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NOZARU LITERATŪRA 

Danilāns Anatolijs 

Profesora Danilāna zelta 

likumi. 

Profesors Anatolijs Danilāns skaidro daudzus sabiedrībā izplatītus mītus, 

sniedzot zinātnisku pamatojumu un noderīgus ieteikumus par veselīgu 

dzīvesveidu. 

Kāpēc mums tik ļoti patīk mīti? Pirmkārt, tie ir tik stabili un nemainīgi un, 

otrkārt, palīdz padarīt krāšņāku pelēko ikdienību. Tomēr ļaušanās mītu 

valdzinājumam nav tik nekaitīga, jo mītiskā domāšana nozīmē iestrēgšanu 

pagātnē un zinātniski nepierādītos apgalvojumos. 

Jaunām atziņām vajadzīgs laiks, lai tās iekļautos plašāku uzskatu sistēmā. Jā, 

pietiekami paradoksāli, jo, iespējams, tad, kad tas beidzot noticis, zinātne jau 

atkal spērusi soli uz priekšu. Un viss iegaumēšanas process sākas no jauna! 

Tāpēc var teikt, ka vecās domas pamazām “iekapsulējas” un pārvēršas par 

mītiem. Zinātne un realitāte ir daudz aizraujošāka ar mūžam jaunajām 

atziņām, atliek vien tajās kaut nedaudz iedziļināties. Jebkuru parādību uz 

zemes var padarīt neparastu, kaut vai tikai pamainot skatpunktu. Un tad 

zinātne kļūst saistošāka par jebkuru mītu! 

Latvietis Indriķis 

Ādamsona faili 

Jūs gribat zināt, kas notiek Latvijā? 

Jūs tiešām gribat zināt, kas notiek Latvijā? Nu labi. Tikai nesakiet, ka neviens 

jūs nebrīdināja. 

"Ādamsona faili" dod jums iespēju uzzināt par valstisko organizētās 

noziedzības grupējumu - par to, cik cieši mūsdienu Latvijā organizētā 

noziedzība ir saaugusi ar valsts varu. 

Valstiskais organizētās noziedzības grupējums ir realitāte, ar ko var nākties 

saskarties ikvienam Latvijas valsts iedzīvotājam. Un iznākums ir diezgan 

viegli prognozējams. 

Panteļējevs Andrejs 

Intīmi. par grāmatām 

“..grāmatas lasīšana ir riktīga tīksme. Šajās rūgtajās koviddienās tā ir kā 

validols. Kā telpa, kur izstaigāties bez maskas.” 

Andrejs Panteļējevs 

Pa šīs zemes takām vēl staigā paaudze, kam lasīt grāmatas bija tikpat dabiski 

kā elpot. Vismaz lielai daļai no šīs paaudzes. Savukārt daļai gribējās ne tikai 

izlasīt, bet savas pārdomas par grāmatā iegūto un izjusto pašiem uzlikt uz 

papīra (šobrīd – ekrānā). 

Rezultātā, daudzuprāt, par atavismu uzskatītā grāmatu lasīšana sadarbībā ar 

ļoti mūsdienīgo sociālo tīklu izmantošanu radījusi grupu cilvēku ar kopīgām 

interesēm – grāmatu lasīšanu un vērtēšanu. Viens no tiem ir politiķis, 

Atmodas laika aktīvists, Augstākās Padomes un vairāku Saeimu deputāts 

Andrejs Panteļējevs, kura atziņas, pārdomas par izlasīto, turklāt izteiktas 

savdabīgā, interesantā stilā, iekļautas šajā grāmatā. 

“..cik plaša un brīnumaina ir pasaule, un cik īstenībā mazas ir mūsu problēmas 

salīdzinājumā ar to!” 

Andrejs Panteļējevs 

Zālītis Jānis  

Kam puķe zied... 

Klajā nācis sērijas “Es esmu…” darbs — Jāņa Zālīša monogrāfija “Kam puķe 

zied...” — par latviešu dzejnieku Jāni Ziemeļnieku (1897–1930). 

“Jānis Zālītis ir “literatūrvēsturnieks no Dieva”. Viņš zina apbrīnojami daudz, 

rok dziļi un pārredz plašas, mazapgūtas pētnieciskas teritorijas. Nule pabeigtā 



monogrāfija par Jāni Ziemeļnieku pārliecinoši izgaismo vēl vienu autora 

talantu – spēju savus pētnieciskos atklājumus popularizēt nesamāksloti, 

intriģējoši un asprātīgi. Gan Ziemeļnieka laika – pērnā gadsimta 20. gadu – 

literārajā dzīvē, gan tās aizkulisēs pētnieks orientējas perfekti, un viņa 

apjomīgais darbs līdzinās saistošā formā sarakstītai literatūrvēsturiskai 

enciklopēdijai, kurā vieta dāsni atvēlēta visam un visiem, kam vien bijusi 

jelkāda nozīme latviešu “mīlas un sāpju dzejnieka” īsajā, traģiskas nolemtības 

apzīmogotajā ceļā uz mūžību.” 

Gundega Grīnuma 

“Kāda dzirkstoša, dzīva un krāsaina pasaule, kur katram notikumam ir 

atrodams skaidrojums, – jā, tāda literatūras vēsture ir lasāma aizgūtnēm! Jāņa 

Ziemeļnieka klātbūtnes sajūta ir gluži vai taustāma.” 

Gundega Blumberga 

LATVIEŠU DAIĻLITERATŪRA 

Aizsila Ilze  

Mīlas kastings 

Pēc divdesmit gadu prombūtnes Vācijā Ivo ir spiests atgriezties dzimtajā 

Latgalē. Viņš īrē istabu eksotiskas gleznotājas Kamenes mājā un, kamēr prāto 

par savu biznesu, iekārtojas darbā vietējā veikalā. 

It kā ar raibo ikdienu darbā vēl nebūtu gana, privāto dzīvi sarežģī Kamenes 

bijušais draugs – neatlaidīgais un vienmēr klātesošais Jānis. Ivo neiztur abu 

nebeidzamos strīdus un aicina meiteni padomāt par attiecību problēmas 

risināšanu ar īstermiņa dēkas palīdzību. Idejas iedvesmota, gleznotāja sarīko 

vīriešu konkursu – mīlas kastingu. 

Nu Ivo problēmu kļūst vēl vairāk... 

Ilze Aizsila (1982) ir ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē, 

darbojusies tūrismā un sabiedrisko attiecību jomā. Atklājot sevī vēlmi rakstīt 

un pilnveidojot prasmes Rakstnieku savienības Literārajā akadēmijā – prozas 

meistardarbnīcā –, ir aktīvi aizsācies autores radošais ceļš. Savos darbos viņa 

pievēršas romantisko un ģimenes attiecību tēmām, caurvijot sižetus ar humoru 

un ezoteriku. Ilzes debijas romāns ”Dzīvot naktij” (2021, “Latvijas Mediji”) 

tapis kopā ar līdzautori Indru Ēķi-Začesti un godalgots konkursā “Vakara 

romāns” 

Andersone Džena  

Dadži 

Dženas Andersones stāstu krājums “Dadži” ir spēcīgs pieteikums latviešu 

prozā. 

Kaut gan autore pēc profesijas ir juriste, kas ieguvusi doktora grādu 

krimināltiesībās, viņas interese par literatūru ir noturīga un mērķtiecīga. Viņa 

mācījusies Literārajā Akadēmijā un piedalījusies prozas lasījumos, bet nu nāk 

klajā ar savu pirmo grāmatu. 

Viens no Dženas Andersones varoņiem saka: “Mēs nevaram kļūt kādam par 

ērtu atrisinājumu tikai tāpēc, ka parasti cilvēki tā nerīkojas. Atceries – mēs 

neesam parasti cilvēki. Un nekad tādi nebūsim.” 

Jā, šie ir skarbi stāsti par neikdienišķiem cilvēkiem, tomēr autore ir teikusi, ka 

savus varoņus un stāstu sižetus gadu gaitā sastapusi tepat vien – sev apkārt. Jo 

vai gan kādam no mums ir sveši cilvēka dvēseles tumšie nostūri? Vai neesam 

sastapušies ar vientulību, bailēm, pieaugšanas problēmām, maldījušies 

attiecībās ar apkārtējo pasauli un sevi pašu? 

Grāmata izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. 

Belševica Krista Anna 

Pelēks suns sapņo par 

zelta zivtiņām 

"Stāsti kā neērtas sarunas par lietām, par kurām negribas ar sevi runāt. 

Nepakļaujoties banalitātes uzspiestajiem rāmjiem un metot izaicinājumu 

dzīves jēgas definīcijām, tiek uzdoti teju hamletiska mēroga jautājumi: būt 

manas miesas auglim vai nebūt, vai tāda, kāda esmu, drīkstu mīlēt, un citi. 



Krista Anna Belševica ar dziļas vērotājas talantu skrupulozi fiksē mirkļus, it 

kā veidojot atmiņu karti, kurā stāstu varoņiem sevi atrast vai noturēt līdzsvarā. 

Tajā ir vieta gan aizkustinošam jūtīgumam un šaubām, gan smalkas ironijas 

caurvītām pretrunām un bailēm, gan radīšanas noslēpumam, kas atklājas kā 

mākslas, mīlestības un slimības simbioze. Autores valoda ir intelektuāli 

poētiska, nesamākslota un precīza, tā rada vēlmi iesaukties: “Tas ir tieši tā, kā 

reizēm jūtos, bet nemāku noformulēt!” 

Rakstniece Dace Vīgante 

Grāmata izdota ar VKKF atbalstu. 

Daudziņa Zane 

Dienasgrāmata 

"Es jau labu laiku manīju, ka viņa kaut ko no rītiem raksta. Sēž rītakleitā un 

raksta. Sākumā domāju, ka pieraksta receptes, jo viņa neģēlīgi labi cep 

rozīņmaizītes, kanēļmaizītes un visādas citādas bulciņas. Pēc nedēļas secināju, 

ka tās tomēr nav receptes. Smalkmaizīšu sastāvs būtiski nemainījās, bet viņa 

tik sēž un raksta. Un tā katru rītu. Vienreiz neizturēju, gribēju palūrēt, ko viņa 

tur raksta – neļauj. Nelikos mierā, saku – atzīsties, kas tas ir? Viltīgi smaida… 

Tā gāja laiks. Pandēmija ritēja savu viļņveidīgo gaitu, cilvēki mainījās, un 

pasaule līdzi ar viņiem. Laiku pa laikam man, protams, iešāvās prātā doma – 

ai, kā derētu šito pierakstīt… bet slinkums darīja savu. Toties Zane katru rītu 

turpināja savu dienasgrāmatu. 

Tuvojās 2020. gada beigas. Vienu rītu viņa, kā parasti, raksta, tad aizver kladi 

un saka – kā tu domā, tas vēl kādam varētu būt interesanti? Smaida, viltniece. 

Izlasīju. Re, kā! Ko tik tu neuzzini pēc 25 laulības gadiem – izrādās, viņa 

raksta tikpat garšīgi kā cep! Ek, kāda Viņa man…! Izlasiet, sapratīsiet!" 

Laulātais Draugs 

"Pandēmijas gads ieviesis savas korekcijas mūsu visu dzīvēs. Kā šo laiku 

pārdzīvoja un turpina pārdzīvot radošo profesiju pārstāvji, kuru darbā 

neatņemama ir enerģijas mijiedarbība - starp docētāju un studentu, aktieri un 

skatītāju? Runas pedagoģe un aktrise Zane Daudziņa pandēmijas gadu 

fiksējusi savā dienasgrāmatā, kurā atklāti stāsta par neziņu un satraukumu, 

adaptēšanos situācijai un prieka meklēšanu ikdienā - apstākļos, kādus vēl tikai 

pirms dažiem gadiem neviens no mums nebūtu spējis prognozēt. 

Spītīgs optimisms un gaiša pašironija - labākās zāles pret bailēm un neziņu." 

Redaktore 

Jakubovska Māra Cerības 

diviem 

Māja ģimenei, šķiet, ir viena no pamatvērtībām. Daudziem īstā māju sajūta 

asociējas ar bērnības mitekli. Kad izaugam, gribas šo pašu sajūtu izbaudīt 

atkal un nodot saviem bērniem. Kā to izdarīt, ja ir tikai liela vēlēšanās, sapņi 

un cerības, bet maciņš tāds, kā vairumam ģimeņu ar pusaudžiem? Grāmatā ir 

daudz jautājumu par to, kas patiesībā ir dzīves vērtība. Autore sniedz atbildes 

uz šiem jautājumiem caur ļoti spēcīgi un kolorīti veidotajiem personāžiem. 

Kairiša Elga  

Ne tagad, ne vēlāk - 

nekad! 

Romāns, kas balstīts uz patiesiem notikumiem. 

Katrs cilvēks ir vērtība. Katra cilvēka dzīve ir vērtība. Arī tad, ja ārēji tā šķiet 

parasta, pat pelēka un vienmuļa, ir vērts ieskatīties dziļāk, lai pamanītu to 

īpašo, kas jebkuru personību dara unikālu. Ikviena cilvēka dzīve ir pieausta ar 

ceļiem krustu šķērsu, un viņš pa tiem iet, gan maldīdamies, gan nonākot 

strupceļā, gan uzskrienot taisni virsū vilku midzenim. Izsekojot kāda gaitām 

viņa dzīves ceļu labirintos, mēs varam iepazīt cilvēka dvēseles spēku, no 

senčiem mantoto gudrību un intuīcijas nozīmi, kas ļauj daudzo maldu taku 

tīklā tomēr atrast pareizo vai vismaz ērtāko un drošāko ceļu, kas aizved, ja ne 

komfortā, tad vismaz stabilitātē un gaismā. 

 



  *    *   * 

"Vai var dzīvot pilnīgā neziņā, ka vienīgais, kam nav noslēpumu, esi tu pats? 

Kādas sievietes dzīvē parasti un ikdienišķi notikumi lēnām kāpj dinamiskā 

secībā, līdz negaidīts pavērsiens apgriež dzīvi kājām gaisā, nolīdzinot to līdz 

pašiem pamatiem. 

Kā likums, svarīgiem atklājumiem vienmēr ir tieksme nokavēties vai atnākt 

par vēlu, tāpēc ir lietas, kuras vairs nekādi nesanāks ne saprast, ne pieņemt, ar 

tām nāksies vienkārši sadzīvot..."  / Elga Kairiša /  

Krekle Maija 

Dzīvības vainags 

Lelde un mamma – tikai viņas divas palikušas no nesen vēl kuplās un laimīgās 

Mežmaļu ģimenes. Leldei sāpīgi pietrūkst māsas un tēva, tomēr viņa nespēj un 

nevēlas dzīvot tikai pagātnē, kopā ar mirušajiem. Jaunība uzstājīgi prasa savu 

tiesu. Ilgu laiku šķiet, ka Leldei nav lemtas ne ilgstošas attiecības ar vīrieti, ne 

arī mātes laime. Tikai stūrgalvīga ticība dzīvības spēkam liek mēģināt atkal un 

atkal. 

“Dzīvības vainags” ir noslēdzošā grāmata t.s. “Mežmaļu triloģijā”. Tās pirmie 

darbi ir “Dzīvības spītīgie asni” un “Klusums izmisīgs”. 

Par autori: Maija Krekle (1955) kopš Latvijas Universitātes Filoloģijas 

fakultātes latviešu valodas un literatūras nodaļas absolvēšanas strādā LU 

Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkā, rūpējoties par tajā savākto 

latviešu grāmatu krājumu. Maija sarakstījusi trīs kultūrvēsturisku eseju 

krājumus un deviņus romānus, viņas īpašā aizraušanās – latviešu kultūrvēsture 

un tās spožās personības. 

Lubāniņa Kristīne 

Karma atlikumu neizdod 

Vientuļš pensionārs rīta agrumā izved pastaigāties suni. Tas viņu vedina uz 

tiltu pār upīti, un tur vīrs ierauga... 

Jā, ko tad viņš ierauga? Kaut ko, kas liek asinīm dzīslās sastingt un izjauc 

līdzšinējo mazpilsētas mierīgās dzīves plūdumu. Mazpilsētas, kura 

kriminogēnās situācijas ziņā atzīta par drošāko vietu valstī. Vai tiešām 

drošāko? 

Bet kas ir grāmatas nosaukumā minētā karma? Dažkārt šo vārdu vienkāršoti 

lieto likteņa nozīmē. Patiesībā ar karmu indiešu filozofiskajās mācībās apzīmē 

darbību, kas iesāk cēloņu un seku ciklu. Par to jādomā šī romāna galvenajiem 

varoņiem Jēkabam un Kārlim – jaunības neapdomība un vieglprātība nes sev 

līdzi reizēm mokošas, reizēm pat traģiskas un grūti pārdzīvojamas sekas. 

Tomēr tās pilnībā ir jāizdzīvo katram pašam – par visu naudu, jo “karma 

atlikumu neizdod”. 

Kristīne Lubāniņa (1990) ir valmieriete, Vidzemes Augstskolas mediju un 

žurnālistikas studiju programmas absolvente, kura lasa grāmatas, aizraujas ar 

rakstīšanu, savukārt enerģiju uzņem pastaigās dabā. “Karma atlikumu 

neizdod” ir autores pirmais literārais darbs, novērtēts Apgāda Zvaigzne ABC 

detektīvromānu konkursā. 

Pastore Luīze 

Laimes bērni 

Autore savam apjomīgajam prozas darbam izvēlējusies zīmīgu 

apakšvirsrakstu: pēc patiesiem notikumiem izdomāts stāsts. Grāmatas pamatā 

ir leģendārā latviešu ceļotāja un pētnieka Aleksandra Laimes (1911-1994) 

biogrāfijas fakti, bet stāsta galvenie varoņi ir bērni – Ilze, iesaukta par Krītiņu, 

un viņas jaunākais brālītis, kā arī zviedru žurnāliste Līse, kas ieradusies, lai 

atklātu un aprakstītu Laimes noslēpumus. 

Trīsdesmit gadu dzīvodams kā vientuļnieks Venecuēlā, Orhideju salā pie 

Velna kalna, Laime sasniedza Anhela ūdenskritumu, palīdzēja zinātniskām 

ekspedīcijām un sniedza daudz interviju žurnālistiem, aprakstīdams savus 

pieredzējumus un atklājumus grūti pieejamajos kalnos, kas glabā 



aizvēsturiskas un pavisam mistiskas būtnes un dārgumus. Par Laimes dzīvi ir 

ļoti maz pārbaudāmu ziņu. Neviens nespēja līdz galam saprast, kur ir realitātes 

un eksotiskā latvieša fantāzijas robeža. 

Uz šīs robežas tad arī atrodas Luīzes Pastores grāmata – brīvs lidojums pār 

Laimes dzīvi un Venecuēlas džungļiem, veidojot aizraujošu piedzīvojumu 

stāstu, kurā galvenais ir nevis atbilstība dokumentāli pierādāmiem faktiem, bet 

gan idejas par cilvēka spēju sadzīvot ar džungļiem, par mantkārības 

postošajām sekām un par ticību neticamā iespējamībai. 

““Laimes likumi”, ko formulējusi Luīze, un stāsta notikumi, kuros atklājas šo 

atziņu noderīgums, spilgti parāda, ka bīstams ir tas, no kā baidāmies, ko 

nepazīstam un neizprotam. Saprotot un iejūtoties, arī svešais un pat 

neiespējamais izrādās iespējams un pieņemams,” saka grāmatas redaktore 

Inese Zandere. 

Grāmata par 

nonullēšanos 

Blogs 00000000.lv sākās pagājušajā pavasarī ar ideju dokumentēt savus 

pārmaiņu procesus, kuriem briedu jau sen. Pandēmijas laiks bija īstākais 

brīdis, lai izmestu sevi laukā no ierastās komforta zonas un nonullētu visas 

līdzšinējās piesaistes. Mana pieeja bija diezgan radikāla - es atteicos no 

praktiski visas savas mantas, dzīvesvietas, attiecībām, darbiem un izvācos no 

Rīgas uz visiem laikiem, lai sāktu sevi no nulles. Ar katru jaunu rakstu mana 

pārliecība arvien auga, un kopā ar to auga arī auditorija, kas sekoja līdzi 

maniem transformācijas procesiem. Kad tie jau bija vairāki desmiti tūkstoši 

lasījumi no 35 pasaules valstīm, es sapratu, ka vēlos konvertēt bloga saturu 

taustāmā formātā. 

“Grāmata par nonullēšanos” godīgi atspoguļo manus centienus atmest visas 

uzkrātās piesaistes, lai ietu savu sirds ceļu. Sākotnēji likās, ka mana 

transformācija neaizņems vairāk par trim mēnešiem, bet, rezultātā, šis process 

prasīja no manis veselu pusotru gadu 

/ Raimonds Platacis / 

Tālers Guntis 

Garās nakts mēness 

Latvijas dektivžanra autoru pulkam piebiedrojies vēl viens rakstnieks, jo 

“Garās nakts mēness” ir “īsts” detektīvs. 

Nīgri parādu piedzinēji, ne sevišķi veiksmīgi darba meklējumi, slepens 

izsekotājs un pat kolumbiešu mafija - tie ir šķēršļi, ar kuriem sastopas Lana un 

Mundis, cenšoties sakārtot savas pa greiziem ceļiem aizskrējušās dzīves. Vai 

abiem pietiks paļāvības vienam uz otru un tīras veiksmes, lai tas, kas aizsācies 

kā divu neveiksminieku draudzība, pārtaps mīlestībā? 

Romāns noteikti jāizlasa tiem, kuri iestājas ne vien  par spraigu sižetu, bet arī 

par labu valodu. 

Zīle Baiba  

Alma - pasaules mala 

Jonass – atzīts un veiksmīgs fotogrāfs piedzīvo radošo krīzi un nolemj 

fotografēt totalitārisma režīma seku radītos objektus Austrumeiropā. Projekts 

kopā ar kolēģi žurnālisti Gerdu sākas visnotaļ lietišķi un paredzami, taču tad 

Jonass nonāk Rīgā, kur iepazīstas ar noslēpumainu meiteni ar rētu uz vaiga. 

Kad viņam sāk šķist, ka viss nav gluži tā, kā liekas, tas ir tikai pats sākums 

apsēstības un kaislības pilnai odisejai pa visu Eiropu. Tā viņu ierauj līdz 

pašām dzīlēm, liek pārvērtēt un mainīt visu iepriekšējo dzīvi. Vai no pasaules 

malas ir iespējama atgriešanās? Vai mīlestība ir jauns sākums vai 

pazudināšana? 

ĀRZEMJU DAIĻLITERATŪRA 

Abdullajevs Čingizs 

Paradums mirt 

Pie slavenā eksperta Drongo vēršas Izraēlas biznesmenis Meirs Blehermans. 

Pirms diviem gadiem teroraktā Maskavas centrā ir gājusi bojā viņa vienīgā 



meita. Blehermans nav apmierināts ar izmeklēšanas rezultātu. Viņam šķiet, ka 

notiesātie bijuši tikai izpildītāji, taču īstie slepkavības organizētāji ir palikuši 

nesodīti. Nelaimīgais tēvs apgalvo, ka viņa rīcībā ir neapgāžami pierādījumi, 

kas parādīs notikušo īstajā gaismā un piedāvā Drongo veikt atkārtotu 

izmeklēšanu. Drongo pieņem piedāvājumu, vēl nenojaušot, ka jau tajā pašā 

brīdī ir nokļuvis uzreiz vaiāku lielvalstu specdienestu redzeslokā. 

Bakena Elizabete  

Pusmūža sievietes 

atriebība 

Rozai Loidai ir itin viss, ko var vēlēties sieviete: veiksmīga karjera, divi 

burvīgi bērni un lielisks vīrs, ar kuru laulībā pavadīti divdesmit pieci gadi. 

Viņai nekad neienāktu prātā, ka šī laime var pazust vienā dienā. Vīrs paziņo, 

ka ir iemīlējies citā, savukārt darba devējs nolēmis viņas vietu piedāvāt 

kolēģei. 

Roza saprot, ka tikai viņas ziņā ir izvēlēties, vai uztvert tās kā beigas vai arī 

jaunu sākumu… 

Elizabete Bakena ir panākumiem bagāta rakstniece, vairāku starptautisku 

romānu autore, kuras darbi pārdoti daudzos miljonos eksemplāru. Pusmūža 

sievietes atriebība ir dzīvesgudrs, asprātīgs un eleganti uzrakstīts stāsts par to, 

ka ikviens pats ir savas laimes kalējs – neatkarīgi no likteņa iedalītajām 

kārtīm. Latviski lasāms arī šīs rakstnieces romāns Divas sievietes Romā. 

Hokinsa Paula  

Gausā uguns 

“Nu kas tev kaiš?” 

Lorai gandrīz visu mūžu tiek aizrādīts un pārmests. Viņu uzskata par 

nelīdzsvarotu, nesavaldīgu vienpati. Daži pat dēvē viņu par bīstamu. 

Mirjama zina: lai gan kāds ir redzējis Loru ar asiņainām drānām atstājam 

briesmīga nozieguma vietu, tas vēl nenozīmē, ka viņa ir slepkava. Rūgta 

pieredze ir Mirjamai iemācījusi, cik viegli ir nonākt nepareizā vietā nepareizā 

laikā. 

Karlu ir satriekusi māsasdēla brutālā slepkavība. Viņa neuzticas nevienam: arī 

labi cilvēki ir spējīgi uz briesmīgu rīcību. Bet cik tālu viņa ies, lai rastu 

sirdsmieru? Visi – vainīgi vai nevainīgi – ir traumēti. Un daži ir traumēti tik 

stipri, ka spēj nogalināt. 

Kadare Ismails  

Mirušo armijas ģenerālis 

Romāns "Mirušo armijas ģenerālis" sarakstīts elegantā, asprātīgā, ironiskā 

prozā, tā sižets risinās 20. gadsimta 60. gadu sākumā. Teju divdesmit gadus 

pēc Otrā pasaules kara beigām Itālijas valdība nosūta uz Albāniju ģenerāli, 

kuru pavada priesteris, ar mērķi atrast, savākt un aizvest atpakaļ uz Itāliju kara 

laikā mirušo tautiešu kaulus, lai tos varētu cienīgi apglabāt. Veicot izrakumus, 

abi brīnās par šīs misijas nozīmi, kā arī pārspriež kara un plašākā tvērumā – 

cilvēka centienu īslaicību un bezjēdzību. Dodoties dziļāk Albānijas laukos, 

viņi atklāj, ka viņiem seko cits ģenerālis – vācietis, kurš arī meklē Otrajā 

pasaules karā kritušo vācu karavīru mirstīgās atliekas. Tāpat kā viņa itāļu 

kolēģis, arī šis ģenerālis cīnās ar šo nepateicīgo uzdevumu un nomokās šaubās 

par nacionālā lepnuma žestu vērtību. 

Šie karavīru pīšļi kļūst par viņa "mirušo armiju", bet meklēšana — par 

dramatisku piedzīvojumu, kura laikā ģenerālis sastopas ar neskaitāmiem 

šķēršļiem, iepazīstas ar senām paražām, nostāstiem, dziesmām un skarbu 

pasauli, kuru caurvij arī kaut kas maigs, līdz galam nepateikts. 

Grāmata tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Albānijas Nacionālā grāmatu 

un lasīšanas centra atbalstu. No albāņu valodas tulkojis Dens Dimiņš. 

Seterfīlda Diāna  

Reiz uz upes 

PAZUDUŠAS TRĪS MEITENĪTES. 

ATGRIEZUSIES VIENA. 

Un stāsts sākas... 



Tumšā naktī, pašā ziemas vidū, senā krodziņā Temzas krastā klātesošie 

piedzīvo kādu brīnumainu notikumu. 

Īsinot vēlā vakara stundas, pastāvīgie apmeklētāji dalās ar stāstiem, bet tad 

durvis spēji atveras un tajās parādās smagi ievainots svešinieks. Viņam uz 

rokām ir maza bērna līķis. Tomēr pēc vairākām stundām mazā meitenīte 

sakustas, ievelk elpu un atdzīvojas. Vai noticis brīnums? Vai tā ir maģija? Vai 

to var izskaidrot zinātniski? Šiem jautājumiem ir daudz atbilžu, un dažas no 

tām ir patiešām neskaidras. 

Upes krastā dzīvojošie ļaudis liek lietā visu savu atjautību, lai atrisinātu 

noslīkušās un atkal atdzīvojušās meitenītes likteni, tomēr, dienām aizritot, 

noslēpums tikai arvien vairāk padziļinās. Meitene nerunā un nevar atbildēt uz 

svarīgākajiem jautājumiem. Kā viņu sauc? No kurienes nākusi? Un kas ir 

viņas tuvinieki? 

“Reiz uz upes” ir aizraujošs literārais darbs, kurā folklora savijusies ar zinātni, 

maģiju un mītiem. Šis spriedzes pilnais, tomēr vienlaikus arī romantiskais un 

emocionālais romāns aizvedīs lasītājus pārsteidzošā ceļojumā gan reālajā, gan 

iedomu pasaulē. 

Sigurdardotira Irsa 

Lelle. [5].  

Iecerētais zvejas izbrauciens, lai kopīgi atpūstos, izmainīs abu – mātes un 

meitas – dzīvi uz visiem laikiem... 

Viņām izdodas izvilkt tikai vecu lelli, kas ieķērusies zvejas tīklā. Pēc ilgā 

laika, kas pavadīts okeānā, lelle izskatās briesmīgi, un māte instinktīvi vēlas 

iemest to atpakaļ ūdenī, tomēr meita lūdz lelli paturēt. Šī vienkāršā laipnība 

izrādīsies liktenīga... Tovakar māte sociālajos tīklos ievieto lelles attēlu, bet no 

rīta viņa ir mirusi un lelle – pazudusi. 

Vairākus gadus vēlāk detektīvs Huldars kopā ar kolēģiem okeāna 

nemierīgajos ūdeņos meklē kāda mirstīgās atliekas. Okeāna dibenā atrasto 

kaulu identifikācija nenotiek tik viegli, kā sākotnēji cerēts. Vienlaikus Huldars 

tiek iesaistīts arī kāda bezpajumtnieka narkomāna slepkavības izmeklēšanā, 

bet Freijai jāpārbauda aizdomas par iespējamu nodarījumu audžu mājā. 

Ļoti drīz kļūst skaidrs, ka visus šos gadījumus saista kāds pazudis liecinieks: 

meitene, kura pirms daudziem gadiem gribēja paturēt atrasto lelli. 

Irsa Sigurdardotira (Yrsa Sigurðardóttir, dz. 1963) ir islandiešu 

kriminālromānu rakstniece, kuras grāmatas ir tulkotas un izdotas vairāk nekā 

30 valodās, kā arī novērtētas ar literārām balvām. Romāns “Lelle” ir piektais 

darbs par Huldara un Freijas kopīgi izmeklētajiem noziegumiem. 

No islandiešu valodas tulkojusi Inga Bērziņa 

Stouneksa Emma  

Bākas uzraugi 

Runā, ka neviens nekad neuzzinās, kas patiesībā notika ar tiem vīriem. Runā, 

ka jūra ļoti labi prot glabāt savus noslēpumus... 

Kornvola, 1972. gads. Trīs uzraugi pazūd no kādas nomaļas bākas. Ieejas 

durvis ir aizslēgtas no iekšpuses. Abi pulksteņi ir apstājušies vienā laikā. 

Galvenā uzrauga pierakstos fiksēta spēcīga vētra, tomēr debesis visu nedēļu ir 

bijušas skaidras. 

Kas patiesībā noticis bākas tornī un kur ir šie vīri, kuru vārdus tik smagnēji 

izčukst jūra? Plūdmaiņas mainās, un jūra viļņojas, slīcinot senus rēgus. Vai 

jebkad izdosies no viļņiem uzzināt šo noslēpumu? 

20 gadus vēlāk pazudušo uzraugu sievas vēl aizvien cenšas samierināties ar 

notikušo. Traģēdijai vajadzētu viņas satuvināt, tomēr Helēna, Dženija un 

Mišela attālinās cita no citas. Un tad vienu dienu uzrodas kāds rakstnieks. 

Viņš vēlas katrai no viņām dāvāt iespēju pavēstīt savu stāsta versiju. Tomēr 



patiesība virspusē var uznirt vien tad, ja tiks pārvarētas pašas tumšākās 

bailes... 

“Bākas uzraugi”, kura tapšanu iedvesmojuši reāli notikumi un kurā izdoma un 

realitāte savijusies ciešā pinumā, ir aizraujošs, noslēpumiem caurausts romāns 

un vienlaikus arī neaizmirstams stāsts par mīlestību un zaudējuma skumjām. 

Angļu rakstniece Emma Stouneksa (Emma Stonex, dz. 1983) ir sarakstījusi 

vairākas grāmatas, kas līdz šim publicētas ar literāro pseidonīmu. Romāns 

“Bākas uzraugi” ir tulkots jau 28 valodās, un tā ir pirmā grāmata, kuru 

rakstniece izdevusi ar savu īsto vārdu. 

No angļu valodas tulkojusi Maija Opse 

Šulmans Alekss 

Izdzīvojušie 

Aizraujošs, neparasts un emocionāls stāsts par trīs brāļiem, par disfunkcionālu, 

bet mīlošu ģimeni un traģēdiju, kas maina dzīvi, attiecības un pat atmiņas. 

Talantīgais zviedru prozaiķis Alekss Šulmans lakoniskiem, skaudriem 

triepieniem zīmē trīs brāļu atkalsatikšanās ainu, kad pēc ilgākas atsvešināšanās 

tie atgriežas kādreizējā ģimenes vasaras mājā pie nomaļa ezera. Pirms 

divdesmit gadiem tur norisinājusies drāma, kas atstājusi neizdzēšamas pēdas 

šīs ģimenes dzīvē. Par nule aizsaulē aizgājušās mātes vēlmi, lai viņas pelnus 

izkaisa šajā vietā, nevis apglabā līdzās jau mirušajam vīram, viņi uzzinājuši 

tikai bēru priekšvakarā, un šis notikums uzjunda sen apslāpētu kaislību mutuli. 

Vēstījums risināts divās laika plaknēs – tagadnes sižets tiek atklāts, ik pa 

divām stundām atkāpjoties pagātnē, tādējādi panākot savdabīgu teksta 

ritējumu. Pamīšus lasāmās atmiņu epizodes ļauj pamazām salīmēt ģimenes 

portretu tālajā vasarā pirms liktenīgā notikuma, kas līdz pamatiem satricināja 

mammas, tēta un triju brāļu savstarpējās attiecības. 

“Izdzīvojušie” ar mežonīgu spēku ievelk lasītāju dziļi emocionālā labirintā. 

Jūs raudāsiet par šiem brāļiem. Par to, kādi zēni viņi bijuši, par kādiem vīriem 

izauguši, par viņu zudušo nevainību. Spoži, spokaini un 

neaizmirstami./Frēdriks Bakmans, romāna „Vīrs, vārdā Ūve” autors. 

 

Veika Džūlsa  

Notinghilla sniegā 

Viola Smita, talantīga operas altiste, kura veselu mūžību nav bijusi ne uz 

vienu randiņu, saņem piedāvājumu iestudēt kādas skolas Ziemassvētku 

ludziņu. Kas gan varētu noiet greizi? 

Neits Viljams, tikko šķīries vientuļais tēvs, nepavisam negaida Ziemassvētkus. 

Bet, tā kā viņa mazajai meitai lugā atvēlēta loma, viņš ir spiests pārvarēt savu 

īgnumu un palīdzēt Violai. 

Kad starp Neitu un Violu sāk šķīst iemīlēšanās dzirksteles, abi pagalam 

apmulst. Vai Neits ir gatavs pielikt treknu punktu izjukušajai laulībai un savā 

dzīvē ielaist citu sievieti? Un vai Viola ir gatava jaunām attiecībām?. 

Vilass Manuels  

Ordesa 

“Ir divas atšķirīgas patiesības, bet tās abas ir patiesības: viena – grāmatā, otra 

– dzīvē. Un, sakausētas kopā, tās abas veido vienu nepatiesību.” 

Kāds pusmūža krīzes nomākts vīrs ir atgriezies Ordesā, nelielā kalnu pilsētā, 

kura glabā atmiņas no viņa bērnības. Nesen miruši viņa vecāki, un, lai 

pārvarētu un atbrīvotos no dažādu piedzīvoto zaudējumu skumjām, viņš 

apsēžas un ķeras pie grāmatas rakstīšanas. Bērnība, dzīves līkloči, uzvaras un 

zaudējumi. Viņš raksta par dzīvajiem un mirušajiem, par saviem vecākiem un 

par mīlestību, kura nekad nebeidzas... 

Romānā “Ordesa” Manuels Vilass ar savai dzejai piemītošo spraigumu 

piedāvā ļoti personisku stāstu. Autora drosmīgais un priekšstatus graujošais 

tonis, saplūdinot īstenību ar izdomu un prozu ar dzeju, uzbūvē stāstu, kurā 



 

mēs ieraugām sevi – ceļojumā no mūsu nemaldīgās tagadnes uz kādu iztēlotu 

sākumu. 
 


