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Fridrihsone, Madara. 
VĪRS UN VĪRA ZAGLE 
Kāds ir pats romantiskākais stāsts pasaulē? Kur to meklēt? Varbūt Smiltenē 
kādas 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.

Jundze, Arno. 
VIENĪGAIS LIECINIEKS 
Rakstīju trilleri, bet sapratu, ka pandēmijas laikam nepiestāv klasiskās žanra 
shēmas. Tāpēc trilleris šoreiz pārvērtās par pandēmijas laika pasaku. Tā 
varonis ir valdonīgs, sabiedrībā populārs četrdesmitgadnieku paaudzes 
pārstāvis, kuram šķiet, ka pasaule griežas ap viņu. Tomēr tā nenotiek. 
Vienas dienas laikā viņš zaudē savu TV šovu, sievu, labāko draugu un auto.
Džo ar blīkšķi aizcērt durvis, aizbrauc uz Viļņu, kur no drauga īrētā dzīvoklī 
raksta skandalozu grāmatu par sabiedrības krējuma duļķaino dzīvi. Nejaušs 
vienas nakts romāniņš ar kādu dīvainas uzvedības jaunkundzi Džo sirdī 
liek kūleņot cerību taureņiem. Kāpēc gan neatgriezties Latvijā ar jaunu TV 
šovu, svaigi uzrakstītu bestselleru un par sevi divreiz jaunāku draudzeni pie 
sāniem? Dažādu apdullinošu vielu, pikantēriju un jūtu pārņemtais vīrietis 
pat nepamana, kā tiek iesaistīts noziedzīgu notikumu tīklā. Viņa atgriešanās 
realitātē ir skarba – atkal zaudējis visu un apsūdzēts divās slepkavībās, Džo 
tiek novests tik tālu, ka brīžam sāk šaubīties – varbūt tiešām slepkava ir viņš 
pats. / Arno Jundze



Rūmnieks, Valdis.  
SUDRABIŅŠ 
Romānu “Sudrabiņš” daudzu populāru biogrāfisku darbu autors VALDIS 
RŪMNIEKS veltījis dzejniekam JĀNIM SUDRABKALNAM (īstajā vārdā Arvīds 
Peine), kuram līdzās rakstnieks dzīvojis vairāk nekā 20 gadu. Stāstījums, 
ritēdams vienlaikus divos laika posmos, kuri brīžiem saplūst ļoti tuvu un 
pat krustojas, risina radoša cilvēka traģēdiju 20. gadsimta sarežģītajos 
vēsturiskajos apstākļos. Kad piecpadsmit gadu vecumā tiek publicēts 
Arvīda pirmais dzejolis, maisam gals ir vaļā: visas jaunā autora domas 
un darbi tiek veltīti kritikai, tulkojumiem, dzejai, kurai, kā teicis Anšlavs 
Eglītis, piemīt savdabīgs vēsums, un humoram, kuru viņš publicē ar vārdu 
Olivereto. Savukārt recenzijās atklājas dzejnieka erudīcija un milzu pietāte 
pret māksliniekiem. Jāņa Sudrabkalna draugi un laikabiedri ir Aleksandrs 
Čaks, Eriks Ādamsons, Mirdza Ķempe, Arvīds Grigulis, Linards Laicens. Viņš 
allaž ticis mīļi gaidīts Valda Grēviņa ģimenē. Kad Sudrabkalna dzīvē ienāk 
Biruta Brīnišķīgā, kā viņš dēvē savu mūža mīlestību aktrisi Birutu Skujenieci, 
kaislība pārtop mīlas dzejā un nekad nenosūtītās vēstulēs, bet dzīves ceļi 
jaunos cilvēkus tomēr nesavieno. Dzejnieka personība ir pretrunu pilna 
– no pārliecības līdz šaubām, no patmīlības līdz gļēvumam. Kādus posta 
darbus radoša cilvēka personībā spēj nodarīt sveša vara, kuri cilvēki gatavi 
pielāgoties, kuri – pretstāvēt un kurus vara salauž? Tas ir jautājums, uz kuru 
vienas atbildes nav.

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?

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...



Zusta, Zane.  
TAURIŅA SPĀRNU VĒZIENI 
Jasmīnas dzīve ne tikai no ārpuses šķiet apskaužama, bet ir patiesi 
harmoniska un piepildīta. Viss būvēts uz drošiem savstarpējas uzticēšanās 
un mīlestības pamatiem, tāpēc jo grūtāk saprast, kā palaists garām brīdis, 
kad tajos iemetās trupe. Zane Zusta raksta par īsto dzīvi, par cilvēkiem, kuri 
patiesi mīl un katrā situācijā meklē ceļus, kurus ejot nemelot sev un pēc 
iespējas mazāk sāpināt citus. Ievelkošs stāsts ar negaidītiem pavērsieniem. 
Pēc izlasīšanas ilgi neizgaist. / Rakstniece Jana Egle. Šī ir viena no tām 
grāmatām, ko vakarā ap astoņiem jūs laiski paņemat rokās pašķirstīt un 
tad attopaties dziļā tumsā ar klēpī ieslīdējušu, jau izlasītu grāmatu, kas 
atņēmusi pēdējās miega paliekas, un dodaties vārīt agrā rīta tēju, lai vēlreiz 
kārtīgi pārdomātu nule izlasīto. Lielisks darbs! / Psihoterapeits Gatis Līdums. 
Skaistākajos un traģiskākajos mirkļos laiks apstājas. Sāpes ir poētiskas, un 
šis stāsts tāpat. Spilgi epiteti, laikmetīgas un humorpilnas metaforas, ko 
gribas pierakstīt un ieviest savā valodā. Zane uzrakstījusi sievietes iekšējo 
stāstu traģēdijas pēcvakarā. Tā ir sievietes vēstule pašai sev. / TV raidījumu 
vadītāja, producente Kristīne Komarovska.

Jēruma, Inga.  
UGUNSDZĒSĒJU BALLE 
 “Ugunsdzēsēju balle” ir romāns par lielu mīlestību, un to raksturo pati 
autore: “Man jautāja – vai tā ir tava autobiogrāfija? Nē, nekādā gadījumā! 
Dzīvē esmu divreiz stājusies sievas kārtā, bet neviens no maniem vīriem 
nav bijis blonds un vārdā Haris. Vai tas tā arī ir palicis nepiepildīts sapnis? 
Diemžēl. Bet tādēļ jo romantiskāks un skaistāks. Gluži kā Skārletai Ešlijs. 
Rita: “Mēs ilgi runājāmies ar Hari, analizējām savas attiecības, beidzot laikam 
sapratām, tieši kurā pagriezienā esam iebraukuši grāvī, taču... Konstatējām, 
ka tie grāvji jau sen ir aizbērti, to vietā izbūvēta ātrgaitas šoseja, pa kuru 
klusiņām švīkst S klases merši un demokrātiskie folksvāģīši, bet mēs 
klusiņām stāvam malā. Sapostījuši savu dzīvi esam tā no sirds – tas nu gan 
jāatzīst. Var jau būt, ka no mūsu kļūdām kāds arī ir gatavs mācīties.” Ja kas 
šai grāmatā ir autentisks, tad visvairāk – jūtas. Mīlestība. Gan piedzīvotā, 
iegūtā, pazaudētā. Gan izsapņotā.” Inga Jēruma.

Judina, Dace.  
SVILPOTĀJS 
Bagāta sponsora dāvātā treilerbusā dodoties šausmu un spoku stāstu 
vākšanas ekspedīcijā, Lilija Ruķele-Spokāne, saukta par profesori Spokaini, 
pat iedomāties nespēj, ka reālie notikumi pārspēs visbaisāko iedomu. 
Saglabāt skaidru skatu uz notikumiem Lilijai palīdz lietainā naktī uz ceļa 
sastapts svešinieks - atvaļinātais virsnieks Ainis Dūcis, kurš kļūst par viņas 
palīgu, asistentu un dzīvības glābēju, novēršot plānotu atentātu. Tomēr 
Anim ir savi tumšie noslēpumi un baisie atmiņu dēmoni, kas rauj atpakaļ 
pagātnē, neļaujot brīvi elpot. Vai viņi spēs palīdzēt viens otram un pārējiem 
grupas locekļiem? Un kas ir Svilpotājs – mītiska būtne, dabas parādība, 
izdomāts tēls vai īsts cilvēks? Kāpēc šī savādā leģenda visiem tik svarīga? 
Sērijas “Laika stāsti” 6. grāmata.



Zebris, Osvalds.  
MEŽAKAIJA 
“Gunars Janovskis bija manu vecvecāku laika cilvēks. Viņa teksti ir gandrīz 
zudušās, nokautās Latvijas pieminēšana. Rakstīti cerībā, ka brīnums notiks, 
ka viņa atkal elpos. Nozīmīgākais, paliekošākais Gunara Janovska devums 
ir tāds vēsturisko notikumu atgādinājums, kas nevis vispārina, bet konkrēti 
un tieši parāda, kā idejas un ideoloģijas (un to apmātie nesēji) samin 
cilvēku dzīves.” Osvalds Zebris “Osvalds Zebris ieved mūs ietilpīgu simbolu 
un tipāžu pasaulē, kur literatūra ir pati dzīve un otrādi. Vēstījums skan 
rakstnieka Gunara Janovska balsī, un vienīgais, kas tajā jūtams no Osvalda 
Zebra, ir plašāka perspektīva, sava veida nojausmas par to, kas būs tālāk. 
Kā daudzpunkte starp laikmetiem “Mežakaija” veido vienotu latviešu stāstu, 
kurā pat kara šausmās un degošā Pētertorņa ēnā pastāv kas augstāks, kāda 
nenoteikta cilvēcības, dzīvības dzirksts.” Ilze Jansone. Ja esi ko saņēmis, 
tas vienmēr maksā. Tāpat par visu, ko esi darījis vai nedarījis, rēķinu katrs 
saņem savā laikā un vietā. No samaksas brīža nevar izvairīties — tas ir 
gluži kā kaijas, kas ķērc virs galvas, metas lejup, knābj mugurā. Velti lūgties 
pēc žēlastības. Ir vai nu jāslejas pretī, vai jābēg, taču kaijas neatstājas. Tā 
ir atziņa, ko cauri garajam mūžam iznesis Gunars Janovskis un ko skaudri 
atklāj Osvalds Zebris “Mežakaijas” lappusēs.” Gundega Blumberga
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Sigurdardotira, Irsa. 
LELLE 
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.

Bregere, Suzanne.  
NEFRĪTA KAĶIS : DZIMTAS SĀGA
“Nefrīta kaķis” ir pagājušā gadsimta intīmās dzīves vēsture, kas spoguļojas 
dāņu-ebreju 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.



Meils, Pīters.  
JOPROJĀM PROVANSA
Lasītāju iemīļotā romāna “Gads Provansā” autors piedāvā vēl vienu 
aizraujošu ieskatu Francijas lauku dzīves ainās. Lai arī nedaudz izgāzies 
vietējo acīs, Pīters Meils nav metis plinti krūmos un aizvien cenšas 
iekļauties provansiešu nesteidzīgajā dzīves ritējumā. Taču apkārt ir tik 
daudz kārdinājumu, ka nav viegli pieturēties pie klusas un mierīgas dzīves. 
Satraukuma pilns zvans no Londonas ar lūgumu atrast trifeles ieved Meilu 
šaubīgos lauku ceļos; dārzā atrastas senlaicīgas zelta monētas izvēršas 
slepenā dārgumu meklēšanā tumsas aizsegā; meža ugunsgrēki liek 
piedzīvot izbailēm pilnu vasaru; un autors pat uziet retu pērli – vīru, kurš 
māca krupjiem dziedāt marseljēzu. Ikdienas gaitas Provansā sagādā ne 
mazums piedzīvojumu, tomēr Pīters Meils un viņa sieva Dženija tiem ļaujas 
ar miesu un dvēseli, baudīdami vietējās virtuves gardumus, kas atkal un 
atkal liek iesaukties: “Joprojām Provansa!”

Mantela, Hilarija. 
IEVEDIET NELAIĶUS! 
Romāns 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. Romāna “Vilku nams” turpinājums.

Heigs, Mets.  
PUSNAKTS BIBLIOTĒKA
Noras dzīve mainījās uz slikto pusi, tā kļuva nepanesama. Un tad, sitot 
pusnakts stundai viņas pēdējā dzīves dienā, viņa attopas bibliotēkā. Norai 
tiek sniegta iespēja izmainīt to, ko viņa nožēlo, un izmēģināt katru no citām 
dzīvēm, kādas viņa varēja būt dzīvojusi. Un tas noved pie jautājuma: kādām 
būtu jābūt pareizajām izvēlēm un kā nodzīvot vislabāko dzīvi?

Murakami, Haruki. 
VIENSKAITĻA PIRMĀ PERSONA 
Haruki Murakami ir slavenākais mūsdienu japāņu rakstnieks, kura grāmatas 
tulkotas vairāk nekā 50 valodās. Viņš saņēmis daudzas starptautiskas 
literārās godalgas, tostarp Hansa Kristiana Andersena balvu (2016). 
Papildu informācija: harukimurakami.com Visi krājumā iekļautie stāsti tiek 
vēstīti vienskaitļa pirmajā personā – tik raksturīgi Murakami klasiskajam 
rokrakstam. Jaunības atmiņas, meditēšana par mūziku, dedzīga jūsma 
par beisbolu, sapnim līdzīgi scenāriji un izdomāti džeza albumi – šie stāsti 
pārkāpj mūsu prāta un ārējās pasaules robežas. Brīžiem stāstītājs var būt 
un var nebūt pats Murakami. Vai šīs ir atmiņas vai izdomājums? Tas jālemj 
lasītājam... “Daži rakstnieki savos darbos atspoguļo pasauli, bet citi, tostarp 
Haruki Murakami, izmanto spoguli kā portālu uz Visumu, kas slēpjas aiz tā.” 
The Wall Street Journal



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.

Folija, Lūsija. 
APARTAMENTI PARĪZĒ 
Gribot pārmaiņas dzīvē, Džesa dodas uz Parīzi pie sava brāļa Bena. Tomēr, 
kad Džesa ierodas norādītajā vietā, ekskluzīvā dzīvokļu namā, brālis viņu tur 
nesagaida. Kur gan Bens ir pazudis? Un kā viņš var atļauties īrēt tik dārgu 
mitekli? Meklējot atbildes, Džesa iepazīstas ar Bena kaimiņiem, kuri izturas 
visai rezervēti. Liekas, katram ir kaut kas slēpjams. Katrs viņas acīs kļūst par 
aizdomās turamo…

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?

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.



Meins, Endrū. 
MELNAIS KORALLIS
Policijas ūdenslīdēja Slouna Makfersone kāda ezera dzelmē atrod pamestu 
furgonu, kurā atrodas četru pusaudžu līķi. Šie jaunieši pirms 30 gadiem 
pazuda bez vēsts, kad kopā bija apmeklējuši rokkoncertu. Izmeklētājiem tas 
izskatās pēc traģiska negadījuma. Taču Slouna uzskata, ka notikusi brutāla 
slepkavība. Vēl vairāk – vainīgais joprojām turpina nogalināt.

Keblere, Džekija.  
PERFEKTS PĀRIS
Pirms pusotra gada Džemma satika savu mūža mīlestību Deniju. Kopš tā 
laika viņu attiecības bija kā sapnis. Taču kādu piektdienas vakaru Džemma 
atgriežas mājās, bet Denijs ir pazudis. Divas dienas viņa nav saņēmusi no 
viņa nekādu ziņu un vēršas policijā. Viņa ir šausmās no uzzinātā — Bristolē 
klejo slepkava. Kad viņa ierauga slepkavas upuru fotogrāfijas, šausmas tikai 
pieaug — visi upuri līdzinās Denijam. Tomēr detektīvus Džemmas stāsts 
nepārliecina. Kāpēc neviens, izņemot Džemmu, nav saticis Deniju nedēļām 
ilgi? Kāpēc viņu dzīvoklī par Denija eksistenci absolūti nekas neliecina? Vai 
Džemma stāsta patiesību, vai arī šī laulība slēpj ko tādu, kas no malas nav 
redzams?

Boltona, Šerona.  
TAGAD TU MANI REDZI
Kādu nakti pēc liecinieka iztaujāšanas Londonas dzīvokļu kompleksā Leisija 
Flinta, 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.

Lekberga, Kamilla.  
SUDRABA ASARAS 
Lai gan Feijai nekas dzīvē nav nācis bez smagas cīņas, tagad viņai ir viss, 
ko pelnījusi, — bagātība, pašas izveidotais uzņēmums ir kļuvis par pasaulē 
plaši pazīstamu zīmolu, un viņai ir izdevies rūpīgi noslēpt sev dārgo ģimeni 
Itālijā, kur bijušajam vīram Jakam vairs nekad neizdosies tai nodarīt pāri. 
Reizi pa reizei biznesa braucieni uz Romu pārtop par kaislīgiem mīlas 
sakariem. Taču pienāk brīdis, kad Feijai nekas cits neatliek, kā atgriezties 
Stokholmā, — vairākas ietekmīgas uzņēmuma investores, sievietes, kurām 
Feija ir uzticējusies no visas sirds, pārdod savas akcijas, turklāt policiste, 
kura piedalījās Feijas meitas meklēšanā, ir atklājusi kādu skaudru sievietes 
pagātnes noslēpumu… Un tad galvenā varone uzzina, ka Jaks ir izbēdzis no 
apcietinājuma. Feijai ne tikai jācīnās par ģimenes drošību, bet pienācis arī 
laiks atzīt un pieņemt patiesību par pagātni. Šis ir pārdrošs un valdzinošs 
stāsts, kurā valda pavedināšana, nodevība un sieviešu spēks, taču tā 
varonei nav pa spēkam novērst pagātnes noslēpumu izlaušanos brīvībā



Mariņina, Aleksandra.  
CITA PATIESĪBA [1. SĒJUMS]
Šis ir Aleksandras Mariņinas piecdesmitais, jubilejas romāns. Anastasija 
Kamenska pirmo reizi pēta kādu sena nozieguma krimināllietu. Notiesātais 
joprojām izcieš sodu labošanas iestādē. Kopš bērnības mēs esam pieraduši 
ticēt, ka patiesība ir viena. Tā ir kā balts akmentiņš melnu šķembu kaudzē. 
Pietiek visu pārcilāt, un tu noteikti atradīsi vienīgo, neapstrīdamo, absolūto 
patiesību... Bet vai tā ir? Pirms divdesmit gadiem Maskavas komunālā 
dzīvoklī tikusi izdarīta trīskārša nežēlīga slepkavība, nogalināti abi vecāki 
un bērns. Aizdomās turamais pats ieradies atzīties. Viņš aizturēts, notikusi 
izmeklēšana un tiesa. Senā notikuma krimināllieta nonākusi leģendārās 
operatīvās darbinieces, šobrīd atvaļinātās Anastasijas Kamenskas un jaunā 
žurnālista Pjotra Kravčenko rokās. Puisis uzskata, ka notiesātais nav bijis 
īstais vainīgais, viņu “iegāzuši”, un tiecas atmaskot izmeklētājus. Tad arī 
noskaidrojas, ka ikvienu šajā notikumā virzījusi sava patiesība, kas savukārt 
radījusi tūkstošiem melu veidu...

NOZARU LITERATŪRA

Sentklēra, Kasja.  
KRĀSU SLEPENĀ DZĪVE
Šajā grāmatā neaizmirstami spilgtos stāstos atklāta līdz šim nezināma krāsu 
vēsture. Grāmatā “Krāsu slepenā dzīve” iekļauti aizraujoši vēstījumi par 75 
brīnišķīgām krāsām un toņiem, to rašanos un vēsturi. Jūs uzzināsiet, kā

• haki kļuva par sinonīmu militārismam,

• baltais aizsargāja pret mēri,

• Berlīnes zilais kļuva par Pikaso iecienītāko krāsu,

• pavisam nejauši kāds pusaudzis ieguva moveīnu,

• Felovas pasūtījums Cartier salonā kļuva par iemeslu šokējoši rozā uzvaras 
gājienam pasaulē,

• elektrozilais ir saistīts ar katastrofu Černobiļas atomreaktorā un daudz ko 
citu.

Grāmatas autores Kasjas Sentklēras mūža aizraušanās ar krāsām un to 
izcelsmi ir pārtapusi unikālā pētījumā par cilvēces vēsturi. Caur modi, 
politiku, mākslu un kariem krāsu slepenā dzīve atklāj dzirkstošu stāstu par 
cilvēces kultūru.

Stetersa, Keita.  
1000 NEAIZMIRSTAMU PIEDZĪVOJUMU 
DABAS PASAULĒ
Apraksti par 1000 piedzīvojumiem, ko atradīsiet šīs grāmatas lappusēs, 
palīdzēs atklāt, ko pasaule var piedāvāt. Elpu aizraujošas fotogrāfijas 
un iedvesmojošie vārdi rosina atrast skaistumu, majestātiskumu, mieru, 
iedvesmos saglabāt visu, ko redzat, nākamaām paaudzēm. Lai kurp 
jūs izvēlētos doties, lūdzu, atcerietries - aiz sevis atstājiet tikai pēdu 
nospiedumus un līdzi paņemiet vienīgi fotogrāfijas.


