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Žuravska, Dzintra.

KAM TIKS MANTOJUMS
Romānā aprakstītas kaislības par mantošanas tiesībām, kur parādās
cilvēku gan negodīgās, gan cēlsirdīgās īpašības.

Žuravska, Dzintra.

TAURIŅA LIDOJUMS UGUNĪ
Bagātība un nabadzība. Spožums un posts. Meitene, kuru puikas bija
iedēvējuši par miskastes kaķeni, jo bērnībā viņa rakņājusies pa konteineriem, cerībā atrast ko ēdamu, alkst kļūt par biznesa lēdiju. Kā taurenis
viņa lido pretī spožai ugunij un apsvilina spārnus. Bet ja cilvēks patiesi
vēlas kaut ko panākt, tad parasti to arī sasniedz.
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Rušmane-Vēja, Andra.

DIVATNE

Ramona, nonākusi kārotajos Lūsēnos, mācās dzīvot viena meža vidū,
skaldīt malku un kurināt mājas nepieēdināmās krāsnis, bet Gabriels cīnās
ar sarežģījumiem, kas pēkšņi sākušies gan dzīvē, gan darbā. Šķiet, Lūsēni
abus attālina arvien vairāk un vairāk. Vai maz iespējams, ka divi vienpatnieki būs gatavi upurēt savu pašpietiekamību, lai spētu atzīties jūtās
otram un – arī paši sev.

Račko, Karīna.

EKSTĀZE

Talantīgās buduāra fotogrāfes Efejas Vinteres laulība atrodas uz izjukuma
robežas. Kad stāvu virs Efejas fotostudijas savu darbnīcu iekārto provokatīvais mākslinieks Eliass Blūms, drīz vien jaunā sieviete attopas ierauta
mežonīgas iekāres, seksuālo rotaļu un postošu melu virpulī. Taču kaisles
reibums pāraug apmātībā, orgasmi mijas ar asarām, un Efeja saprot –
attiecībās ar Eliasu baudas cena ir pagrimums…
Kas ir mīlestība? Kā tā rodas un kāpēc iznīkst? Vai par cilvēka dzīves un
attiecību augstāko jēgu un laimi patiešām var uzskatīt… mirkļa ekstāzi?

Grīnberga, Mērija.

MĒRIJAS GRĪNBERGAS ATMIŅAS UN
DIENASGRĀMATAS : MANA PASAKU ZEME
Ar ko dienasgrāmata ir unikāla? Viņas rakstītās atmiņas un dienasgrāmatas atklāj autores interesanto personību un ļauj ceļot laikā, jo tiek aptverts
posms no 19. gs. beigām līdz 1964. gada vidum. Autore sāka pierakstīt
atmiņas 1926. gadā, bet pēdējam teikumam punktu pielika pēc vairāk
nekā 40 gadiem – 1968. gadā. Kāpēc tas ir interesanti? Grāmatā iespēju
robežās saglabāts autores izteiksmes veids, arī Mērijas Grīnbergas rakstīšanas maniere papildināt tekstu ar kādu vārdu vai teikumu krievu vai
vācu valodā. Ir arī vairāk nekā 50 unikālas fotogrāfijas no Rīgas vēstures
un kuģniecības muzeja krājumiem.
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Žolude, Inga.

VENDENES LOTOSPUĶE
“Inga Žolude ir radījusi tik pilnestīgu Jāni Poruku, ka lasot viņš kļūst par
tuvu cilvēku, kam veltīt visu sajūtu spektru: līdzi just un apbrīnot, strīdēties un dusmoties. Viņas dzejnieks ne tikai mirkst asarās un cieš, ne
tikai ielaistās ar Ķelnes ūdeni un pērk jaunas krāgas, jo viņa vizītkarte
nevarēja būt šļaugana šļurpatu parpala, bet raksta, raksta un raksta,
lai atkal un atkal tiktu iekšā dzīvē, kas nepavisam nav saudzīga pret
radošu cilvēku. Ne tolaik, ne tagad. Jo, kā teikts romānā, dižumam līdzi
netiek dota apsargāšana, gluži pretēji — tu stāvi dižs un ievainojams,
viens pret visu pasauli.” (Gundega Blumberga)

Irbe, Kaspars Aleksandrs.

SLĒPTĀ DZĪVE :
HOMOSEKSUĀĻA DIENASGRĀMATA, 1927-1949
Jūrmalnieks Kaspars Aleksandrs Irbe dienasgrāmatu sāka rakstīt 1927.
gadā un darīja to līdz savai nāvei. Būdams homoseksuāls, Irbe turējo šo
dienasgrāmatu slepenībā. Šis ir pirmais sējums, kurā apkopoti teksti,
kas tapuši no 1927. līdz 1949. gadam. Dienasgrāmatas tekstu papildina
vēsturnieces Inetas Lipšas komentāri un attēli no Irbes arhīva.

Zebris, Osvalds.

ŠAUBAS

"Stāstu krājums ir veltījumi dažiem man tuviem dzejniekiem, rakstniekiem un viņu tekstiem. Tie nav klasiķu stilistiski atdarinājumi vai viņu
darbos skarto tēmu turpinājumi, bet šo tekstu atbalsošanās manējos.
Desmit stāstu (veltījumu) kopsaucējs ir šaubas, jo man tas ir bijis un ir
izšķiroši nozīmīgs stāvoklis rakstīšanā," teic autors.

Zīle, Monika.

NAKTSGRĀMATA : PAMODINĀTU
ATMIŅU BALSIS : STĀSTI UN PASTĀSTI
Autore jaunajai grāmatai devusi apakšvirsrakstu "Pamodinātu atmiņu
balsis". Personiski, izjusti, emocionāli un arī humoristiski iekrāsoti stāsti
lasītāju pavada ceļā no Monikas Zīles agrās bērnības līdz pat šodienai,
ievijot stāstos mūžā sastaptos līdzcilvēkus

DZEJA

Kaltiņa, Velta.

KODOLS

Šī dzeja sasaucas ar pagājušā gadsimta 60.-80. gadu femīnās dzejas
tembru, taču "iet pati ar savu vēju". Grāmatas pamats ir 21. gadsimta
padsmitajos gados radītie dzejoļi, kas piedzīvo savu pirmpublicējumu.
Pavisam neliela daļa dzejoļu izvēlēta no agrākajiem Veltas Kaltiņas
dzejas krājumiem, ievērojot tuvākās radniecības principu. Viss dzejas
kopums, kā min pati dzejniece - "ir mans sveiciens vairāku gadu desmitu laikabiedriem. Klātesošiem, aizgājušiem, nākošiem".

Rupenheite, Ieva.

PALAIDIET SIEVIETI
Šis ir Ievas Rupenheites ceturtais dzejoļu krājums. Dzejoļi atklāj mērķtiecīgu darbu ar valodu, kas ļauj ieraudzīt pasauli neparastā gaismā.
Pat visikdienišķākā situācija var kalpot par atspēriena punktu valodas
piedzīvojumam, kas mēdz "aizšaut" lasītāja asociācijas negaidītos
virzienos.

Račs, Guntars.

365

Grāmatas 365 pirmās divas daļas kļuva par vienu no manas dzīves
lielākajiem piedzīvojumiem, kuram gribējās ļauties vēlreiz. Tāpēc es
veltīju vēl vienu gadu savai sirdslietai un atkal katru dienu uzrakstīju
vienu jaunu dzejoli. Šajā grāmatā atradīsiet tos, kas sarakstīti no 1.janvāra līdz 2.jūlijam. (Guntars Račs)

DZEJA

Kikōne.

JŪS KAVĒJATIES
Talantīgais latviešu dzejnieks un dramaturgs Kikōne (arī kikōne jeb
Edgars Mednis, 1984–2006) no dzīves aizgāja ļoti jauns – tikai 22 gadu
vecumā. Kikōnes rakstīšanas dotības novērtēja gan viņa paaudzes
labākie literāti, gan vecākās paaudzes kolēģi. Viņa unikālā eksperimentālā dzeja īsā laikā paspēja atstāt paliekošu iespaidu uz Latvijas
literatūru. Šajā izdevumā iekļauti apmēram 150 autora dzejoļi.

Kuks, Edvards.

VADI

Autora pirmais dzejoļu krājums. "Vadu” centrā ir cilvēcisku attiecību
tīklojums, kas mājo atmiņās un mantiskās liecībās, ietverdams dažādas
radniecības un tuvības formas. Īpašu lomu krājumā spēlē vērojumi,
trausli ķermeniski tēli un pati valoda, kuras vadi nes aizgājušo un klātesošo balsis. (Edvards Kuks) Edvards Kuks (1997) ir dzejnieks, atdzejotājs, bērnu dziesmu tekstu autors (“Tutas lietas”, “Emī un Rū”, “UkuLele”),
dzejas un hiphopa kritiķis.

Kronbergs, Juris.

DEBESĪS DIEVS BĪDA MĒBELES
J. Kronberga dzejas krājuma pirmajā daļā ir Vilka Vienača jaunā ikdiena, otrajā - dzejoļi, kas radušies pēc krājuma "Uz balkona" (2016) vai
palikuši ārpus tā, trešajā - tie dzejoļi, kas rakstīti pēdējos divos gados,
kad J. Kronbergs dzīvoja Latvijā. Tajos apbrīnojami psiholoģiski precīza laika izjūta, atbrīvotība, valodas rotaļas ar viņam raksturīgo ironiju
un asprātību. Reti savus labākos dzejoļus autors uzraksta mūža beigās,
bet J. Kronbergs to ir izdarījis, it kā atvadoties, it kā cenšoties ieķerties
dzīvē ar vārdu nagiem - asiem un maigiem, un patiesiem.

DZEJA

Ogriņš, Andris.

KĀ BŪTU JA TEVIS NEBŪTU EPIKŪR
Andra Ogriņa septītais dzejas krājums apliecina dzejnieka pilnbriedu
un nozīmīgo vietu mūsdienu latviešu dzejas ainavā. "Rakstīta blīvā un
smagā verlibrā, šī dzeja veido nemitīgu labirintu, vārdu, nozīmju un
parafrāžu tīklojumu, kurā apmaldās neuzmanīgs ceļabiedrs, bet tas,
kurš paļaujas uz autora intuīciju, spēj atrast ne vienu vien iepriekš
neredzētu dārgakmeni", tā saka krājuma redaktors Ilmārs Šlāpins.

Surgunts, Andis.

SKAISTĀKĀ NO AIZMIRŠANĀS HIPOTĒZĒM
Andis Surgunts ir no tās pašas dzejnieku paaudzes, pie kuras pieder
daudzi publiskajā telpā šobrīd labi zināmi dzejnieki: Toms Treibergs,
Krišjānis Zeļģis, Svens Kuzmins, Arvis Viguls, Artis Ostups un citi. "Ideāls
jaunais dzejnieks" – tā grāmatā Surguntu nodēvē pēcvārda autors un
krājuma redaktors Artis Ostups. Runājot par Surgunta rokrakstu,
Ostups min nemitīgu eksperimentēšanu, skaistā un neglītā metaforisku
sapludināšanu, absurdus aforismus un spožas, sirreālas pasāžas, un
tuvošanos mūzikas nekonceptuālajai formai.

Balode, Ingmāra.

DZEJOĻI PĒC MŪSU ĒRAS
Ingmāras Balodes trešā krājuma būtība slēpjas vārdā "pēc" - viņa
mēģina sev un lasītājam atbildēt, kas notiek, kad vienu dzīvi nomaina cita.
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Kvinna, Džūlija.

HERCOGS UN ES
Vai Londonas ambiciozajām meitu mātēm varētu būt vēl kaut kas svarīgāks par neprecējušos hercogu? “Lēdijas Visldaunas Smalko Aprindu
Ziņas”, 1813. gada aprīlī. Saimons Basets gatavojas bildināt sava
labākā drauga māsu – jauko Dafni Bridžertonu. Tomēr tikai viņi divi
vien zina, ka tā ir rūpīgi izplānota viltība, lai pasargātu Saimonu no
smalko aprindu precību pārņemtajām mātēm. Un arī Dafnei tas ir izdevīgi, jo tagad viņai uzmanību pievērsīs arī citi ievērības cienīgi pielūdzēji. Tomēr, kā zināms, mīlestība neatzīst likumus un norunas...

Vingeita, Līza.

PIRMS MĒS BIJĀM JŪSU
1939. gads, Tenesī. Divpadsmit gadus vecā Rilla kopā ar ģimeni dzīvo
laivā uz upes, līdz kādu dienu, izmantojot vecāku prombūtni, ierodas
svešinieki un aizved Fosu ģimenes piecus bērnus prom. Rilla nevēlas
lauzt solījumu tēvam parūpēties par brāļiem un māsām, taču kā lai to
īsteno? Mūsdienas, Dienvidkarolīna. Eiverijai Stafordai ir viss, ko var
vēlēties – veiksmīga karjera, valdzinošs līgavainis un drīzumā gaidāmas greznas kāzas. Taču nejauša tikšanās satricina viņas pasauli – vai
ģimenes noslēpumu atklāšana visu sagraus vai gluži otrādi – atbrīvos?

Hanna, Kristīne.

BALTĀ NEKURIENE
"Baltā nekuriene" ir neaizmirstams stāsts par cilvēka trauslumu un
izturību un arī Aļasku – vienlaikus tik neiedomājami skaistu un neparedzami bīstamu. Tas ir aizraujošs stāsts par uzdrošināšanos, mīlestību un zaudējumu, centieniem izdzīvot un to mežonīgumu, kas mīt
gan dabā, gan cilvēkos
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Vaita, Kārena.

ATGRIEŠANĀS TREDSTRĪTĀ
Melānijas dzīve ir sagriezusies kājām gaisā – viņa nupat ir nosvinējusi
četrdesmit gadu jubileju, uzzinājusi, ka gaida bērnu, un atraidījusi sava
mīļotā bildinājumu. Turklāt izrādās, ka viņas vecās mājas pagalmā ir
uzrakts kāds šokējošs atradums… Šis ir ceturtais romāns Tredstrītas
sērijā, kas ieguvusi kulta statusu. Miljoniem lasītāju jau ir iemīļojuši
nekustamā īpašuma mākleri Melāniju Midltoni, kura aizraujas ar vēsturiskajām mājām un to noslēpumiem. Šajās grāmatās harmoniski savijas romantika un pagātnes mistērijas, un tās ir izlasāmas vienā elpas
vilcienā.

Veika, Džūlsa.

KOVENTGĀRDENA SNIEGĀ
Tillijai ir lieliski draugi, viņa dievina savu grimētājas darbu un grasās
apprecēties ar burvīgu vīrieti. Viss liecina par to, ka šogad Ziemassvētki būs vienkārši perfekti. Šo idilli izjauc Tillijas kolēģis Markuss, aukstasinīgais IT daļas vadītājs, kurš apņēmies viņai iemācīt rīkoties ar
datoru. Pārsteigta Tillija atklāj, ka šī kaitinošā tipa klātbūtnē sāk
izjust… tauriņus vēderā. Vai tā ir tikai nebūtiska aizraušanās? Vai viņas
līgavainis tiešām ir tik ideāls? Tillijai nāksies atbildēt uz daudziem
sarežģītiem jautājumiem, lai patiešām piedzīvotu savus perfektos
Ziemassvētkus.

Rīsa, Džoana.

SAPŅOTĀJA PARĪZĒ
Bēgot no pagātnes rēgiem, Vita Keisija atstāj Londonu un ierodas žilbinošajā Parīzē. Lai gan Vitai kabatā nav ne graša, viņa ir apņēmusies
piepildīt savu sapni – kļūt par atzītu tērpu dizaineri. Ieguvusi darbu
prestižajā Ženijas Saserdotas salonā, Vita grasās pilnībā nodoties
modes pasaulei. Tomēr mīlestības galvaspilsētā nav iespējams neļauties jūtām – Vitai nāksies izlemt, vai klausīt sirdij vai prātam. Turklāt
jaunā sieviete nemaz nenojauš, ka viņas nelabvēļi turpina kalt atriebības plānus…
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Hariss, Roberts.

POMPEJI

Vidusjūras piekrastē Romas impērijas bagātākie pilsoņi savās greznajās villās bauda dzīvi. Misēnu pilsētā noenkurojusies pasaules lielākā
jūras kara flote. Baijas, Herkulānas un Pompeju kūrortos izklaidējas
atpūtnieki. Mieru nerod tikai viens cilvēks – ūdensvadu ierīkotājs Atīlijs.
Jaunais inženieris Atīlijs ir tikko pārņēmis milzīgā akvedukta pārraudzību, kas ar saldūdeni apgādā 250 tūkstošus cilvēku deviņās pilsētās ap
Neapoles līci. Godīgais, praktiskais un neuzpērkamais Atīlijs apsola
slavenajam zinātniekam un flotes komandierim Plīnijam salabot
aizgruvušo Augusta akveduktu, pirms rezervuārs izžūst. Taču, nonācis
Vezuva pakājē, viņš atklāj, ka sākuši darboties spēki, ko nespēj ietekmēt pat vienīgā lielvalsts pasaulē.

Mīks, Džeimss.

UZ KALĒ

Romāna darbības apstākļi ir nepastarpināti vēsturiski. Tā ir dienvidrietumu Anglija 1348. gadā, divus gadus pēc Kresī kaujas, kura ir izšķīrusi
angļu panākumus Simtgadu kara sākumā, kad sauja stopiem bruņotu
angļu strēlnieku uzveikusi francūžus un ieņēmusi Kalē. Tronī ir karalis
Edvards Trešais, Eiropā plosās mēris, un trīs ceļinieki — garīdznieks
Tomass, lorda meita Bernadīne un viņas tēva dzimtcilvēks Vils —, tik
pārmēru atšķirīgi gan sabiedriskajā statusā, gan dzīvesziņā, tiek likteņa savesti kopā, lai in ordinary time - parastajā liturģiskajā laikā kopīgi šķērsotu Angliju un nokļūtu Kalē.

Kratohvils, Jiržījs.

STAĻINA LAPSA JEB KĀ LAPSA PAR DĀMU TIKA
Romāna darbība notiek divdesmitā gadsimta piecdesmitajos gados,
un tajā savijas divas sižeta līnijas. Reālistiskākā ir jauna Brno strādnieka Pavela stāsts; viņš kā perspektīvs un ar valodu talantu apveltīts
valsts drošības iestādes darbinieks tiek izvēlēts īpašai misijai Rietumos,
kur viņam jāveic diversija radiostacijā "Brīvā Eiropa". Savukārt otrā varētu teikt vēsturiski fantastiskā - līnija ir jaunas lapsiņas stāsts. Staļins (romānā saukts par Saimnieku) Pavlova vārdā nosauktā institūta
zinātniekiem dod rīkojumu pārveidot lapsu par sievieti, un, kad tas sekmīgi izdarīts un viņa nosaukta par Silvu, aizsūta jauno sievieti uz Rietumiem, lai viņa nogalinātu Vinstonu Čērčilu. Romāns ir slavinājums iztēlei un tādai literatūrai, kurā norisinās spēles ar vārdiem un ainām,
tomēr vienlaikus piedāvā arī spēcīgu stāstu par dažādu pasauļu saikni
un vienlaikus nesavienojamību, kā arī akcentē lapsas un cilvēka brīvības nozīmīgumu.
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Fīla, Ivans.

KAMEJU GRAVĒTĀJS : BALĀDE PAR
MĪLESTĪBU STARP DEBESĪM UN ZEMI
Aizraujoša balāde par mīlestību starp debesīm un zemi, skaistumu un
reibumu, noziegumu un sodu. Par Mežonīgā ezera Burvi, kas piepildījis
visu alķīmiķu seno sapni un radījis nemirstīgu cilvēku, par meiteni, kurai
dāvāta spēja redzēt savas bijušās dzīves, par mīlētājiem, kas kopā piedzīvo visskaistāko visa skaistuma skaistumu. Reiz, pirms simt
gadiem… Frankfurtes grāmatu gadatirgū par “Kameju gravētāju” sacīts,
ka tam ir Harija Potera potenciāls, Dena Brauna noslēpumainība un
Golema mistika. Šī grāmata esot vislabākās zāles pret melanholiju

Ferrante, Elena.

AKMENS EŅĢELIS
Romāns “Akmens eņģelis”, kurā neuzkrītoši ievīti autobiogrāfiski motīvi,
autores bērnības un jaunības atmiņas, sarakstīts elegantā, liriskā
prozā, kas precīzi modulē varoņu savdabīgās balsis. Gribētos atzīmēt,
ka prērijas fermeru, mazpilsētiņas iedzīvotāju un lielpilsētas vienkāršo
ļaužu skarbie, taču vienlaikus smalki niansētie portreti neviļus atsauc
atmiņā Jāņa Jaunsudrabiņa un Vizmas Belševicas klasiskos darbus.
Romāna galvenā varone Hagara Šiplija ir vienkārša, patiesību sakot,
ne pārāk simpātiska sieviete, kuru dzīve nav saudzējusi, turklāt viņas
mūžs neizbēgami tuvojas norietam. Un tomēr, pat deviņdesmit gadu
vecumā, kad nākotnē gaida vienīgi veco ļaužu pansionāts vai slimnīcas
palāta, Hagara nav zaudējusi aso mēli, cīņas garu un apbrīnojamu
spēju bez lieka sentimenta vērtēt piedzīvoto un pārdzīvoto. Ne velti
kāds no Lorensas romāna cienītājiem pārsteigts piezīmē: “Izklausās
visai drūmi, taču Hagaras tēls ir neparasti saviļņojošs. Viņa ir ātras
dabas sieviete, neganta, nejauka un vienlaikus ārkārtīgi pievilcīga.”Prasmīgi un iejutīgi tēlotais vienkāršo ļaužu liktenis postoša sausuma un Lielās depresijas laikā 20. gs. trīsdesmitajos gados ir tēma, kas
nav zaudējusi savu aktualitāti arī 21. gs. sākumā.
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Paruļskis, Sigits.

TUMSA UN PARTNERI
Lietuva, 1941. gads. Apmaiņā pret paša un iemīļotās – skaistās ebrejietes Juditas – drošību Vincents noslēdzis Fausta cienīgu vienošanos ar
SS virsnieku: viņš fotografēs – “taisīs mākslu” par dzimtenes ciemos un
mežos notiekošajām ebreju masu slepkavībām. Vai abu sargājamā,
aizliegtā mīlestība nenonāks pārāk krasā pretrunā ar šaušalīgo, no
mīļotās slēpjamo uzdevumu? Izmantojot fotogrāfiju kā metaforu, Sigits
Paruļskis nesaudzīgi atklāj daudzu savu tautiešu pasivitāti un samierināšanos ar Lietuvas nesenās vēstures tumšākajām lappusēm.

Hietamies, Eve.

TĒTIS SKOLĀ
“Tētis skolā”, turpinājums grāmatām “Tētis uz pilnu slodzi” un “Tētis
diviem”. Somu rakstnieces un scenāristes Eves Hietamies romāns “Tētis
skolā” ir trešā grāmata sērijā par Anti un Pāvo Pasaneniem. Arī šajā
stāstā aizkustinājums mijas ar smiekliem, bēdas ar prieku, patiesi
aizkustinoši un pārliecinoši atainojot abu varoņu jaunos piedzīvojumus.

Kinnunens, Tommi.

STIKLA UPE : TRĪS DIENU ROMĀNS
"Stikla upe" ir trīs dienu un trīs marginālu sabiedrības locekļu romāns,
kura darbība norit pagājušā gadsimta 40. un 50. gados. Tīneļu ģimenes bērni ir uzauguši stikla fabrikas ēnā. Jusi ir garīgi atpalicis, taču
pasauli redz detalizētāk un asāk nekā citi. Helmijai nav spēka būt labai
mātei un tikt galā ar zaudējumu. Negodā kritušajai Railijai jāizcīna
sava vieta aizspriedumainajā un noslēgtajā ciema sabiedrībā.

ĀRZEMJU PROZA

Valzers, Roberts.

LAUPĪTĀJS

Laupītājs (Der Räuber, 1925) ir vēlīns un izteiksmes līdzekļu ziņā visradikālākais Valzera romāns – tāda bezmērķīgas esības fragmentu plūsma, kuru
ne velti salīdzina ar kaleidoskopu. Laupītājs staigā un stāsta par savām
iemīļotajām (Edīti un Vandu), salīdzina viņas, cīnās ar istabu saimniecēm
un viņu tīkojumiem. Viņam it kā nav savas (intīmās) telpas, bet ir šī plašās
pastaigas oikumēne, kurā pazib (“nevainīgā pastaigas solī paiet garām”)
daudzi notikumi un rodas dažādas pārdomas, atziņas, patiesības, akurāt
kā peripatētiķiem. Nejauši un šķietami nevainīgi nāk gaismā apslēptais,
uz robežas esošais, turklāt Valzera novērojumu trāpīgums un smalkais
humors nebeidz vien sajūsmināt lasītājus arī mūsu dienās.

Felka, Romija.

RĒGU NAMS
Piepalīdzot darbos savu vecāku saimniecībā Elbmāršā, izmeklētāja Frīda
Paulsena atgūstas no pārdzīvojumiem. Piepeši viņu apciemo senā draudzene Džo. Kā parādījusies, tā pazūd, taču jau drīz Frīda uzzina: Džo
kļuvusi par liecinieci kādas smagi sadurtas sievietes nāvei pamestā mājā,
un viņu sāk turēt aizdomās par slepkavību. Uztraukusies Frīda dodas
draudzeni meklēt. Viņas pēdas ved uz kādu nomaļu namu Baltijas jūras
krastā, kur reiz nežēlīgi nogalināta atpūtnieku ģimene. Slepkava joprojām
nav atrasts.

Serbs, Antals.

CEĻINIEKS UN MĒNESSGAISMA
Antala Serba romānā ceļinieks, mēnesgaismas transā būdams, aizbēg no
jaunās sievas, lai piepildītu un turpinātu dzīvot to jaunību, kas nu ir neatgūstami zaudēta. Aizbēgušais vīrs meklē atbildi uz jautājumu, vai ar dvēseles laika mašīnu ir iespējams atgriezties pagātnē, vai tagadni ir iespējams uzlabot ar pusceļā palikušās dzīves epizodēm, un vai cilvēks reiz
varēs atbrīvoties no sava “es” ieslodzījuma un nu par maldiem uzskatītām
pieauguša cilvēka važām.

ĀRZEMJU PROZA

Fāgelunda, Jennija.

24 LABIE DARBI
Emma jau divus gadus nesvin Ziemassvētkus. Dzīve šķiet zaudējusi
krāsas un iedvesmu līdz brīdim, kad, izpalīdzot svešiniekam, viņa
nolemj paveikt 24 labus darbus – pa vienam katru dienu. Soli pa solim,
Emmas dzīvē atgriežas cilvēki, notikumi un, iespējams, arī mīlestība…
Patiesi sirsnīgs un romantisks Ziemassvētku stāsts.

Svensons, Patriks.

ZUŠA EVAŅĢĒLIJS :
STĀSTS PAR NOSLĒPUMAINĀKO ZIVI PASAULĒ
Tam, kurš reiz ir redzējis zuti mirstam un pēc tam augšāmceļamies, ar
racionālo domāšanu vairs nepietiek. Izskaidrot var gandrīz visu, var
runāt par dažādiem procesiem, kā notiek organisma apgāde ar skābekli un vielmaiņa, vai par zuša aizsargājošo sekrētu un īpaši pielāgotām žaunām. Zutis var nomirt un vēlāk būt atkal dzīvs. Ko gan vispār
var zināt par zuti? Vai par cilvēku? Zuša evaņģēlijs ir arī grāmata par
autoru P. Svensonu un viņa tēvu, un to, kā zutis saveda viņus kopā.

George, Nina.

DIENVIDGAISMAS
“Dienvidgaismas” ir romāns par cilvēkiem kādā nelielā ciemā Provansā, par neredzamo saistību viņu starpā, un vienlaikus tas ir poētisks
stāsts par mīlestību visos tās brīnišķīgajos veidos. Tas ir kā pasaka un
kā mierinājums, kā pastaiga maigajā Provansas dienvidu gaismā
garām kafejnīcām un apgaismotiem logiem, un katrā satiktajā skatienā slēpjas neizsacītas ilgas pēc pilnīgas dzīves. Lasīt “Dienvidgaismas”
ir kā saņemt homeopātisku laimes devu...

ĀRZEMJU PROZA

Nesbē, Jū.

GREIZSIRDIS UN CITI STĀSTI
Grieķu kriminālpolicists, kuram ir īpašs talants risināt ar greizsirdību saistītus noziegumus, tiek nosūtīts uz Kalimnas salu. Tālu kādā citā zemē
taksometra vadītājs atrod sievas auskaru priekšnieka mašīnā. Kā tas tur
nokļuvis? Un augstu debesīs kāda sieviete lidmašīnā, reisā uz Londonu,
vēlas pielikt punktu savai dzīvei, nespējot piedot vīra sānsoli ar viņas
labāko draudzeni. Bet kas ir tas vīrietis, kurš sēž viņai blakus? Šie un citi
lieliskā norvēģu rakstnieka Jū Nesbē stāsti ir par cilvēka spēcīgākajām
emocijām, un lasītājam atliek vien vērot, kā izcilais meistars izspēlē
potenciāli nāvējošās greizsirdības, iekāres un neuzticības kārtis.

Railija, Lūsinda.

PAZUDUSĪ MĀSA : MEROPES STĀSTS
Viņas pārmeklēs visu pasauli, lai atrastu pazudušo māsu... Katra no
sešām māsām d’Aplijēzām ir veikusi apbrīnojamu ceļojumu, lai
noskaidrotu savu pagātni, tomēr vēl aizvien nav atrasta atbilde uz
jautājumu, kur ir viņu septītā māsa. Viņām ir tikai viena norāde –
zīmējums, kurā redzams gredzens ar zvaigznes formā izkārtotiem
smaragdiem. Pazudušās māsas meklējumi viņas aizvedīs no Jaunzēlandes uz Kanādu, Angliju, Franciju un Īriju, un ģimene atkal apvienosies, lai paveiktu iecerēto. Pamazām tiks atklāts stāsts par mīlestību, spēku un ziedošanos, kas aizsācies pirms gandrīz simts gadiem,
kad citas jaunas un drosmīgas sievietes uzdrošinājās riskēt, lai mainītu pasauli, kurā dzīvoja. “Pazudusī māsa” ir Lūsindas Railijas
episkā romānu cikla septītā daļa.

PROZA KRIEVU VALODĀ

Маринина, Александра.

ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
В Москве объявился серийный убийца. С чудовищной силой
неизвестный сворачивает шейные позвонки одиноким прохожим
и оставляет на их телах короткие записки: "Моему Учителю". Что
хочет сказать он миру своими посланиями? Это лютый маньяк,
одержимый безумной идеей? Или члены кровавой секты
совершают ритуальные жертвоприношения? А может, обычные
заказные убийства, хитро замаскированные под выходки
сумасшедшего? Найти ответы предстоит лучшим сотрудникам
"убойного отдела" МУРа – Зарубину, Сташису и Дзюбе.
Начальство давит, дело засекречено, времени на раскрытие
почти нет, и если бы не помощь легендарной Анастасии
Каменской... Впрочем, зацепка у следствия появилась: все
убитые когда-то совершили грубые ДТП с человеческими
жертвами, но так и не понесли заслуженного наказания. Не зря
же говорят, что у каждого поступка в жизни всегда бывают
последствия.

Хан, Дженни.

ВСЕМ ПАРНЯМ, КОТОРЫХ Я ЛЮБИЛА
Ларе Джин 16 лет, и она никогда не выставляет свои чувства
напоказ, а изливает душу в письмах, которые хранит в шляпной
коробке. Ее письма - это признания парням, которых она
когда-то любила. Однажды все послания находят своих
адресатов, а жизнь девушки превращается в сущий ад: ей
приходится избегать лучшего друга и сестру, а затем она
влюбляется в самого красивого парня школы и становится его
липовой подружкой. Но как долго Лара Джин сможет врать себе
и остальным? Сколько ей потребуется времени, чтобы
разобраться со своими чувствами и наконец-то позволить себе
стать счастливой?

PROZA KRIEVU VALODĀ

Райли, Люсинда.

ПОЛУНОЧНАЯ РОЗА
В романе "Полуночная роза" среди сверкающих дворцов индийских
махарадж и величественных домов британских аристократов
разворачивается история жизни девушки-простолюдинки по имени
Анахита, чей путь от компаньонки принцессы до возлюбленной
молодого лорда устлан удивительными приключениями, последствия
которых будут занимать умы потомков даже полвека спустя, став
поворотными моментами в их судьбе…

Райли, Люсинда.

СЕМЬ СЕСТЕР

Кн /1

На протяжении десятка лет эксцентричный богач удочеряет в
младенческом возрасте шесть девочек из разных уголков земного
шара. Каждая из них получила имя в честь звезды, входящей в
созвездие Плеяд, или Семи сестер.Роман начинается с того, что
одна из сестер, Майя, узнает о внезапной смерти отца. Она
устремляется в дом детства, в Швейцарию, где все собираются,
чтобы узнать последнюю волю отца. В доме они видят загадочную
сферу, на которой выгравированы имена всех сестер и места их
рождения.Майя становится первой, кто решает узнать о своих
корнях. Она летит в Рио-да-Жанейро и, заручившись поддержкой
местного писателя Флориано Квинтеласа, окунается в тайны
прошлого, которое оказывается тесно переплетено с легендой о
семи сестрах и об их таинственном предназначении. Кн /1

Райли, Люсинда.

СЕСТРА ВЕТРА

Кн /2

Алли Деплеси собирается принять участие в одной из самых
опасных яхтенных гонок в мире, но внезапно получает весть о
смерти своего приемного отца Па Солта. Она спешит в дом
детства, где собираются пять ее сестер, чтобы вскрыть завещание.
Обнаруживается, что каждой из них Па Солт оставил
зашифрованные подсказки о тайне их рождения. Но готовы ли они
разгадать этот ребус? История рождения Алли оказывается
удивительным образом связана с судьбой певицы Анны Ландвик и
знаменитой пьесой "Пер Гюнт", написанной более 150 лет назад.
Алли отправляется на встречу ледяной красоте Норвегии, где, как
она верит, сокрыты загадки не только ее происхождения, но и
личности великого путешественника Па Солта и… седьмой сестры,
которую Па Солт в свое время так и не смог отыскать. Кн /2
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Райли, Люсинда.

СЕСТРА ТЕНИ

Кн /3

Астеропа Деплеси, или просто Стар, как называют ее близкие, стоит
перед непростым выбором. Всю жизнь она была неразлучна с
младшей сестрой Сиси, они вместе путешествовали и строили планы
на будущее. Но смерть Па Солта, приемного отца, сильно повлияла на
Стар. Па Солт оставил ей подсказки, разгадав которые, Стар сможет
бесповоротно изменить свою жизнь и отыскать истинную семью. Так
Стар оказывается в Лондоне, отправной точке своего долгого
путешествия. Ее ждут аристократы прошлого, истории о любви и
таланте, невероятный Озерный край, а также встреча с кем-то очень
важным. Встреча, которая изменит все.

Райли, Люсинда.

СЕСТРА ЖЕМЧУГА

Кн /4

Путешествие, предпринятое Сиси, одной из шести приемных сестер
Деплеси, в попытке найти свои истинные корни, - новое
непредсказуемое приключение, очередная деталь в загадке о
Семи сестрах. Сиси - замкнутая девушка, которая, ко всему
прочему, внешне заметно отличается от остальных сестер. Кто она?
Что у нее за необычные черты лица? Какая кровь течет в ее жилах?
И что за подсознательная тяга у нее к искусству? Проучившись
несколько месяцев в Лондонской академии искусств, Сиси бросает
учебу, понимая, что ей не стать своей в мире европейской богемы.
А значит, пора отправляться на поиски нового мира. Того,
которому она принадлежит по праву рождения. Сиси, как и ее
сестры, последует за подсказками любимого приемного отца Па
Солта. Но так далеко загадки Па Солта еще никого не заводили.

NOZARU LITERATŪRA

Barovskis, Ingus.

MYTHOPOEIA : MŪSDIENU MĪTRADE
Pētījuma mērķis ir aplūkot atsevišķus sabiedrībā aktuālus mītiskos priekšstatus un to, ko autors šajā kontekstā definē kā mūsdienu mitoloģiju, cenšoties atklāt mūsdienu mītstāstu ģenēzi saistībā gan ar mūsdienu sabiedrības domāšanas procesiem, gan ar baltu senāko mītu slāni, kas joprojām
ir aktuāls un veido mūsu identitāti un arī mītisko domāšanu.

sv. Ignācijs, no Lojolas.

1491-1556. SVĒTCEĻNIEKA PIEZĪMES :
IGNĀCIJA LOJOLAS AUTOBIOGRĀFIJA
Grāmata palīdz labāk saprast jezuītu ordeņa aizsākumu, jo Lojola bija
šī ordeņa dibinātājs, kā arī viņa slavenākā darba "Garīgie vingrinājumi"
tapšanas ceļu. Ik pa laikam sabiedrībā uzjundī īpaša interese par
jezuītiem. Viens no lielajiem šīs intereses viļņiem bija pirms astoņiem
gadiem, kad par pāvestu kļuva Francisks, kurš ir pirmais jezuīts, kas
ievēlēts par pāvestu.

Segliņš, Valdis.

MAĢIJA UN BURVESTĪBAS SENAJĀ ĒĢIPTĒ
Grāmata vēsta par būtisku seno ēģiptiešu dzīvesveida un reliģiskās
pārliecības daļu, kas veidojās un nostiprinājās ilgstošā aizvēsturiskā
laikposmā. Maģija Senajā Ēģiptē bija nozīmīga ikdienas sastāvdaļa,
kurā savijās nedrošība un bezspēcība dievu un zemes valdnieku, dabas
un citu apdraudējumu priekšā, kā arī ticība pēcnāves dzīvei. Autors ir
centies iespējami vispusīgi apskatīt seno ēģiptiešu maģiskos rituālus
un burvju vārdus, saskatīt arī to trūkumus plašākā kontekstā un apzināt
ar tiem saistītās zināšanas dažādos senvēstures posmos.

NOZARU LITERATŪRA

Ritenberga, Dzidra.

ES ATRADU LAIMI : ATMIŅAS
Dz. Ritenberga spoži nospēlējusi aptuveni 80 lielākas un mazākas lomas
teātrī un kino. Rīgas kinostudijā, būdama režisore, viņa uzņēmusi astoņas
filmas, to vidū tādi kinodarbi kā "Šīs bīstamās balkona durvis" (1976),
"Vakara variants"(1980) un citi. Viņas memuāri jeb atmiņu pieraksti tapuši
ilgākā laika posmā, vairāk nekā desmit gadu garumā. Tie vēsta par bērnību dzimtajā Kurzemē, darbu teātros un kino, kā arī par personīgās dzīves
priecīgajiem un skumjajiem līkločiem.

Pestova, Ludmila.

SERGEJS ANTONOVS : СЕРГЕЙ АНТОНОВ
Grāmata veltīta Sergejam Antonovam, izcilam krievu arhitektam un
māksliniekam Latvijā 20. gadsimta pirmajā pusē. S. Antonovs dzimis
Rīgā, te aizritējusi viņa dzīves lielākā daļa. Savā daudzpusīgajā radošajā darbībā viņš pazīstams kā veiksmīgs arhitekts, pedagogs un
scenogrāfs, pievērsies arī stājmākslai, atstājot nozīmīgu mantojumu
visās minētajās nozarēs. Monogrāfija ir pirmais pieteikums Antonova
snieguma izvērstai analīzei visā viņa darbības plašajā spektrā, veltot
atsevišķas nodaļas mākslinieka dzīvei un radošajai darbībai.

KURZEMES UN ZEMGALES HERCOGISTES
PILSĒTU POLICIJAS NOLIKUMI 16.-18. GADSIMTĀ
Žurnāla “Latvijas Arhīvi” sērijas “Vēstures avoti” 12. sējums. Latvijas Valsts
vēstures arhīvā glabājas apjomīgas kolekcijas, kas dokumentē Latvijas pilsētu vēsturi, sākot ar 13. gadsimtu. Lielākā daļa šo dokumentu attiecas uz Rīgu.
Mazāk pazīstama ir mazpilsētu, tostarp Kurzemes un Zemgales hercogistes
pilsētu, pagātne. Policijas nolikumi nav lokāla parādība, bet raksturīga agro
jauno laiku vāciski runājošai telpai, tie bija paredzēti “labas kārtības” un
“pareizas uzvedības” regulēšanai pilsētu dzīves kontekstā. Šie policijas nolikumi ir būtiski avoti plašākai mazpilsētu vēstures izzināšanai, un tajos atrodamā informācija sniedz plašu ieskatu pilsētu vēsturē. Grāmata ir divvalodu
izdevums, ko sagatavojusi arhīva vadošā pētniece Valda Kvaskova. Izdevumā ir iekļauti zinātniskie ievadi ar ieskatu pilsētnieku saimnieciskās, sociālās
un morālās dzīves liecībās un par dokumentu publicēšanas pamatprincipiem. Tam seko Kuldīgas, Ventspils, Jelgavas, Liepājas, Bauskas, Jaunjelgavas un Jēkabpils pilsētu policijas nolikumi oriģinālā vācu valodā un tulkojumā latviešu valodā.

NOZARU LITERATŪRA

Rubenis, Juris.

STARP DIVĀM BEZGALĪBĀM :
VAIRĀK NEKĀ SIMTS IEDARBĪGAS PRAKSES
APZIŅAS PAPLAŠINĀŠANAI.
Grāmatā J. Rubenis dāsni dalās ar daudzām grūti izcīnītām atziņām, kas
gūtas, visu mūžu veltot garīgajām praksēm. Šis ārkārtīgi noderīgais ceļvedis plašajā garīguma laukā kalpos gan tiem, kuri ir garīgā ceļa sākumā,
gan arī pieredzējušiem meklētājiem. Grāmatā aplūkotas septiņas prakšu
grupas: klusuma prakses, radošā procesa prakses, aktīvisma prakses, kustību jeb fiziskās prakses, psihofizioloģiskās prakses, attiecību prakses,
rituāli cikliskās prakses.

Vilbers, Kens.

INTEGRĀLAIS GARĪGUMS : JAUNA REALITĀTES
KARTE CILVĒKA APZIŅAI, DZĪVEI UN RELIĢIJAI
Jauna realitātes karte cilvēka apziņai, dzīvei un reliģijai. Šī ir viena no
nozīmīgākajām mūsdienu grāmatām par garīgumu.

Baņkova, Markēta.

ŽAGATA ENTROPIJAS VALSTĪBĀ :
FIZIKĀLĀS FABULAS NO DZĪVES
Grāmatas mērķis ir rotaļīgā veidā radīt lasītājos interesi par klasisko un
mūsdienu fiziku. “Žagata entropijas valstībā” ir fabulas pieaugušajiem un
bērniem. Dzīvnieki tajās risina pasaules pastāvēšanas un funkcionēšanas
noslēpumus. Grāmata palīdzēs saprast, kāpēc nīlzirgs noturas uz ūdens
virsmas un kā lapsas pārdzīvo pusmūža krīzi. Fabulas atklās arī tādus
fizikas noslēpumus, kas izskaidros, kāpēc nav jēgas cīnīties pret nekārtību
un kā tikt galā ar āpsi alkoholiķi. Resnā suņa un peļu tēliem ir pa spēkam
vienkārši un saprotami izskaidrot arī sarežģītas fizikas tēmas – laiktelpas
izliekumu un kvantu nenoteiktību. Grāmata humoristiski iepazīstina lasītāju ar klasiskajiem fizikas likumiem. Tā padara tos saprotamus ne vien
fizikas skolotājiem un skolēniem, bet arī vecākiem un bērniem. Autore
pieskaras arī grūtām mūsdienu fizikas tēmām, kas domātas jauniešiem un
pieaugušajiem. Grāmata ir piemērota vecākiem, kas vienlaikus meklē
lasāmvielu gan bērniem, gan paši sev. Tā ieinteresēs tos, kuriem par fiziku
nav intereses vai viņi no tās baidās – šie lasītāji grāmatā vispirms ieraudzīs grotesku, kuras varoņi pa zinātnes ceļu nonāk pie filozofijas.

NOZARU LITERATŪRA

Banga, Vita.

RĪGAS JŪGENDSTILS :
INTERJERS = ART NOUVEAU IN RIGA : THE INTERIO
Laiks ir telpa, kurai cauri virzoties katrs laikmeta nogrieznis ievieš savas
iezīmes. Savā ziņā tās ir apslēptās jaunrades kaislības, kuras mīt seno īres
namu sienās, veidojot stāstījumu, un sniedz vēstījumu par to, kas bijis. Šis
stāsts ir nedaudz noslēpumains un aizraujošs, ja izdodas atrast, ieraudzīt un
saglabāt šo jūgendstila simbolisma un misticisma kopējo dzīves ainu. Pilsēta
bija kā fons jūgendstila laikam, kad notika modernās pilsētas tēla veidošana,
nemitīgi jaunu dizaina formu meklējumi, kurus ieviesa praksē. Ikdienas dzīve
vairs nebija pelēcīga, tā strauji aktualizēja izklaides vietu nepieciešamību,
uzskatus par savdabīgo un skaisto, par kritēriju īslaicīgumu un uzskatu veidošanos Jaunā gadsimta skrējienā. Cilvēka dzīves telpas izmaiņas skāra interjera veidolu, kas lēni, tomēr variablāk pieņēma aktualitātes un aktivizēja
kultūras dzīvi pilsētā, tā papildinot vijīgā jūgendstila uzvarošo gājienu.

MĒS TIKSIMIES MŪŽĪBĀ : 1941. GADA
14. JŪNIJA DEPORTĀCIJAS PIEMIŅAI
Grāmatā "Mēs tiksimies mūžībā" vienotā traģiskā liktenī savīti vairāki
ģimeņu stāsti. Tie ir dažādu tautību, dažādu profesiju un atšķirīgu likteņu
cilvēki: bērna Oļega Viļuma dzīve Rīgā un izsūtīšanas ainas atmiņās (materiālu sagatavojusi Mg. hist. Dace Leja); Haralda Aronieša stāsts (materiālu sagatavojusi Mg. hist. Baiba Brieže); Stakļu ģimenes liktenis un Villu
ģimenes traģēdija (materiālu sagatavojusi Mg. art. Taiga Kokneviča);
Rosas Brauns liecība (materiālu sagatavojusi Mg. hist. Evita Feldentāle).
Zinātniskā priekšvārda autors - vēsturnieks Dr. hist. Kārlis Dambītis, pēcvārda autore - Mg. hist. Lelde Neimane.

Gritāne, Agita.

JĒKABS BĪNE
Jēkaba Bīnes atstātais mantojums ir plašs un daudzveidīgs. Glezniecībā un grafikā Bīne darbojās dažādu žanru lokā, viņa daiļradē ir
gan klusās dabas, ainavas, portreti, akti, gan sadzīves žanra darbi
un mitoloģisku un reliģisku sacerējumu kompozīcijas. Bīnes mākslu
raksturo reālisms un tradicionāla pieeja glezniecībai, tomēr viņa
stilistiskais rokraksts un izvēlēto sižetu loks ir atšķirīgs un interesants Latvijas mākslas kopainā. Jāmin Bīnes piederība dievturu kustībai, kas arī atstāja būtisku iespaidu uz mākslinieka daiļradi un
dzīves uztveri kopumā.

