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Ermlele, Franciska

AR LEDU APDEDZINĀTIE 

Izdevniecība "Latvijas Mediji" laidusi klajā rakstnieces, dramaturģes, dze-
jnieces, atdzejotājas un scenāriju autores, Franciskas Ermleres cikla “Rīgas 
detektīvs” astoto, noslēdzošo romānu “Ar ledu apdedzinātie”. 

Romānā "Ar ledu apdedzinātie" advokāts Andrejs Vanags, kurš iepriekšējās 
grāmatas izmeklēja dažādus noslēpumainus noziegumus, tiek konfrontēts ar 
neskaidras anamnēzes aklumu, sievas aiziešanu un māju zaudējumu. Viņa 
draugs tēlnieks Aleksandrs Vanagu konfrontē ar neparastu uzdevumu – 
izpētīt ar latviešu strēlniekiem veltītā pieminekļa celtniecību saistītus 
apstākļus. Pētījums iesaistītos aizved laika dzīlēs līdz pat 19. gadsimta noga-
lei, kad tautā dzima revolucionāras noskaņas, un atklāj, cik cieši cauri laikiem 
saistīti "Rīgas detektīva" tēli – un arī to autore...

ROMĀNS

Zimnoha, Ruta

PIRMS SAULE RIET

Edgars jau pāris gadus ir kopā ar jauno, skaisto influenceri Nikiju, savukārt 
viņa bijusī sieva Lilita pirmo reizi pēc šķiršanās padodas meitiņas aicināju-
mam kopā doties pie vīra vecākiem. Abas nenojauš, ka brīvdienās iekļūs īstā 
drāmā, par kuru parūpēsies Edgara vecākiem piederošā glempinga viesi – 
Nikijas draugi. Notikumu juceklī visiem nāksies aizdomāties par to, kas ir īstas 
vērtības un kas – tikai maldi, kādēļ tik bieži noskaužam mīlestību saviem 
tuvākajiem cilvēkiem un kādēļ tik viegli nomaldīties no šķietami taisna un 
veiksmīga ceļa. 

ROMĀNS



Eštavīka, Hanne

BORDO KLAJIE LAUKI 

Māksliniece Ruta dodas ceļā uz Bordo, kur līdztekus izstādes atklāšanai 
izdzīvo savu jaunāko attiecību veidošanās epopeju gan caur atmiņām un 
prātojumiem, gan fiziski - kā caur savu jutekliskumu un sāpēm, tā caur 
saskarsmi ar citiem. Viņas ilgās un gaidās jūtams cilvēcisks trauslums, ko 
autore kā satrauktas elpošanas ritmu ievijusi savā vienreizīgajā valodā.

ROMĀNS

Kivirehks, Andruss

ZILAIS, RAGAINAIS DZĪVNIEKS

“Nevar jau zināt pat to, kas es būšu tad, kad reiz dienasgrāmatā nonākšu līdz 
galam!” Andruss Kivirehks (Andrus Kivirähk, 1970) ir viens no latviski visvairāk 
tulkotajiem igauņu rakstniekiem – līdz šim izdotas 7 viņa grāmatas bērniem, 
2 romāni un 1 stāstu krājums, turklāt viņš pagaidām ir vienīgais ārzemju 
autors, kas divas reizes saņēmis Jāņa Baltvilka balvu. Igauņu mākslinieka 
Oskara Kallisa (Oskar Kallis, 1882–1918) dzīve un gleznas rosinājušas Kivireh-
ku uzrakstīt fiktīvu dienasgrāmatu, kas reizē ir pieaugšanas stāsts, mākslinie-
ka romāns, mākslas un mitoloģijas spēka manifests, nacionālpolitiska 
deklarācija, slimības vēsture utt. Lai arī teksta noskaņa mainās, tajā viscaur 
dzirkstī un kūsā Kivirehka košā fantāzija.

ROMĀNS

Judina, Dace

TUKŠAIS NAMS 

Patiesības Spoguļa triloģija: 1.d. “Ēnas spogulī”, 2.d. “Dēls”, 3.d. “Tukšais nams”
Pagājuši divi gadi, kopš psiholoģe un laulību terapeite Dagnija Apine 
šķīrusies no vīra Jorena Pūķa. Gads – kopš brīža, kad Jūrciemā risinājās asa 
sižeta filmas cienīgi notikumi, kuru rezultātā vietējā vārdava Magda Niedre 
nonāca psihiatriskajā dziednīcā. Dagnijai Spārnos iedibinājusies harmoniska 
dzīve kopā ar mīļoto – bijušo jūrasbraucēju Gintu Dreili, kurš nu pārkvalificē-
jies par Niedrēs ierīkotā Zintnieku muzeja klientu menedžeri. Tomēr tagad 
melnā svītra piemeklējusi Ginta tēvu, un šķiet, ka arī nākotnei kopā ar Dagni-
ju joprojām pāri klājas pagātnes melnās ēnas.

ROMĀNS



Hilla, Melisa

KAFIJA AR MĪLESTĪBU 

Pilsēta, kas nekad neguļ, brīnišķīgā Ziemassvētku gaisotne, divi vīrieši un 
sieviete, kura caurcaurēm ir romantisko kinofilmu cienītāja. Lielisks pamats 
satriecošai grāmatai, jo – kura gan nav sapņojusi par to, ka dzīvē viss varētu 
notikt gluži kā uz ekrāna! Beta Hārpere ir tieši tāda. Katra Ņujorkas vieta 
viņai atgādina par kādu filmu, viņa spēj citēt iemīļoto varoņu teikto, un viņas 
draugs Denijs noteikti līdzinās perfektam Holivudas liktenīgajam vīrietim. 
Diemžēl septiņos gados kopdzīve ir kļuvusi stipri vienmuļa... Tad uzrodas 
brīnišķīgs kolēģis – Raiens! Nudien varētu būt Betas īstais!

ROMĀNS

Knaidla, Laura

NEPIESKARIES MAN 

Viņa domāja, ka nekad nespēs mīlēt. Bet tad satika Viņu...
Kad astoņpadsmitgadīgā Seidža aizbēg no mājām, viņai nav nekā - ne 
naudas, ne dzīvokļa, ne draugu. Ir tikai dzelžaina apņemšanās aizmirst to, 
kas noticis pagātnē un sākt dzīvi no sākuma. Seidža uzsāk psiholoģijas studi-
jas, atrod pusslodzes darbu bibliotekā un tur satiek Luku.

ROMĀNS

Linka, Šarlote

PAGĀTNES ĒNAS 

Uzaicinājums uz Jaungada svinībām pēc vairākiem gadiem viņus atkal 
saved kopā: Dāvidu Belino, kurš mantojis miljoniem vērtus īpašumus, četrus 
viņa jaunības draugus un Lauru - viņa pievilcīgo mīļāko.
Tomēr nevienam prāts nenesas uz svinēšnu. Draugi ir ieradušies, lai noslēgtu 
rēķinus ar Dāvidu, kura godkāre un bezkaunīgais egoisms reiz sagrāva viņu 
plānus. Taču vēl pirms lielās izskaidrošanās Dāvids tiek atrasts nošauts savā 
darbistabā.
Stundām ilgajā pratināšanā un dramatiskajās sasvtarpējās sarunās kā 
dīvainā kaledoskopā atklājas seši dzīvesstātsi, seši likteņi, kurus saistīja ilgas 
pēc draudzības un mīlestības. Un arī sagrāva.
Attēlojot Otrā pasaules kara laika Berlīni, kādu smalku Anglijas internātu, 
Ņujoras un Londonas trūcīgo ļaužu un bagātnieku rajonus un pievilcīgās 
Vīnes ieliņas, Šarlote Linka savērpj liktenīgu, romantisku un baiļu pilnu 
attiecību tīklu. Ar empātijas un asu intuīciju rakstniece atklāj savu varoņu 
emocijas, kas diktē viņu rīcību, un cēloņus, kuri ir noveduši pie nozieguma.

DETEKTĪVROMĀNS



Šepa, Emēlija

PRIORITĀTE NR. 1

Noršēpingas policiju un mediķus satricina asinis stindzinošu noziegumu 
virkne –  aukstasinīgi ievainoti upuri tiek atstāti mokošai nāvei. Pirms 
daudziem gadiem liktenīgas kļūdas dēļ darbu ķiruģijā pametušais Filips Eng-
strems drīz vien saprot, ka reiz pazinis visus bojā gājušos. Vai viņš varētu būt 
nākamais slepkavas sarakstā?
Prokurore Jāna Berzeliusa ir apņēmusies saukt vainīgo pie atbildības, taču 
sērijveida slepkava nav viņas vienīgā problēma. Lai paturētu pagātni 
noslēpumā, Jānai jāpalīdz Danilo, riskējot ne vien ar karjeru, bet arī dzīvību...

DETEKTĪVROMĀNS

Bula, Rolanda

NOILGUMA LIETA 

Pēc dzimšanas dienas svinībām pazūd biznesmenis Guntris Veldre. Viņa līķis 
tā arī netiek atrasts; mājienu par iespējamo notikumu gaitu dod vien 
uzņēmēja ierastajā skrējiena trasē līdzās šosejai atrastais sadauzītais mobi-
lais telefons. 14 gadus vēlāk aizdomās par būvmateriālu zādzību turēts 
vīrietis izpļāpājas, ka Veldre ticis nogalināts, un to noteikti izdarījusi viņa 
sieva Brigita. Izmeklēt noziegumu tiek uzticēts Asnātei Griezei. Viņas kolēģis 
Juris Zvirbulis ir atvaļinājumā, tomēr arī labprāt iesaistās izmeklēšanas 
gaitā...

DETEKTĪVROMĀNS

Konelijs, Maikls

NEVAINĪBAS LIKUMS 

Panākumiem bagātais advokāts Maikls Hallers tikko ir uzvarējis sarežģītā 
prāvā. Mājupceļā no svinībām, kurās atzīmēts šis notikums, viņu aptur polici-
ja. Halleram šķiet, ka tas ir tikai sīks pārpratums, bet, kad likumsargs viņa 
bagāžniekā atrod līķi, advokāts saprot, ka ir iekūlies pamatīgās nepa-
tikšanās.
Turpmākajos mēnešos Halleram visiem jāpierāda, ka viņš nav vainīgs. 
Advokāts ir uzņēmies sevi aizstāvēt pats. Uz spēles ir likta viņa brīvība un 
reputācija. Kopā ar komandu Hallers ķeras pie nozīmīgākās lietas savā dzīvē.
 Maikls Konelijs tiek dēvēts par juridiskā trillera meistaru. Viņš ir autors 35 
romāniem, kuri jau kļuvuši par žanra klasiku un pārdoti vairāk nekā 80 
miljonos eksemplāru. Savā jaunākajā romānā Nevainības likums Konelijs 
spoži un niansēti ataino tiesāšanās procesu, parādot, ka svarīgi ir ne tikai 
pierādījumi, bet arī velnišķīgi labas argumentācijas prasmes.

DETEKTĪVROMĀNS



Bugavičute-Pēce, Rasa

PUIKA, KURŠ REDZĒJA TUMSĀ 

 "Puika, kurš redzēja tumsā" ir uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts kā 
gados, tā garā jauniem lasītājiem un viņu vecākiem. Kāds puika, kurš dzimis 
neredzīgu vecāku ģimenē, ir spiests saskarties ar "citādību" visdažādākajās 
izpausmēs, galvenokārt tāpēc, ka viņš pasauli, atšķirībā no saviem vecākiem, 
spēj tvert pilnībā. Rūpes pašam par sevi un par saviem vecākiem kļūst par 
puikas pieaugšanas un turpmākās dzīves jēgu, neparastajā stāstā liekot 
ieraudzīt pretrunas, kas valda sabiedrībā attieksmē pret vājredzīgajiem.

PROZA

Kota, Laima

CILVĒKS AR ZILO PUTNU 

Autore saka: "Ir viens dzīves posms, ko Anšlavs Eglītis aprakstījis maz, skopi, 
pusvārdos vai iztālēm. Tā ir trimda. Pieci gadi pēc Otrā pasaules kara Vācijā, 
mazā pilsētiņā gandrīz pie Šveices robežas. Tos pieminot, visos avotos gan-
drīz viens meldiņš: "Trimdas laiku pavada Vācijā." Tas mani ieintriģēja. Izēdos 
cauri periodikas kalnam, ieniru laikabiedru atmiņu avotos, uzzīmēju karti, un 
aidā - sanāca pilna istaba ar latviešu leģionāriem, rakstniekiem, dievput-
niņiem un švābiem, visi sāka teikt un mācīt, kam romānā jābūt. Dzīve trimdas 
izolācijā bija skarba un grūta, tomēr Anšlavs Eglītis savos darbos allaž 
mudina varoņus spirināties, viņš saka: "Dzīvo, lai tur vai kas!".

PROZA

Galbraith, Robert

TROUBLED BLOOD 

Private Detective Cormoran Strike is visiting his family in Cornwall when he is 
approached by a woman asking for help finding her mother, Margot Bambo-
rough - who went missing in mysterious circumstances in 1974.

Strike has never tackled a cold case before, let alone one forty years old. But 
despite the slim chance of success, he is intrigued and takes it on; adding to 
the long list of cases that he and his partner in the agency, Robin Ellacott, 
are currently working on. And Robin herself is also juggling a messy divorce 
and unwanted male attention, as well as battling her own feelings about 
Strike.

As Strike and Robin investigate Margot's disappearance, they come up 
against a fiendishly complex case with leads that include tarot cards, a 
psychopathic serial killer and witnesses who cannot all be trusted. And they 
learn that even cases decades old can prove to be deadly . . .

DETEKTĪVROMĀNS



Matulis, Haralds

EKSISTENCIĀLISMS

Latvijas Literatūras gada balvas laureāta Haralda Matuļa dzejprozas 
krājums "Eksistenciālisms" domāts plašai auditorijai - visiem, ko nomāc 
dzīves neskaidrība, tiem, kas ir nelaimīgi, kas piedzīvojuši šaubas par dzīves 
jēgu, pusmūža cilvēkiem pirms un pēc 35 gadu vecuma, dzejniekiem. Šī ļoti 
daudzslāņaina grāmata, kas ne uz vienu neatstās viennozīmīgu iespaidu. Tā 
dod telpu klusām skumjām, sarkasmam, mīklām un noslēpumiem. Un tikai no 
lasītāja atkarīgs, cik dziļi viņš vēlas iegrimt šajos slāņos.

DZEJPROZA

Lasmane, Valentīne

NAKTS JAU NAV TIKAI GULĒŠANAI 

Ar šo grāmatu LU Filozofijas un socioloģijas institūts, asociācija 
"Dzīvesstāsts" un apgāds "Mansards" aizsāk mutvārdu vēstures sēriju "Bez-
bailīgie" - par Latvijas valsts vienaudžiem, kuri riskēja ar dzīvību, lai Otrā pas-
aules kara beigās glābtu cilvēkus no atkārtotas padomju okupācijas. 
Valentīnes Lasmanes dzīvesstāsts izdots Gaita Grūtupa literārajā apdarē. V. 
Lasmane ir viena no bezbailīgajiem, kuri II pasaules kara noslēgumā orga-
nizēja bēgļu laivas uz Zviedriju. Jaunībā viņa bieži pārdzīvojusi bailes un 
mācījusies tās pārvarēt. Bailes atkāpās īstu briesmu priekšā, un viņas rīcība 
Valentīni piepulcē nacionālās pretestības kustības klusajiem varoņiem.

AUTOBIOGRĀFISKĀ PROZA

Ķeviņš, Aldis

AR UZTICĒŠANOS. 1.D. SVĒTĪBA 

Autobiogrāfisks dziednieka Alda Ķeviņa rakstu krājums. Grāmatā tiek atklāti 
stāstīts par savu izdziedināšanu tiekoties ar Latvijas leģendārāko dziednieci 
Zilākalna Martu, viņas padomi un receptes.

AUTOBIOGRĀFISKĀ PROZA



Migla-Streiča, Maija

MATILDES GADSIMTS 

Maiju Miglu Latvijā daudzi pazīst kā ilggadēju LTV "Panorāmas" žurnālisti. 
Bērnu dienās un vēlāk dzirdētie vecmammas stāsti ir tik spilgti, ka noteikti 
izstāstāmi citiem. Tie vēsta, kā dzīvoja vienkāršie ļaudis pagājušā gadsimta 
Liepājā, par ko sapņoja un kam ticēja. Matildei no visa 20. gadsimta 
pietrūkst sešu gadu, jo viņa dzimusi trīs gadus pēc 19. un 20. gadsimta mijas, 
bet mirusi trīs gadus pirms nākamās. Viņas māte, māsas un brālis visu mūžu 
turas kopā. Plaisu ģimenes attiecībās ienes jauno laiku sākums Latvijā - tā ir 
plaisa starp Matildi un meitu Austru, kas iestājusies komjaunatnē un appre-
cas ar šīs organizācijas sekretāru. Bet viņu meita Maira vēro cilvēku attiecī-
bas, pēta bēniņos atrastas vecas avīzes un žurnālus, noklausās lielo sarunas, 
iztaujā vecmammu par senāku laiku notikumiem. Un pastāsta to mums.

BIOGRĀFISKĀ PROZA

Lekberga, Kamilla

ZELTA BŪRIS 

Feija ir mīlējusi Džeku kopš biznesa skolas studiju gadiem. Zelta puisēns 
Džeks uzaudzis turīgā ģimenē atšķirībā no Feijas, kura ir smagi strādājusi, lai 
aizmirstu tumšo pagātni. Kad Džekam nepieciešama palīdzība jauna uzņē-
muma dibināšanā, Feija pamet skolu, lai viņu atbalstītu, dienās strādājot par 
viesmīli, bet naktīs par biznesa stratēģi Džeka uzņēmumā. Kad bizness strauji 
sāk attīstīties, Feijai un Džekam piedzimst mazulis un Feija sevi velta ģimenei 
un mājas rūpēm, dzīvojot turīgāk, nekā jebkad būtu varējusi iedomāties, un 
arvien vairāk attālinoties no biznesa pasaules. Tomēr Džeka attieksme ir 
mainījusies, graujot viņas pašapziņu, jo vīrs jau aizmirsis, ko Feija upurējusi 
viņa panākumu dēļ. Kad Feija atklāj, ka viņam ir dēka, viņas perfektā pasaule 
sašķīst lauskās. Feija ir viena, emocionāli sagrauta un finansiāli izpostīta, bet 
ellē nav redzētas tādas dusmas kā sievietei ar vardarbīgu pagātni un noslieci 
uz atriebību. Šajā draiskulīgajā, dzirksteļojošajā stāstā par seksu, nodevību 
un noslēpumiem Džeks saņems tieši to, ko pelnījis, jo sievietes atriebība ir 
nežēlīga, bet skaista.

DETEKTĪVPROZA



Deigelis, Dainis

PILSĒTA

Dzejoļu krājums uzdod jautājumu: kur atrast sevi un kā satikt citus, kad esi 
apmaldījies pilsētā, kura plešas visapkārt kā milzīgs labirints? Deigeļa dzejā 
parādās pilsēttelpas divējādā seja – no vienas puses, drošība un pieradums 
pazīstamās ielās, no otras – nogurums, bezspēcība un alkas tapt brīvam, no 
tās izlaužoties. Jaunajā krājumā autors veido monolītu stāstu, dzejoļiem 
viegli pārejot no viena otrā, un uzburot jaunu laiktelpu – pilsētu, kurai cauri 
kā sapnī, kā atceroties, kā no malas visu vērojot slīd autors, kura pārdomās 
lasītājam iejusties ir tik viegli, ka tas nemanot pats ieņem vērotāja lomu.

DZEJA

Vērdiņš, Kārlis

GATAVĀ DZEJA 

Dzejoļu krājums apkopo tekstus, kas veidoti tehnikā, kas vizuālajā mākslā 
pazīstama kā "ready-made" un nozīmē gatavu ikdienišķu objektu pielīdz-
ināšanu mākslas darbiem. Šeit izmantoti mums ikdienā apkārt cirkulējoši 
teksti: lietošanas pamācības, e-pasta vēstules, interneta ziņas, sludinājumi 
un materiāli, ar kuriem dalās Facebook lietotāji, kā arī Google meklētāja 
rezultāti un administratīvu, zinātnisku vai publicistisku tekstu fragmenti.

DZEJA

Zaķe, Iveta

MĪLESTĪBAS PĒDIŅAS

Dzeja I. Zaķi ir saistījusi vienmēr. Tas veids, kādā tiek izteikta doma ir unikāls 
un neparasts. Tā pieskaras citādi, uzrunā un aizkustina sirdi. Tā vienkārši pati 
atnāk. Grāmatā apkopoti dzejoļi, kas aizskar mūsu romantikas stīgas. Tas, 
par ko katrs klusi sapņojam, pēc kā ilgojamies, par ko mazliet kautrējamies 
teikt citiem, bet bez kā mūsu sirds jūtas nevar izdzīvot.

DZEJA



1.daļa

TERORISMS

Izlasot šo grāmatu, var tikai pievienoties autora atzinumam, ka terorismam 
nav robežu.
Valdis Voins pamatoti pievērš uzmanību tam, ka terorisms nav atsevišķu 
valstu, bet gan visas starptautiskās sabiedrības un katras valsts problēma, jo 
katras valsts primārais uzdevums ir nodrošināt tās iedzīvotāju drošību un 
garantēt to pamattiesības. Neraugoties uz to, ka Eiropai ir vērā ņemama 
pieredze cīņā ar teroristiem, tā tomēr nav pietiekami efektīva, lai gan zināms 
progress ir panākts.
Grāmatas saturs ir informatīvi bagāts, tas atspoguļo daudzplākšņainos tero-
risma teorētiskos un praktiskos aspektus, kas neapšaubāmi saistīs plašu 
lasītāju loku. Profesionālā un saistošā valodā veidotā monogrāfija ar 
uzskatāmiem attēliem būs noderīga praktizējošiem tiesībsargājošo un 
speciālo dienestu darbiniekiem, politologiem, sociologiem, juristiem, valsts 
un pašvaldību iestāžu speciālistiem, kā arī studējošiem un jebkuram intere-
sentam, kam terorisma izziņa ir saistoša un nepieciešama./Dr. iur., profesors 
Andrejs Vilks/

STARPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS

2.daļa

TERORISMS

Politisko procesu attīstība mūsdienu pasaulē saistīta ar augstu vardarbības 
risku pakāpi, kam raksturīgs globāls raksturs; tie vienādā mērā skar visas 
valstis visos kontinentos. Arī organizēto pretdarbības pasākumu raksturam 
jābūt visaptverošam un universālam. Terorismam robežas nepastāv. Teroristi 
meklē vieglās iespējas, neizvēloties konkrētu vietu vai valsti kā uzbrukuma 
mērķi. Pašlaik vardarbības aktu uzdevums ir graut mūsu dzīvesveidu, sabie-
drības vērtības un likt cilvēkiem šaubīties par nākotni. Reakcija uz apdraudē-
jumiem ir kopīga sadarbība starp valstīm, balstoties uz savstarpēju uzticību. 
Darbā izskatītas terorisma apdraudējuma un pretdarbības problēmas gan 
Latvijā kā atsevišķā valstī, gan arī mūsu valsts loma kopējā starptautiskā 
sadarbībā šajā jomā. Terorisms pēc būtības ir daudzslāņains, tā izpētei nepi-
etiek izskatīt tikai tiesiskos aspektus, tāpēc darbā ietverti gan terorisma 
finansēšanas, gan arī indivīdu un organizāciju darbības psiholoģiskie aspek-
ti.

STARPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS



Endrūsa, Aleksandra

VILTVĀRDE

Kad Florensei Derovai, necilai izdevniecības darbiniecei, piedāvā strādāt pie 
ģeniālās rakstnieces Helēnas Vilkoksas, kura savu identitāti slēpj aiz psei-
donīma, viņa saprot – šī ir lielā iespēja izrauties. Kaut gan Helēna dažbrīd 
šķiet visai ekscentriska, Florense vēlas viņai iepatikties, tādēļ piekrīt darīt itin 
visu. Arī doties eksotiskā ceļojumā uz Maroku, lai vāktu materiālus romānam. 
Tomēr brauciens izvēršas pavisam negaidīti – pēc satiksmes negadījuma 
Florense pamostas slimnīcā, tikai miglaini atminoties notikušo. Turklāt visi 
uzskata, ka viņa ir Helēna...

PSIHOLOĢISKAIS TRILLERIS

Krēsliņš, Žigimants

ŽIGA CEĻOJUMI. DIENVIDAUSTRUMĀZIJA. 

“Lasot varēsiet paciemoties Taizemē, Kambodžā, Singapūrā, Indonēzijā, 
Malaizijā, Filipīnas un Vjetnamā.” Žigimants Krēsliņš.

CEĻOJUMU APRAKSTI

Smiļģe, Ieva

ITĀLIJA AR MANI 

Grāmatas autore jau vairākus gadus dzīvo Itālijā (Abruco reģionā), tradīcijām 
bagātā itāļu ģimenē, un pati ir piedzīvojusi visu to, par ko raksta, sākot ar 
espresso gatavošanu tradicionālajā itāļu kafijas kanniņā, svaigas pastas 
gatavošanu kopā ar vīramāti un beidzot ar enerģisku žestikulēšanu un vietē-
jā dialekta izmantošanu. Ieva piedāvā tieši tos itāļu kultūras aspektus, kas 
lasītājus varētu visvairāk pārsteigt, mulsināt, aizraut un uzjautrināt! Izlasot 
Ievas pieredzi, uzzināsiet, piemēram, kāda ir atšķirība starp Romas un 
Neapoles picu, kā Itālijā tiek svinēts karnevāls un kāpēc itāļi žestikulē.

TRADĪCIJAS



Čujanova, Elīna. Šēnhofs, Guntis

DZĪVE KĀ KĀRTIS 

Aizraujoša, patiesi atklāta un vērtīga grāmata par mīlestību, kaislībām, 
azartu... Par politiku, sportu un vēl daudz ko citu. 
Grāmata ir autobiogrāfisks darbs par dzīvi un notikumiem, kas atspoguļo arī 
mūsu valsti dažādos laikmetu griežos.

AUTOBIOGRĀFISKĀ PROZA

10.grāmata

LATVIJAS LEĢENDAS 

Latvijas leģendas (10.grāmata) (vēsture)
Grāmatā aprakstīti notikumi un personības, kas atklāj ne vien konkrētu 
cilvēku likteņus, bet raksturo arī Latvijas vēsturi kopumā. Sabiedrība, kas zina 
savu vēsturi, savas leģendas un to dzīves stāstus, ir bagāta sabiedrība.

VĒSTURE


