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Judina, Dace.  
UZ DZĪVĪBU UN NĀVI 
Deviņu mūzu fonda direktoram, pret kuru sākta finanšu pārbaude, tiek 
nolaupīts dēls, dēla sieva un divi darbinieki. Prasība – atkāpties no amata, 
citādi kāds dabūs cementa zābaciņus, bet kāds cits būs ilgi jāvāc kopā. 
Tikmēr biezo dārzos parādās savādas skulptūras, kuras ļoti atgādina reālus 
cilvēkus. Starptautiskas kompānijas biznesa centra svinīgajā atvēršanā 
tehniskajam direktoram no autoceltņa nāvējoši uzkrīt pustonnīga torte, 
bet pēc pāris dienām mirušā šefa auto nāvējoši notriec firmas mārketinga 
vadītāju. Mežāju ūdenstorņa rezervuārā tiek atrasts torņa sarga līķis. 
Pagastā klīst baumas par Melno Vīru – Bergu dzimtas rēgu, kas parādās, 
kad kādam jāmirst.

Kalniete, Sandra.  
TEV BŪS ČETRI VĪRI 
“Tev būs četri vīri un trīs bērni. Viens nedzimīs, otrs – dzimīs un mirīs, bet 
trešais nomirīs jaunīns. Un tu pati radībās tā kā mirīsi, tā kā nemirīsi.”Dīvains 
pareģojums jaunai meitenei, kura lidinās vismaz pusmetru virs zemes, jo ir 
iemīlējusies un tic, ka šī mīlestība ilgs mūžību. “Līdz nāve mūs šķirs.” Taču 
liktenim ir savi plāni. Tieši par to ir šis romāns. Par likteni laikmetu griežos, 
kas cilvēkam dzīvē atnes gan vislielāko laimi, gan bezgalīgas ciešanas.

Par likteni. Un par cilvēka spēku. Par sievietes spēku.



Troalika, Iveta.  
TŪLĪT PALIKS LABĀK
Rīga, 2000. gads. Mūžīgie bērni – paaudze, kas piedzīvojusi gadsimtu miju 
un mēģina pielāgoties aizvien jauniem apstākļiem, kuros pat viņu vecāki 
un padomdevēji jūtas pazaudējušies. Hierarhijas brūk un jūk, un veidojas 
jaunas. Viss ir tikai mūsu pašu rokās, un pasaule ir jāpadara labāka tieši 
šobrīd! – tā ir liela brīvība un arī milzīga atbildība, kad esi kaut kur pa vidu 
starp pusaudzi un pieaugušo.

Zandis, Miks.  
ŠAURAIS LOKS. ĀRKĀRTAS LIETU AĢENTŪRA 
Sansebastjanas naktsklubā Spānijā nogalina Latvijas pilsoni. Rīgā pie 
Ārkārtas lietu aģentūras direktora Māra, kurš vēl nesen bija policijas 
kapteinis, ierodas klients ar neparastu lūgumu – savaldzināt viņa sievu…
No tā brīža Māra līdzsvarotā, rāmā dzīve radikāli mainās. Jau pirmais 
mēģinājums paraustīt aukliņu no kamola, kas ved līdz augstākajām varas 
struktūrām, pakļauj nāves briesmām viņu un viņa tuvākos cilvēkus.
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Ketnere, Keita.  
DRUPAČU BALLĪTE 
Romāna “Samta nakts bērns” 4. turpinājums. 

Lienei sāp sirds, ka liktenis uzsācis netīru deju, vērodams, kā jaunā sieviete 
spēs turēties pretim viņa izliktajām lamatām. No mierīgas, rāmi plūstošas 
dzīves Liene tiek ierauta negaidītos notikumos. Iepazinusi daudz jauku 
cilvēku un viņu dzīves stāstus, ar savu pašas likteni viņai vienoties tagad ir 
grūti. Kā būs?

Ketnere, Keita.  
DIVKOSĪBAS AKADĒMIJA 
Romāna “Samta nakts bērns” 5. turpinājums.

Liene, kura tikusi gan atstumta, gan nodota, nepiekrīt, ka dzīve uz cilvēku 
Zemes ir vienīgi pārbaudījums. Sieviete, kuru pārpratumu virkne iemet 
tumšā izmisumā, tomēr neaizmirst ka pasaulē ir gan smaidi, gan smiekli. 
Liene priecājas par to, kas viņai ir, bet nebēdājas par to, kā šobrīd nav. 
Kuriozs, kas pārvērties drāmā, neliek viņai plosīties un pierādīt savu 
taisnību, bet par mīlestības un piedošanas vērtību Lienei nākas atcerēties 
ne reizi vien.

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…



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?

Pārksa, Adele.  
MELU KARUSELIS 
Deizijas un Saimona laulība ir ideāla. Viņiem ir burvīga meitiņa, kuras 
dzimšana bijusi gadiem ilgi gaidīts brīnums. Tas nekas, ka Saimons šad tad 
mēdz iedzert. Deizija pie tā ir pieradusi. Viņa zina, ka vīrs šādi atbrīvojas no 
spriedzes. Tomēr kāda nakts reiz izvēršas traģēdijā… Viņu mazā, laimīgā 
ģimene vairs nekad nebūs tāda kā iepriekš.
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Полякова, Татьяна.  
ТОНКАЯ ШТУЧКА
В областном городе погибает московский “авторитет”. Брат бандита 
приезжает мстить и сразу же выходит на молодую учительницу Юлию 
- она последней видела погибшего. В городе зазвучали выстрелы - 
идут бандитские разборки. Но на подозрении у бандитов учительница 
- она прекрасно водит машину, без промаха стреляет, разбирается в 
психологии… Кто же она на самом деле? Подсадная утка или…

Прах, Вячеслав.  
ОБНИМАЮ ВАШЕ ОДИНОЧЕСТВО
Этот сборник состоит из наблюдений автора, из зарисовок о людях и 
ситуациях, которые нашли отклик в его душе. В узнаваемом авторском 
стиле Вячеслав Прах вместе с читателем пытается разобраться, какова 
на вкус влюбленность и какой оттенок у обиды, осознать, как трудно 
расставаться с людьми, с которыми не по пути, и как легко смеяться 
с друзьями, прикрывающими твой тыл. Каждая из представленных в 
сборнике миниатюр – это пережитые эмоции, вся правда о том, что 
творится в душе, когда живешь и чувствуешь.

Сиснерос, Сандра.  
КАРАМЕЛО 
Каждое лето большая семья Лалы Рейес отправляется в долгожданное 
путешествие из Чикаго в Мехико – в дом Маленького Дедули и Ужасной 
Бабули. Лала с интересом наблюдает за отношениями родных, часто 
по-детски приукрашивает события и выдумывает небылицы. Девочка 
изо всех сил хочет понять, как устроен ее мир, пытается выяснить 
причины, по которым Ужасная Бабуля стала такой ужасной и всю жизнь 
играла роль ведьмы из самых страшных сказок. Но больше всего Лала 
стремится обрести собственный голос среди сотни других: громких, 
перебивающих, более уверенных и сильных. В конце концов поиски 
ответов на эти вопросы, подобно пестрому узору на знаменитой…



Литвинова, Анна.  
ЗАВТРА МОЖЕТ НЕ БЫТЬ 
В результате таинственного эксперимента Варвара Кононова и Алексей 
Данилов оказываются в 1957 году в СССР. Пользуясь своим знанием 
будущего, Алексей становится помощником первого секретаря ЦК 
КПСС Хрущева. Но высокое положение молодой человек занимает 
недолго. Его рассказы о крахе коммунизма в 90-х доводят Хрущева до 
исступления. Алексея арестовывают. В то же самое время из будущего 
прибывает полковник Петренко, который рассказывает Варе страшные 
вещи: в 2020-ом году в России началась череда эпидемий и катастроф. 
Перед Петренко стоит задача: переписать историю. А Варя и Данилов 
вынуждены ему помогать…

Колычев, Владимир.  
УКРАДЕННАЯ НЕВЕСТА 
Капитан милиции Павел Черкасов – отчаянный опер, гроза криминала. 
Но бандиты все-таки придумали, как ему насолить. Украли у него в 
день свадьбы красавицу-невесту и надругались над ней. В отместку 
озверевший Черкасов расстрелял всю бандитскую “малину”. И на 
долгий срок сел в тюрьму. Выйдя из заключения, Павел столкнулся 
с новой реальностью: криминал подмял под себя весь городской 
бизнес, напарник Черкасова, теперь уже большой чин МВД, сошелся 
с преступным авторитетом, бывшая невеста не узнала своего жениха. 
Теперь ему остается только одно – жестоко наказать и бандитов, и 
оборотней в погонах...

Островская, Екатерина.  
ДЕВУШКА ВНЕ ВСЯКИХ ПОДОЗРЕНИЙ 
Начальник убойного отдела майор Гончаров и его жена Марина 
познакомились, когда он, в те годы еще простой опер, на ее глазах 
застрелил главаря опасной банды. Прошло пятнадцать лет, и вот 
единственный уцелевший тогда бандит выходит на свободу. Что он 
будет делать: искать пропавший общак с миллионами долларов или 
мстить тому, кто отправил его за решетку? Майор Гончаров убежден: 
он и его супруга в опасности. Но начальство и коллеги ему не верят, так 
что помощи ждать не приходится…

Несбё, Ю.  
КРЫСИНЫЙ ОСТРОВ И ДРУГИЕ ИСТОРИИ 
Наша цивилизация гибнет медленно, но неотвратимо, рушатся устои 
общества, люди теряют человеческий облик — но это слишком общие 
фразы для такого непредсказуемого, неоднозначного, парадоксального 
автора. Несбё, как никто другой, умеет маневрировать между темами, 
менять ракурс, он то перевоплощается в своих героев, то изучает их 
отстраненно, и в их поступках на фоне обыденности или, напротив, 
в совершенно фантастической ситуации проявляются роковые 
противоречия современного мировоззрения, моральный релятивизм, 
заводящий человечество в тупик самоуничтожения. Человеку 
свойственно ошибаться, но, пока он мечется между черным и белым на 
краю пропасти, у него есть шанс на спасение...



Андреева, Наталья.  
ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ НА КАРАНТИНЕ
Уже стало понятно, что началась новая эпоха. И жизнь разделилась 
на до и после. Бывшие подруги, Люба и Людмила по прозвищу 
Апельсинчик по-разному относятся к ковиду. Пока он не вторгается в 
семью Людмилы: заболел ее муж. Будучи на самоизоляции, анархистка 
по натуре Людмила, идет поздно вечером в парк, прогуляться. И едва 
не становится жертвой маньяка. Ее спасает собака, которую хозяин 
решил выгулять в парке в это позднее время. В полицию Апельсинчик 
пойти не может: ей грозит штраф, а то и статья УК за нарушение 
карантина. Приходится ее друзьям подключиться к расследованию, 
тем более что следующей жертве, Анжелике Масловой в отличие от 
Людмилы не повезло. Ее истерзанный труп находят утром в этом же 
парке. Но с каждым новым днем в деле о маньяке появляется все 
больше странностей.

Шарапов, Валерий.  
ЖЕСТОКОЕ ЭХО ВОЙНЫ
Великая Отечественная война закончилась. Органы НКВД проводят 
учет демобилизованных военнослужащих с уголовным прошлым. Есть 
опасение, что, вернувшись домой, они могут влиться в столичный 
криминал. Бандиты решают опередить оперативников и завладеть 
важным архивом. Но на их пути становятся сотрудники МУРа. В 
результате жестокой схватки уголовникам удается захватить в 
заложники раненного оперуполномоченного Александра Василькова. 
Для его друга майора Ивана Старцева спасти товарища от неминуемой 
смерти становится делом чести…

Дорош, Елена.  
ПОРТРЕТ ДЕВОЧКИ В ШЛЯПЕ
Лора – искусствовед, специалист по установлению подлинности 
картин. Тихая, скучная работа? Как бы не так! Имея дело с портретами 
женщин из рода Строгановых, Лора оказывается в самом центре 
опасной и запутанной криминальной истории, корни которой уходят 
в глубь веков и за океан. Придется разбираться, где фальшивки, а где 
подлинники, причем это относится не только к картинам, но и к людям…

Бачинская, Инна.  
КТО ТАМ ПРЯЧЕТСЯ ВО МРАКЕ?
Зал был полон. Весь городской бомонд собрался на показе новой 
коллекции в доме моды «Икеара-Региа», предвкушая удивительное 
по красоте и зрелищности шоу. И маэстро Игорь Нгелу-Икеара в 
очередной раз не подвел. В его изысканных нарядах на подиуме 
блистала красавица Снежана. Она недаром демонстрировала 
свадебное платье – на банкете после показа все поздравляли ее со 
скорым замужеством и кричали им с женихом «Горько!». Как оказалось, 
поторопились: тем же вечером Снежану убили прямо в гримерке. При 
этом пропало драгоценное колье – подарок жениха, Руслана Бродского, 
успешного архитектора. Но оно ли стало причиной преступления? 
У жестокой, высокомерной девушки было много врагов. Того, кто 
решился на крайний шаг, намерен вычислить капитан полиции Николай 
Астахов, а помогают ему верные друзья – редактор Савелий Зотов и 
философ Федор Алексеев…



Сокол, Лена.  
МОЙ ЖЕЛАННЫЙ ВРАГ
Полина не искала роскошной жизни. Все, чего она хотела - спасти 
свою мать, умирающую от рака. Но за все надо платить. Особенно за 
помощь влиятельных людей. Виктор - отличный парень и прекрасный 
муж, но его друг Марк… Полина не может игнорировать свои чувства к 
жестокому, хладнокровному, хищному Марку.

Полякова, Татьяна.  
Я - ВАШИ НЕПРИЯТНОСТИ
Серафима – почтенная женщина среднего возраста и по 
совместительству главный бухгалтер – попала в передрягу. В казино, 
где она работала, стали происходить странные вещи, и именно ее 
выбрали козлом отпущения.

К счастью, ей на помощь пришла находчивая племянница Лика. У нее 
появился план, как вытащить тетушку из этой сложной ситуации. Все 
очень просто: им предстоит стравить двух криминальных авторитетов, 
а потом постараться выйти сухими из воды…

Колычев, Владимир.  
ДОЧЬ УБИЙЦЫ
Дочь высокопоставленного чиновника Яна мечтает о настоящей любви. 
Но судьба сводит ее с аферистом Антоном. Со своей подельницей Элен 
он похищает Яну, чтобы получить богатый выкуп. Выгодное дело не 
остается без внимания криминала. Бандиты убирают Антона, но Элен 
успевает спрятать Яну, рассчитывая в одиночку завершить начатое. 
В какой-то момент похитительница понимает, что оказалась между 
двух огней: с одной стороны – оперативники, расследующие убийство 
Антона, с другой – кровожадные бандиты, не желающие упускать 
богатую добычу…

Леонтьев, Антон.  
ОСТРОВ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ 
У Нины Дорн есть редчайшая способность открывать порталы в миры 
литературных произведений и особо важное задание. На этот раз ей 
придется проникнуть во вселенную знаменитого детективного романа 
популярной английской писательницы и выяснить, кто же на самом 
деле совершил таинственные убийства по детской считалочке. Заняв 
место одной из приглашенных на остров, Нина включается в опасную 
игру, которая оказывается гораздо сложнее, чем она думала...

NOZARU LITERATŪRA

Indriķis Latvietis.  
ĀDAMSONA FAILI : VALSTISKAIS 
ORGANIZĒTĀS NOZIEDZĪBAS GRUPĒJUMS
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.



Krēsliņš, Žigimants.  
EKVADORA UN KOLUMBIJA PĀRIS MĒNEŠOS : 
ŽIGA CEĻOJUMI
Žiga ceļojumi turpinās, šoreiz aizvedot uz Ekvadoru un Kolumbiju. “Jūsu 
priekšā mana ceturtā grāmata. Ar tās palīdzību mēs atgriezīsimies 
kontinentā, kur tas viss sākās - Dienvidamerikā. Ja manā pirmajā grāmatā 
varēja gūt virspusēju ieskatu vairākās valstīs, tad šajā jau konkrētāk varēsim 
paciemoties divās no man mīļākajām valstīm - Ekvadorā un Kolumbijā. 
Grāmatas stils nemainīgs, budžeta klases brauciens, bez liekām ērtībām, 
bez dārgiem starpniekiem, bez glamūra. Palikšana lētos hosteļos, vietējā 
transporta izmantošana un šaubīgu vietu apmeklēšana. Jā, tas ir tas, kas 
man patīk, un kas dod ne tikai adrenalīnu, bet arī fantastiskas atmiņas, ko nu 
esmu iepakojis grāmatā. Un esmu sapratis, ka šo stilu nemainītu, pat ja man 
piederētu tūkstoši.”

Levāns, Andris.  
AIZMIRSTĀ LIVONIJA: SAVĒJĀ VAI SVEŠĀ, 
TUMŠĀ VAI ROMANTISKĀ? 
Sērijā “Latvijas vēstures mīti un versijas” iznākusi Latvijas Universitātes 
Vēstures un filozofijas fakultātes viduslaiku vēstures profesora Andra 
Levāna un žurnālista Māra Zandera grāmata “Aizmirstā Livonija: savējā vai 
svešā, tumšā vai romantiskā?” Šoreiz uzmanības centrā Livonija (13.–16. 
gadsimts). Krāšņi ilustrētajā grāmatā atradīsiet atbildes uz jautājumu, 
kas īsti bija Livonija un kas – nekādā ziņā nebija. Uzzināsiet arī to, vai 
viduslaiki tiešām bija reliģiska fanātisma, nebeidzamu karu, tumsonības un 
ekonomiskas mazspējas laikmets.

Tomsons, Ēriks.  
PĀRCĒLĀJI 
Grāmatā apkopotas triju bēgļu laivu vadītāju atmiņas no Otrā pasaules 
kara beigu posma. Būdami Latvijas valsts vienaudži, Pēteris Jansons, 
Laimonis Pētersons, Ēriks Tomsons, jaunu cilvēku aizrautībā glāba Latvijas 
iedzīvotājus no otrreizējās padomju okupācijas. Ilgu laiku par viņiem nekas 
netika dzirdēts. Latvijas Centrālās padomes uzdevumā viņi darbojās nelegāli 
un bieži palika nezināmi pat laivās pārceltajiem. Tikai mūža otrajā pusē 
viņi beidzot varēja uzticēt atklātībai savus neparastos dzīvesstāstus – kā 
Latvijā, tā Zviedrijā. Arī Zviedrijā nācās ievērot noilgumu informācijai par 
nelegālajiem laivu braucieniem no Baltijas. Atmiņu autoriem lemtie mūža 
gadi deva iespēju pretoties aizmirstībai. Tagad mutvārdu vēstures pētnieku 
sakopota, ilgstoši noklusētā pieredze nodota atklātībai, jo vēstures izpratnei 
nekas nav izteiksmīgāks par pašu notikumu dalībnieku atmiņām. Pirmavotu 
liecības tuvina mirkļa realitātei, kas saistīta ar izjūtām un cilvēcisko 
pārdzīvojumu. Pārcēlāji atceras veiksmīgos un neveiksmīgos braucienos, 
riskantās situācijas, kad mantu izmešana jūrā bija mazākais zaudējums. 
Viņi atceras savus pārdzīvojumus, pārgalvības un nevēlēšanos iesaistīties 
nevienā no karojošajām armijām, stāsta par nebēdnībām un negaidītiem 
notikumu pavērsieniem, romantiskām noskaņām, kad jūra mierīga un 
drudžainu rīcību vētras laikā.

Pakalns, Guntis.  
ALMAS MAKOVSKAS PASAKAS.
Sērijā “Novadu folklora” šī ir vienpadsmitā grāmata, bet pirmā pasaku 
grāmata. Visas pasakas ierakstītas Vandzenē no teicējas Almas Makovskas 
(1922-2004) mutvārdu stāstījuma laikā no 1987. līdz 2003. gadam. 
Grāmatā ir 84 pasakas. Tās viņa bērnībā un jaunībā dzirdējusi no tēva, tēva 
brāļiem, mātes, arī skolā un no vietējiem stāstītājiem. Viņas dzimtā pasaku 
stāstīšanas tradīcija saglabāta vairākās paaudzēs.



Radzobe, Silvija. 
ČAKS UN LAIKS
Čaks un laiks” ir Silvijas Radzobes grāmata, kas izdota Zanes Radzobes 
redakcijā. Tā būtu citādāka, ja to pabeigt būtu bijis lemts autorei pašai. 
Grāmatai bija skaidra iecere, bet ne struktūra, atsevišķas tās daļas bija 
nepabeigts melnraksts. Pabeidzot iesākto, Zanei bija svarīgi, lai tā tomēr 
būtu Silvijas Radzobes grāmata. Monogrāfija strukturēta četrās daļās ar 
apakšnodaļām, un katrai no tām ir atšķirīga tēma: Čaks Krievijas Pilsoņu kara 
laikā, Čaks attiecībās ar daiļo dzimumu, Čaks un Rīga, “Mūžības skartie”. 
Šajā grāmatā ir atklāts tāds Čaks, kādu viņa mīļotāji nepazīst un kas, 
iespējams, šokēs – Čaks, kas aģitē par padomju varu; Čaks, kuru ideoloģisku 
iemeslu dēļ nemīl neviena no mūžam mainīgajām varām; Čaks, kas drīzāk 
ir ciniķis, nevis lirisks mīlētājs… Čaks, kas nevis vienkārši raksta, ko redz 
un jūt, bet mākslinieks, kurš savai profesijai pieiet ļoti nopietni, sistemātiski 
veidojot savu stilu, studējot gan sava laika, gan klasikas lielmeistarus.

Tiknuss, Andrejs.  
BONIFĀCIJS TIKNUSS FOTOGRAFĒ PIRMS 
PUSGADSIMTA
Preses fotogrāfs Bonifācijs Tiknuss pirms pusgadsimta dokumentēja Latvijā 
notiekošo. Šobrīd to uzlūkojam citām acīm – tā ir nedaudz piemirstā un 
daudziem pat nezināmā mūsu valsts vēsture. Fotoattēlos ieraugām dzīvi 
dažādās šķautnēs: tālaika politiskā dzīve, kultūra, sadzīve un cilvēki, kuriem 
netrūka izdomas, dzīvesprieka un spējas ieviest jauno.

Poga, Laima.  
IZZIŅAS CEĻŠ. JURIS MATISONS 
Grāmata veltīta profesoram un medicīnas doktoram ķirurgam Jurim 
Matisonam. Viņš ir viens no ārstiem, kas Latvijā ieviesis un attīstījis 
endoprotezēšanu un tā devis lielus ieguldījumu traumatoloģijas un 
ortopēdijas nozarē. Grāmatā lasītāji var iepazīt mediķa biogrāfiju, 
viņa būtiskākās atziņas karjeras veidošanā, panākumus, atzinības un 
apbalvojumus. Savas domas izteikuši arī profesora kolēģi un pacienti. 
Pielikumā atrodamas ziņas par profesora dalību konferencēs un bibliogrāfija. 
Grāmata noderēs visiem, kas interesējas par medicīnas vēsturi, vēlas iepazīt 
praktiskas atziņas, kuras augsti profesionāli ārsti gūst ikdienas darbā. Tā ir 
laba lasāmviela visiem, kas vēlas ieskatīties mediķa profesijā.

Vardecka, Berbela.  
SIEVIŠĶAIS NARCISMS : 
ALKAS PĒC ATZINĪBAS
Daudzas sievietes cieš no tā, ka viņām trūkst stabila pašvērtējuma. Viņu 
uztvere attiecībā pašām pret sevi ir svārstīga, un patiesībā viņas bieži vien 
īsti nezina, kas viņas ir. Savas šaubas un nedrošību par sevi viņas slēpj aiz 
pašpārliecinātas fasādes. Autore iespaidīgi parāda, ka sievišķais narcisms 
nav tikai egocentriska koncentrēšanās pašai uz sevi, bet galvenokārt 
izmisīgi sevis meklējumi. Saprotami un viegli uztverami viņa apraksta, kā 
sievietes, kas cīnās ar šādām grūtībām, var atbrīvoties no ciešanām un 
dzīvot piepildītu dzīvi.



Vilde, Māra.  
MIERS MĀJĀS : ATTIECĪBU STRUPCEĻI UN 
SPECIĀLISTU CEĻAZĪMES, KAS ĻAUJ NO TIEM 
IZKĻŪT
„Miers mājās” atklāj attiecību greizos spoguļus, kuros dzīves laikā ielūkojas 
visi. Lai dzīvotu mierā ar sevi un citiem, cilvēka galvenais uzdevums ir 
nosargāt savu patību un labsajūtu. Attiecībās ar vecākiem. Ar maziem un arī 
pāraugušiem bērniem, kuriem „pienākas”. Ar dzīvesbiedru. Ar viņa vecākiem. 
Ar dzīvesbiedra bērniem no iepriekšējās laulībās. „Miers mājās” noderēs 
kā astoņpadsmit, tā astoņdesmit gadus vecam lasītājam, jo ļauj atpazīt 
visu rangu manipulatorus (arī tad, ja tie ir tuvinieki), atmasko postošas un 
slimīgas attiecības, analizē cēloņus un piedāvā risinājumu. Grāmatā izlasīsiet 
arī to, kā mēs izvēlamies partneri un cik postošas ir gaidas „Tagad dari mani 
laimīgu!”

Endžela, Beverlija.  
ATBRĪVOJIES NO EMOCIONĀLĀS 
VARDARBĪBAS : KĀ IZBEIGT EMOCIONĀLOS 
PĀRIDARĪJUMUS ATTIECĪBĀS UN ATGŪT 
PAŠAPZIŅU
Katru var ievainot. Katrs var atgūt pašcieņu! “Skarbs vārds sāp vairāk 
nekā pliķis” – tā vēsta latviešu sakāmvārds, un daudzi pazīst šo sāpi, īpaši 
tad, ja skarbais (dzēlīgais, apsūdzošais, vainojošais, pazemojošais) vārds 
nepavisam nav pelnīts. Ja tas nav tikai viens, kas nejauši iegadījies citu, 
labu, situācijai atbilstošu, vārdu virknē. Aizvainojoši, apsūdzoši, pazemojoši 
vārdi līdz ar citām izpausmēm ir būtiska emocionālās vardarbības 
sastāvdaļa. Emocionālā vardarbība – šis termins dzirdams arvien biežāk, un 
tas ir labi – mēs mācāmies šo ļaunumu nosaukt, atpazīt, apzināt, līdz ar to 
meklējam iespējas pret to cīnīties un uzvarēt.

Prisjolkova, Inese.  
NO KŪNIŅAS PAR TAURIŅU
188 idejas un praktiski paņēmieni, kā dzīvot laimīgi, jeb Laimes terapijas 
rokasgrāmata. Laimīga sieviete – laimīga pasaule. Grāmatā ir konkrēti 
jautājumi un uzdevumi, kurus pārdomājot un izpildot mainās sievietes 
attieksme un dzīve. Ar šo metožu kopumu Tu pati sev kļūsi par laimes 
terapeiti – darot, izvērtējot, kaut ko pamainot. Šī ir kā recepšu grāmata 
garšīgai dzīvei. Visu darīsim mierīgi, viegli un dziļi, sev un Dievam par godu, 
lai dzīve piepildās ar laimi un mīlestību.


