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Repše, Gundega. 
SARUNAS AR SĪKO 
Šis teksts ir dzirksteļojošs kailu nervu kamols, jebkurš vārda pieskāriens 
izraisa domāšanai tik nepieciešamo trauksmi, jo uzrakstītais nav radīts 
patikšanai, Sīkais apņēmīgi sacērt itin visas mākslas patērētāja ērtību 
važas un dodas meklēt atbildes. Ja lasītājs sajutīs teksta neticamo dzīvības 
smaržu gluži kā spilgtu paša atmiņu, tad Sīko sapratīs. Man daudz jādomā 
par Džindžo, Juhu un Sīko. /Dace Sparāne-Freimane/ Atklāta un drosmīga 
saruna: mēs esam līdzdalībnieki urdošiem pieredzētā būtības un sevis 
patiesā meklējumiem — cauri atmiņām un minējumiem, šķitumam un ilūzijai, 
sapņiem un murgiem, noliegumam un apstiprinājumam. Tīras lapas uzvarošs 
apsolījums sarunā ar sevī patvērušos bērnu. /Anita Rožkalne/

Ābolniece, Ligita.  
ESEJAS PAR ESĪBU
Jaunajā eseju krājumā atklājas ne vien piedzīvotais un lasītais, bet arī 
vērotais un izjustais. Vēstīts par cilvēku savstarpējām attiecībām, spēju 
nospraust un nosargāt savas robežas, dzīves ritmu, laimes un prieka 
izpratni, bailēm, nodarbošanos, attiecībām ar Dievu, māju sajūtu, spēka 
avotu un spēju attīstīt to, kas šūpulī ielikts kā talants.



Bērziņa, Irēna.  
SAULRIETU SPĒLES MĀKOŅOS
Šeit viss ir kopā – prieks un sajūsma, vienaldzība un sāpes, neticība un 
izmisums. Arī mīlestība. Un pāri visam ir piedošanas spēks. Piedošana ir 
vislielākā no dzīves prasmēm, kas jāapgūst, un to daži no mums mācās 
mūža garumā. Piedošana visvairāk ir vajadzīga mums pašiem, lai varētu 
dzīvot saskaņā ar savu sirdsapziņu. Novērtēsim to, kas mums ir dots, – laiks, 
draugi, darbs un mīlestība. It kā ikdienišķas un vienkāršas vērtības, bet uz 
tām balstās laimīga cilvēka dzīve. Un mēs taču katrs vēlamies būt laimīgs, 
vai ne? Grāmatas varoņu – Meldras, Sandras, Alfa un Ervīna – vēlme ir tieši 
tāda – būt laimīgiem. Diemžēl izrādās, ka dzīvē tas nemaz nav tik viegli 
īstenojams. Ir jāmācās ieklausīties sevī, nekrāt aizvainojumu, piedzīvot 
skumjas un zaudējumu sāpes, saglabājot siltu un līdzjūtīgu sirdi.

Bauere, Inguna.  
DOROTEJA. IZREDZĒTĀ
Viņa bija skaista un talantīga. Kurzemes augstāko aprindu rīkotajās ballēs 
viņas pusmāsa Šarlote izcēlās kā graciozāka dejotāja, taču skatītāju 
kvēlākie aplausi vienalga tika mazajai un piemīl īgajai Dorotejai. ,,Šis bērns 
reiz lauzīs daudzu sirdis”, atzina Kurzemes valdnieks Ernsts Johans fon 
Bīrons, i nenojauzdams, ka vieglprātīgais pravietojums drīz skars paša 
dēlu. Kļuvusi par valdnieci, daiļā hercogiene tika ierauta politisko kaislību 
virpuļos, jo dzīvoja laikā, kad hercogiste pamazām, bet neglābjami zaudēja 
neatkarību. Mēģinādama mainīt uz labu tēvzemes likteni, Doroteja vairākkārt 
iesaistījās diplomātiskās misijās, kuras viņai deleģēja apolitiskais vīrs, un ar 
savu patīkamo raksturu, gudrību un, protams, arī ārējo pievilcību iekaroja 
Eiropas aristokrātijas pārstāvju simpātijas. “Es neticu, ka uz zemes jelkad 
būtu bijusi kāda sieviete, vairāk cienīga būt dievināta,” par hercogieni 
Doroteju teicis apgaismības laikmeta franču diplomāts Šarls de Taleirāns.

LATVIEŠU DZEJA

Zālīte, Māra.  
VISAS LIETAS
Autores pašas sastādīta dzejoļu izlase.
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Ropers, Ričards.  
DZĪVOŠANAS VĒRTS
Brīnišķīgs, dažbrīd smeldzīgs, tomēr ar patīkamu draudzīga šarža apdvestu 
angļu humoru pilns romāns par vientuļnieku Londonā. Mēs uzzināsim, 
kāpēc viņš ir izvēlējies šādu dzīvi un kāpēc muļķīgā kārtā samelojies darba 
devējam par to, ka viņam ir izcila sieva un divi mīlīgi bērni. Sapratīsim, kāda 
nozīme attiecībās ir pīlēm, un varēsim sekot līdzi tam, kā viens solītis seko 
otram un pēkšņi ievelk galveno varoni situācijā, no kuras viegla izeja nav 
saredzama. Nozīmīgākais secinājums – tur, ārā, ir pasaule, cilvēki, notikumi, 
kas var būt aizraujošāki par drošu paslēpšanos savā čaulā. Svarīgākais 
ir paļauties, nebaidīties būt pašam un beidzot sākt dzīvot. Šķiet, tas ir 
pamudinājums un uzmundrinājums, kas mutuļojošajos 21. gadsimta viļņos ir 
nepieciešams teju ikvienam.

Moriartija, Laiena.  
ĀBOLI NEKAD NEKRĪT 
Vietējā sabiedrībā Delanijus ciena un mīl. Vecākus - Stenu un Džoju - draugi 
pat apskauž. Viņi ir kā īsti tenisa korta dievi, un viņu mīlestība vienam pret 
otru ir teju vai sataustāma. Taču viss mainās, kad pie viņu durvim pieklauvē 
kāda svešiniece. Drīz vien, bez pēdām pazūd Džoja, kas rada aizdomas, 
ka ģimene nebūt nav tik perfekta un mīloša, kā agrāk likās. Vai Stens būtu 
spējis nogalināt savu sievu? Vai varbūt aizdomīgā svešiniece glabā kādu 
bīstamu noslēpumu? “Āboli nekad nekrīt” ir ļoti patiess, sirdi plosošs un 
emocionāls stāsts par ģimeni un laul ību, kas neļaus no tā atrauties pat ne 
uz minūti! 

Masa, Viktorija.  
TRAKO SIEVIEŠU BALLE 
Agrā jaunībā zaudējusi māsu, medmāsa Ženevjēva tic vairs tikai zinātnei un 
medicīnai. Taču viss mainās brīdi, kad daktera Šarko vadītajā slimnīcā nonāk 
19 gadus vecā Eiženija. Ģimene viņu ieslodzījusi dziednīcā, jo Eiženijai ir 
noslēpums, kura dēļ meitene neiederas 19. gadsimta smalkajā sabiedrībā. 
Tomēr Eiženija ir apņēmības pilna izbēgt no Salpetrjēras. Tam viņai būs 
nepieciešama Ženevjēvas palīdzība...

Vuds, Toms.  
NOSLĒPUMAINAIS
Pasūtījuma slepkava Viktors pēc uzdevuma veikšanas uz pāris dienām 
apmetas nomaļā Kanādas viesnīcā, izliekoties par makšķernieku, kas devies 
atvaļinājumā. Viņš ieplānojis nogaidīt pāris dienu un tad izgaist bez pēdām 
– kā vienmēr. Bet, kad piepeši pazūd kāda viesnīcas darbiniece un viņas 
mazais dēlēns, Viktors aizkavējas, jo saprot – tikai viņš spēs abus atrast. 
Viktors sāk iztaujāt vietējos. Dažiem tas nepatīk, jo draud atklāties viņu 
netīrais bizness. Šie cilvēki domā, ka būs viegli tikt galā ar Viktoru. Viņiem 
nav ne jausmas, cik bīstams ir šis noslēpumainais klusētājs.



Deja, Anna.  
FANDOMS
Vijolīte, viņas draudzenes un četrpadsmitgadīgais brālis dodas uz komiksu 
saietu, nespēdami vien sagaidīt tikšanos ar iemīļoto aktieri, kurš tēlo 
galveno lomu “Karātavu dejā”, filmā, kas uzņemta pēc pusaudžu iecienītās 
grāmatas ar tādu pašu nosaukumu. Ar aktieri viņi tiekas, bet dažu minūšu 
laikā viss pavēršas negaidītā virzienā. Jaunieši paši nesaprotamā veidā ir 
iekļuvuši sagrozītās pasaules lamatās. Galvenajā lomā nu ir jāiejūtas Vijolītei, 
bet vai viņa to spēs? Vai viņa īstenos scenāriju un atvedīs četrotni mājās? 
Dažkārt fantāzija un stāsti izvēršas pārlieku reāli. Arī tādi, kuru sākums 
meklējams gluži parastā skolas prezentācijā par mīļāko grāmatu.

Dauninga, Samanta.  
IZCILĪBAS CENA 
Prestižajā Belmontas akadēmijā pulcējas tikai labākie – prasīgi pedagogi, 
ambiciozi vecāki un skolēni, no kuriem tiek sagaidīta izcilība. Kad mīklainos 
apstākļos nomirst vairāki Belmontas darbinieki, privātskola nonāk zem 
policijas lupas – izrādās, ne vienam vien šajā iestādē ir kāds noslēpums. Bet 
kurš ir vainīgais?

Janga, Rozamunda.  
GOVJU SLEPENĀ DZĪVE 
Visā Anglijā slavenās Vorčesteršīras fermas Kite’s Nest Farm saimnieces 
Rozamundas Jangas (Rosamund Young) grāmata, kas tulkota 18 valodās un 
ieguvusi “A Times Book of the Year 2017” nosaukumu, ir sirsnīgs stāsts par 
lielākajai daļai cilvēku līdz šim noslēpumainu pasauli – govju ganāmpulka 
krāšņo, piedzīvojumiem un emocionāliem pārdzīvojumiem bagāto dzīvi 
un ikdienu fermā, kurā mīt arī latviešu lasītājam it kā labi zināmi dažādi 
mājdzīvnieki. Stāsts par govju gudrību, atšķirīgajiem raksturiem, ieradumiem 
un krāšņām savstarpējām attiecībām. Par cūku, zirgu, mājputnu un citu 
dzīvnieku paradumiem un iespējām, kuras cilvēks, pats gūstot priekpilnu 
piedzīvojumu, var tiem sniegt. Ingmāra Līdakas ievads, kas ir emocionāls 
un dziļi personīgs atskats vēl ne tik senajā latviešu lauku dzīves ikdienā lēni 
ieved lasītāju grāmatas atmosfērā. Tā nav asu sižeta pavērsienu bagāta, 
ja vien par tādiem neuzskata bullīšu lūrēšanu caur pieri, bet ir ritmiskas un 
jēgpilnas lielas lauku saimniecības dzīves tēlojums. Savstarpēji radniecīgu 
govju ganāmpulks ir tikai viena, kaut arī grāmatas galvenā persona, bet 
tikpat aizraujoši ir uzzināt par cūku, aitu un vistu ikdienas gaitām, attiecībām 
un viltībiņām. Grāmata būs ne tikai interesants ceļojums uz fermu, bet 
arī noderīgs uzziņas un vērtīgu atziņu avots bērniem, pusaudžiem, viņu 
vecākiem un pedagogiem.

Keplers, Lārss.  
LĀCARS
Kādā dzīvoklī Oslo tiek atrasts vīrieša līķis. Pārmeklējot nozieguma vietu, 
policija saprot, ka upuris ir nodarbojies ar kapu apzagšanu un trofeju 
kolekcionēšanu, tomēr pats šausminošākais atklājums tiek uziets virtuves 
saldētavā. Dažas dienas vēlāk ar Jonu Linnu sazinās vācu policijas 
detektīve, lūdzot palīdzību saistībā ar kādu slepkavību piejūras kempingā 
netālu no Rostokas. Jona apzinās, ka līdzība, ko viņš sāk saskatīt šajos 
noziegumos, nav racionāli izskaidrojama, tomēr nespēj to ignorēt. Ja 
kāds atgriežas no mirušajiem, daži to sauc par brīnumu, bet citi – par 
šausmu murgu...



Nats o Dāgs, Niklass.  
1794 
Ir sācies jauns gads, un barona Reiterholma aizbildņa režīms Stokholmai 
ir laupījis krāsas un dzīvību. Ikviens, kurš neieņem gana augstu stāvokli 
sabiedrībā, ir spiests ģērbties pelēcīgi. Ļaudis šo gadu drīz vien iesauks par 
Dzelzs laikmetu. Dānvīkenas hospitālī kāds jauns, dižciltīgs puisis mokās 
sirdsapziņas pārmetumos par briesmīgo noziegumu, kurā tiek vainots. Kādā 
nomnieka saimniecībā valsts vidienē māte skumst par meitu, kura mirusi 
savā kāzu naktī. Kad visi citi ir atteikušies izmeklēt šo nāves gadījumu, māte 
vēršas pie kārtībnieka Kardella, kurš jau labu laiku nezina, no kā pārtikt, lai 
sagaidītu nākamo dienu.

Taise, Herieta.  
SARKANAIS APELSĪNS
Apsēstība, atriebība, iekāre un slepkavība Elisonei ir viss, ko vien var 
vēlēties. Gādīgs vīrs, apburoša meita un panākumi darbā – viņai pirmoreiz 
uzticēta aizstāvība slepkavības lietā. Tomēr nekad viss nav tā, kā šķiet... Vēl 
tikai vienu vakaru. Tad es pārstāšu. Elisone dzer pārāk daudz. Viņa pamet 
novārtā ģimeni. Turklāt viņai ir dēka ar kolēģi, kura tieksme pārkāpt visas 
iespējamās robežas Elisonei nav līdz galam pieņemama. Es to izdarīju. Es 
nogalināju viņu. Mani ieliks cietumā. Elisones kliente nenoliedz, ka sadūrusi 
savu vīru. Viņa vēlas atzīt savu vainu. Tomēr kaut kas viņas stāstā šķiet 
galīgi nepareizs. Ja Elisone izglābs šo sievieti, tas varētu būt pirmais 
solis uz pašas glābiņu. Es tevi vēroju. Es zinu, ko tu dari. Kādam ir zināms 
Elisones noslēpums. Kāds grib, lai viņa samaksā par nodarīto, un šis kāds 
neapstāsies, līdz Elisone būs zaudējusi visu... Es apzinos, ko daru nepareizi. 
Bet es vienkārši nespēju apstāties. Pirms pievērsās rakstniecībai, Herieta 
Taise vairākus gadus strādājusi par krimināllietu advokāti. “Sarkanais 
apelsīns” ir viņas debijas romāns, kas uzreiz pēc iznākšanas ierindojās 
pārdotāko grāmatu sarakstos daudzās valstīs.

Keplers, Lārss.  
TRUŠU MEDNIEKS
Bijušais kriminālkomisārs Jona Linna gandrīz divus gadus ir pavadījis 
Kumlas slēgta tipa cietumā, kad tiek aizvests uz slepenu tikšanos. Policijai ir 
nepieciešama viņa palīdzība, lai atmaskotu slepkavu, kura upuru sarakstā, 
domājams, ir vairāk nekā viens vārds. Notikumu epicentrā nonāk arī 
slavenais šefpavārs Rekss Millers. Viņš bija apņēmies pavadīt laiku kopā 
ar dēlu Semiju, taču iecerētās trīs mierpilnās nedēļas izvēršas par skarbu 
izdzīvošanas cīņu. Jonam Linnam un Drošības policijas komisārei Sāgai 
Bauerei nākas slepus apvienot spēkus, lai apturētu noslēpumaino Trušu 
mednieku, pirms ir par vēlu. Turklāt cilvēks jau nevar zināt, kas liktenim 
padomā un ar ko nāksies tikt galā, ja nesāks rīkoties uzreiz...



NOZARU LITERATŪRA

Korsaks, Pēteris.  
EIŽENS FINKS
Fotogrāfa un fotovēsturnieka Pētera Korsaka grāmata par fotogrāfu Eiženu 
Finku (1885–1958). Pareģa Eižena Finka vārds, šķiet, nav svešs nevienam. 
Īpaši pēc daudzsēriju filmas par Emīliju Benjamiņu. Patiesi nenogurdināmais 
sava medija pētnieks fotogrāfs un fotovēsturnieks Pēteris Korsaks jau 
vairākkārt, veidojot izstādes un publikācijas, ir pievērsies Eiženam Finkam 
tieši kā nepietiekami novērtētam sava laika profesionālam, veiksmīgam 
fotogrāfam. Tagad šī informācija par Finka fotogrāfa sniegumu apkopota 
grāmatā. Tajā ieraugāmi Latvijas muzeju un privāto kolekcionāru rīcībā 
esošie un laipni atvēlētie attēli, kas stāsta gan par Finka paša ģimeni, 
gan ļoti dažādo publiku, kas apmeklējusi Finka fotosalonu. Tas ir saistošs 
sava laika sabiedrības ļoti dažādo slāņu un tipāžu spogulis. Sastopam arī 
sabiedrībā plašāk pazīstamas personas — mūziķus, dziedātājus, kolēģus 
fotogrāfus, sabiedriskās darbinieces, militārpersonas - Lāčplēša kara ordeņa 
kavalierus, arī dzejnieci Mirdzu Ķempi, tolaik Latvijas radio diktori, Igaunijā 
dzīvojošo dzejnieku Igoru Severjaņinu un vēl pusaudzi nākamo komponistu 
Tālivaldi Ķeniņu. Māksliniece Anna Aizsilniece, veidojot grāmatas dizainu, 
ir radījusi šiem atveidiem oriģinālus fonus, kas jo vairāk ļauj iejusties laika 
atmosfērā, izcelt personību psiholoģisko spektru un dot grāmatas koptēlam 
īpašu pievilcību.

Pakalns, Dailonis.  
FITOTERAPIJA
Grāmatā izklāstīti jaunākie zinātniskie un praktiskie jautājumi par 
ārstniecības augu drogām, to izmantošanu fitoterapijā, uztura 
bagātinātājos, uzturā, aromterapijā, higiēnā, kosmētikā. Grāmata 
paredzēta visu specialitāšu ārstu, farmaceitu un pārējo medicīnas 
personu ikdienas darbam, kā arī lasītājiem, kas radoši interesējas par 
ārstniecības augiem un fitopreparātiem..

Koroševskis, Arnis.  
LIELAIS NOLIEDZĒJS
Andrejs Upīts ir viens no ražīgākajiem un arīdzan nozīmīgākajiem latviešu 
rakstniekiem, turklāt kopā ar Rūdolfu Egli sarakstījis pasaules rakstniecības 
vēsturi un bijis arī ievērojams literatūrkritiķis un tulkotājs. Tomēr mūsdienās 
arvien tiek pieminēti tikai daži populārākie darbi. Andreja Upīša dzīves 
traģēdija bija viņa stūrgalvīgajā vēlmē būt par sociālu (un vēlāk – 
sociālistisku) rakstnieku, un varbūt tieši tāpēc pēdējām paaudzēm ir visai 
vāja nojausma par Upīša ieguldījumu latviešu literatūrā. /Arnis Koroševskis/

Īvāns, Dainis.  
SILVA LINARTE 21. GADSIMTA AINAVĀ
Grāmata par vienu no izcilākajām Daugavpils un Latgales 20. gadsimta otrās 
puses un 21. gadsimta sākuma gleznotājām Silvu Linarti.



Modeja, Hetere.  
ATKLĀJ SAVU IMUNITĀTES TIPU
Vēl pavisam nesen lielākā daļa cilvēku daudz nedomāja par savu 
imūnsistēmu vai domāja par to pavirši. Daļēji tāpēc, ka imūnsistēma ir ļoti 
komplicēta – tā sastāv no neskaitāmām šūnām, receptoriem un ķīmiskajiem 
informācijas nesējiem. Covid-19 uzbrukums visai pasaulei īsā laikā pievērsa 
mūsu uzmanību tam, cik būtiska nozīme ir cilvēka imūnsistēmai. Kļuva 
skaidri redzams, ka tieši tā neskaitāmos gadījumos izšķir slimnieka dzīvības 
un nāves jautājumu. Šajā grāmatā Hetere Modeja runā par nelīdzsvarotas 
imūnsistēmas problēmu un uzsver, ka tieši nelīdzsvarotība (nevis vienmēr 
tikai vājums!) ir tā īpašība, kas parasti izraisa slimību, hronisku iekaisumu, 
infekciju, alerģiju un autoimunitāti. Viņas skatījumā lielākajai daļai cilvēku 
galvenais ir imūnsistēmas līdzsvars. Balstoties uz jaunākajiem zinātnes 
atklājumiem un pašas praksē novēroto, autore vēsta, kā imūnsistēmu 
ietekmē mūsu uzvedība, uzturs, ieradumi un vide. Viņa izstrādājusi četru 
imūntipu klasifikāciju, tie ir – gruzdošais, vājais, hiperaktīvais un kļūdainais. 
Lasītājam ir radīta iespēja, izmantojot testu, pašam atklāt savu imūntipu 
un tad rast ceļu uz savas imūnsistēmas līdzsvarošanu, vienkārši sakot – uz 
savas veselības un visas dzīves uzlabošanu.

Segliņš, Valdis.  
ORĀKULI ANTĪKAJĀ PASAULĒ
Monogrāfija veltīta pareģošanas jeb orākulu praksei antīkajā pasaulē. 
Darbā sistemātiski apskatītas ziņas un teksti galvenokārt par Vidusjūras 
reģiona senajām kultūrām raksturīgo pareģošanas praksi. Starp šiem 
antīkās pasaules pareģiem plašāk zināmais Delfu orākuls (pītija) 
par tādu kļūst, pateicoties sava laika izklaides industrijas attīstībai 
politiskās ietekmes kāpumos un kritumos. Apskatīti seno pareģu darba 
daudzveid īgie paņēmieni, kā arī to vienkāršošanās l īdz profesijas 
izzušanai. Grāmata aicina atturēties no vēstures un seno kultūru 
vienkāršojumiem, pievērsties avotiem un saskatīt tajos tā laika sabiedrību, 
tās vajadzības un cerības.

Rankina, Lisa.  
VISUMAM IR NOLŪKS
Autore izceļ baiļu vērtību: tās spēj mums atvērt acis, lai mēs aktīvi meklētu 
paņēmienus un līdzekļus, kā laikus dziedināt garu un miesu. Viņa māca 
izprast baiļu sniegto informāciju un to, uz kādu rīcību bailes mūs mudina.
Drosme autores skatījumā nav saistīta ar pārgalvību vai nepārdomātu 
lēmumu. Drosme ir saprātīgas izaugsmes rezultāts, kas nodrošina fizisko un 
garīgo veselību, ļaujot dzīvot harmonisku dzīvi. Autores ieteikumi sakņojas 
viņas pašas un daudzu pacientu pieredzē. Tā kā viltus bailes nozīmē arī 
sliktākā scenārija uzburšanu un gatavošanos ļaunākajam, šī grāmata 
noderēs visiem – arī tiem, kuri par drosmes trūkumu nesūdzas.

Turanskis, Skots.  
VECĀKI, EMOCIJAS, BĒRNI
Kad bērni neklausa vai rīkojas nepareizi, vecāki bieži vien kļūst dusmīgi. 
Reaģēšana dusmās uz bērna rīcību var radīt vairāk ļaunuma nekā labuma. 
Tomēr dusmām nav jākļūst par jūsu ienaidnieku - tās var rosināt meklēt 
iespējas, kā kļūt par labākiem vecākiem. Apzinoties vecāku grūtības tikt galā 
ar savām emocijām, Dr.Skots Turanskis un Džoanna Millere ir izstrādājuši 
materiālu, kurā sniegti padomi, kā: *veiksmīgi audzināt bērnu, uz viņu 
nekliedzot; *ieviest piecu principu plānu, lai iemācītu bērnam paklausīt 
norādījumiem; *palīdzēt bērnam pieņemt atbildi “nē”; *saprast, kā disciplinēt 
bērnu, kurš melo; *un vēl daudz vairāk! Iekļauti jautājumi diskusijām un 
ieteikumi īpašām aktivitātēm kopā ar bērniem. Mēs garantējam, ka grāmatā 
“Vecāki. Emocijas. Bērni.” sniegtās, praksē pārbaudītās stratēģijas palīdzēs 
jums samazināt dusmas pret saviem bērniem.



Obama, Baraks.  
APSOLĪTĀ ZEME
Vispār jau tas droši vien nepieder pie smalkā toņa – lasīt politiķu memuārus. 
Šie turklāt ir 700 lpp. biezi, un tas tikai pirmais sējums! Taču ko nu tur 
liegties – man patika un patīk Baraks Obama, lai arī viņš droši vien neieies 
ASV vēsturē kā visefektīvākais prezidents, par ko gan lielā mērā jāpateicas 
naidīgi noskaņotajam, republikāņu vadītajam Kongresam, kurš apņēmīgi 
spītēja jebkurai Obamas vai Kongresa demokrātu uzsāktai iniciatīvai. Kamēr 
Obama bija prezidents, es allaž mēdzu klausīties viņa runas, jo tām bija 
labs ritms, prasmīgi izmantoti retoriskie paņēmieni un sava deva humora 
vai skumju. Taču visvairāk laikam man pa prātam šķita Obamas pieticība un 
nevēlēšanās nodarboties ar sava ego publisku apčubināšanu, lai neteiktu 
masturbāciju, kam ar tādu azartu nodevās viņa pēctecis prezidenta amatā. 
Skaidrs, ka būtu pārspīlēti šajos memuāros sagaidīt tikai paškritiku, tomēr 
simpātiski, ka jau pirmajās lappusēs uzzinām gan to, ka pusaudža gados 
Baraks nav bijis ne paipuisītis, ne izcilnieks, gan to, ka daudz ko viņa dzīvē 
mainījusi kaudze grāmatu, ko viņš savācis kādā baznīcas krāmu tirgū. Vēl 
viņš – jauktās rases un neparasto ģimenes apstākļu dēļ – salīdzina sevi ar 
pīļknābi. Un tas man šķiet jauki.

Lestlande, Anitra.  
KAITĒKĻI UN SLIMĪBAS
Vasaras dārza problēmu grāmata, kurā vienkopus var atrast biežāk 
sastopamos dārza slimību un kaitēkļu aprakstus īsā formā ar fotogrāfijām 
gan kaitēklim, slimībai, gan arī tam, kā “nodarījums” izskatās uz auga. 
Viena nodaļa sagatavota arī par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu. 
Pielikumā kaitēkļu un slimību alfabētiskais rādītājs ar latīniskajiem un 
latviskajiem nosaukumiem un norādēm, kurā lappusē grāmatā lasīt aprakstu. 
Oriģinalitāte Viena grāmata – viens palīgs dārza kopējam jautājumos par 
visa dārza kaitēkļiem un slimībām.

LITERATŪRA KRIEVU VALODĀ

Снегирёв, Александр.  
ПЛОХАЯ ЖЕНА ХОРОШЕГО МУЖА
Сегодняшние сорокалетние, по сути, и есть Россия: они пережили 
четыре феноменальных десятилетия, а сейчас плотно срослись с 
новым временем. Александр Снегирёв (лауреат “Русского Букера” 
за роман “Вера”) - один из ярких прозаиков этого поколения. Темы 
нового сборника “Плохая жена хорошего мужа” - извечные отношения 
полов, поиск себя, одиночество, душевная дистанция между людьми. 
Но контекст, сам воздух книги предельно современны, а герои полны 
скептицизма и самоиронии. Драмы - почти чеховские, трагедии - почти 
античные, а время - 2021-й.



Дивер, Джеффри.  
КРЕСТЫ У ДОРОГИ. - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 округе Монтерей появляется маньяк-убийца. Его визитная карточка 
— могильный крест у дороги, на кресте обозначена дата покушения. 
Убийца знает о своих жертвах все, вернее все то, чем они имели 
неосторожность поделиться в Интернете. Действительно, для кого-
то синтетический мир заменяет реальность и порой травмирует не 
меньше. Значит блогинг может стать не только частью жизни, но и 
причиной смерти? Это пытаются выяснить Кэтрин Дэнс, полицейский 
психолог, специалист по кинесике — языку тела, и детектив Майкл 
О’Нил. Главным подозреваемым становится семнадцатилетний геймер, 
заядлый участник онлайновых ролевых игр и объект сетевой травли. 
Вероятно, им движет месть? Но как только полиция подбирается к 
нему, он исчезает. Побег доказывает его вину? Он прячется — или его 
прячут?

Бачинская, Инна Юрьевна.  
ПРОПАСТЬ СМОТРИТ В ТЕБЯ
Новый детективный роман Инны Бачинской “Пропасть смотрит в 
тебя” входит в авторский цикл “Дикие лебеди”, повествующий о 
приключениях отважного и решительного Александра Шибаева, 
бывшего оперативника. Когда-то он по нелепому стечению 
обстоятельств потерял работу в органах, и с тех пор занимается 
частным сыском вместе со своим другом, интеллектуалом-адвокатом 
Аликом Дрючиным. К частному детективу Александру Шибаеву 
обратилась журналистка местной газеты Инга с просьбой помочь 
найти ее подругу. Юлия - психолог, она организовала клуб 
“Коломбина” для несчастных отчаявшихся женщин. Первые занятия 
прошли успешно, и вдруг Юлия бесследно исчезла... Шибаев и 
его друг, адвокат Алик Дрючин, берутся за поиски. В городе тем 
временем происходят загадочные и зловещие убийства: некто 
присылает женщинам коробки с отравленными конфетами. На 
первый взгляд жертвы никак не связаны между собой, но что-то не 
позволяет полиции заподозрить действия маньяка…

Рой, Олег.  
ПРОСТИ
Когда-то у Олеси было все: музыка, блестящее будущее, любовь. Но 
в один миг жизнь закончилась, и остался лишь страх. Привычный мир 
Саши разрушился после того, как его дед попал в больницу. Теперь 
весь смысл его жизни сузился до одной цели — сделать все, чтобы 
любимый дед поправился, а значит, во что бы то ни стало разыскать 
неведомую Тосю, почему-то очень важную для деда женщину из 
прошлого. Судьба столкнет этих героев, тесно переплетет их пути и все 
повернет по-своему: превратит потери в обретения, а беспомощность 
сделает силой.

Давая ответы на загадки прошлого и избавляя героев от их 
страхов, Рой изящно вплетает в повествование размышления на 
многие болезненные темы: предательство, вседозволенность и 
бесправие, домашнее насилие, выученная беспомощность жертв и 
безнаказанность тиранов.



Дивер, Джеффри.  
ХОЛОДНАЯ ЛУНА
В Нью-Йорке начал орудовать серийный убийца, и у него очевидные 
планы на будущее. Он одержим точным подсчетом времени и 
называет себя Часовщиком. Последние минуты жизни его жертв 
отсчитывают старинные часы с изображенной на циферблате луной, 
которые он оставляет на месте преступления, и это единственная 
зацепка. Гениальный криминалист Линкольн Райм, прикованный 
к инвалидному креслу, вместе со своей ученицей и помощницей 
Амелией Сакс берется за расследование этого необычного дела. На 
сей раз в команде детективов появляется новый сильный игрок, Кэтрин 
Дэнс, полицейский психолог, специалист по кинесике — языку тела, 
ведь «самыми опасными преступниками, как правило, бывают те, чьи 
мотивы сложно понять». Но логика преступника неуловима, как и он 
сам, непредсказуемый, просчитывающий каждый свой шаг и каждую 
секунду в жутких сценариях убийств...

Алюшина, Татьяна Александровна.  
ОТСРОЧЕННЫЙ ШАНС, ИЛИ ПОДАРОК ИЗ 
ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ
Бывает так, что в твоей новой квартире остаются следы старых 
преступлений, многолетних несчастий и предательств. И хотя все 
эти клады, убийства, запутанные взаимоотношения - дела чужих, 
совершенно посторонних людей, в центре детектива оказываешься 
именно ты! Но Алиса Ельская, героиня нового романа Татьяны 
Алюшиной - не только большой ученый, а еще и сильная, деятельная 
женщина. Она не станет пассивно ждать, пока неведомый убийца 
проникнет в ее квартиру и отыщет там клад, спрятанный бывшими 
хозяевами. Не будет рыдать и думать, зацепит ее чужая смертельная 
интрига или пройдет стороной. А уж если на помощь придет бывший 
одноклассник, работающий в полиции, то можно не только распутать 
сложное преступление, но и получить шанс на любовь - чистую, 
нежную, настоящую. Тот самый шанс, которым Алиса и Денис не 
сумели воспользоваться в юности.


