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Linka, Šarlote

CIETSIRDĪGĀS SPĒLES
ROMĀNS
Ziemeļanglijas tīrelī tiek atrasts pirms gada pazudušās Saskijas Morisas līķis.
Neilgi pēc tam bez vēsts pazūd vēl viena meitene, arī četrpadsmit gadus
veca. Skārboro policija ir sacelta kājās. Vai ir uzdarbojies tas pats
noziedznieks? Medijos ātri izplatījušies minējumi par Tīreļu Killeru palielina
spiedienu uz Kriminālizmeklēšanas nodaļas galveno inspektoru Kalebu
Heilu.
Kriminālpolicijas seržante Keita Linvila no Skotlendjarda uzturas tajā
apkārtnē, lai pārdotu savu vecāku māju. Viņa nejauši iepazīstas ar
pazudušās Amēlijas izmisušo ģimeni un ne gluži labprātīgi kļūst par
izmeklētāju drāmā, kurai nav ne sākuma, ne beigu.
Un tad piepeši atkal pazūd viena meitene…

Ulberga, Kristīne

KARIETE UZ SANTJAGO
ROMĀNS
“Šis svētceļojuma romāns gluži kā sīpolu izloba tā galveno varoni no visām,
pat nenojaustām, jebkura jaukā labā cilvēka neredzamajām patībām –
augstprātības, paštaisnuma, neiecietības un citām mizām. Skaudri atklāts un
savā tiešumā suģestējošs darbs. Nezinu, vai tas kādam līdzēs veikt viņa paša
svētceļojumu, tomēr gājiens ar Kristīni, Aleksi un visiem viņu ceļabiedriem
varētu palīdzēt apjaust, ko īsti tāds izturības pārbaudījums nozīmē.”

Vuds, Toms

MIESASSARGS. NĀVES SPĒLE
ROMĀNS
Algotu slepkavu Viktoru uzmeklē krievu mafijas boss – viņa sens draugs, lai
lūgtu palīdzēt atrast pazudušo pameitu. Viktors piekrīt. Viņš iesaistās
bīstamā izaicinājumā, kas nes līdzi gan elpu aizraujošu pakaļdzīšanos, gan
neskaitāmus upurus. Drīz vien atklājas, ka tā ir šausminoša kaķa un peles
spēle, kurā uzvarētājs var būt tikai viens...

Mariņina, Aleksandra

RŪGTAIS KVESTS
ROMĀNS
Šis ir viens no visneparastākajiem Aleksandras Mariņinas romāniem.
Iztēlojieties, ka esat nonācis Padomju Savienībā: miers un stabilitāte,
bezmaksas izglītība, ēdnīcā pusdienas par vienu rubli, saldējums par
deviņdesmit kapeikām. Sapnis!? Nekas, kvests parādīs...
Organizētāji izvēlējušies dažus puišus un meitenes, lai tie piedalītos visai
neparastā eksperimentā – ceļojumā uz septiņdesmitajiem gadiem. Namā,
kur nāksies dzīvot brīvprātīgajiem, pilnībā atjaunota "attīstītā sociālisma"
laika sadzīve. Jaunieši lasa Maksima Gorkija lugas, ēd padomju laika
produktus, valkā padomju apģērbu un "komjauniešu sapulcēs" mokās aiz
garlaicības bez saviem viedtālruņiem un citiem gadžetiem. No izskata –
vienkārši aizraujošs piedzīvojums. Tikai – kādā nolūkā tas viss izdomāts?
Un galu galā – ar ko tas katram no viņiem beigsies?

Džavadi, Negara

DEZORIENTĀLISTE
ROMĀNS
Kimia Sadra gaida rindā Parīzes mākslīgās apaugļošanas klīnikā, lai
padarītu par realitāti savu izsapņoto nākotni. Kavējot laiku, viņa ļaujas
atmiņām par Sadru ģimenes raibās vēstures līkločiem. Vecvectēvam Persijā
reiz piederējis 52 sievu harēms, kurā piedzimusi arī vecmāmiņa Nūra, bērnība
Teherānā pagājusi, vērojot vecāku Dāriuša un Sāras pretošanos valdošajai
iekārtai un sajūsmu par visu francisko... Šī skumjas ironijas un trāpīga humora
cauraustā, nedaudz haotiskā iekšējā monologa kodols tomēr izrādās pati
Kimia – alternatīvā roka cienītāja, apdāvināta stāstniece un laikmetīga
sieviete, kura cenšas atrast vidusceļu starp ģimenes tradīcijām un pašas
“dezorientalizāciju””.

Valks, Jānis

"DĀČINIEKI"
ROMĀNS
Jauns literatūras skolotājs un topošais literāts, ierodas vasarnīcu pilsētiņā
pavadīt vasaru, kuras laikā viņam ir jāparūpējas par krustmātes dārzu un
vasarnīcu. Tāpat viņš plāno arī uzrakstīt pētījumu par Raini, lai mēģinātu
iekarot savu vietu pētniecisko blogeru un literatūrzinātnieku iesācēju
aprindās. Lai nopelnītu nedaudz līdzekļus iztikai, viņš piestrādā par
socioloģiskās aptaujas veicēju, šis darbs sevī ietver vasarnīcu pilsētiņas
apstaigāšanu un iedzīvotāju aptaujāšanu. Galvenais varonis iepazīstas ar
kaimiņu - pensionētu fizikas profesoru, kurš labprāt dalās savā dzīves
pieredzē un spriedumos ar jaunekli. Vēl viena iepazīšanās ir ar ekscentrisku
rakstnieku, kurš ir gatavs palīdzēt topošajam literātam profesionālajā
izaugsmē un iegulda savu artavu, lai sajauktu, dzīvē maz pieredzējušajam,
jaunajam cilvēkam galvu. Galvu vēl vairāk sagroza negaidītas attiecības ar
meiteni, kurai nekas nopietnāks, par pāris mēnešu īsām attiecībām
neinteresē. Rezultātā, dodoties prom no vasarnīcu pilsētiņas, puisim ir
salauzta sirds, uzrakstīts kaut kas līdzīgs pētījumam par Raini, kaudze ar
aptaujas anketām, jauni draugi, jauna dzīves pieredze un tālu nav arī
alkoholisms sākotnējā stadijā.

Morisa, Hetere

CILKAS CEĻOJUMS
ROMĀNS
Skaistums izglāba viņai dzīvību un vienlaikus kļuva par viņas sodu.
Cilka Kleina ir tikai sešpadsmit gadus veca, kad 1942. gadā nonāk
Aušvicas–Birkenavas koncentrācijas nometnē. Nometnes komandantam
Švarchuberam iepatīkas Cilkas skaistie, garie mati, un viņš meiteni nošķir no
pārējām ieslodzītajām. Cilka ātri saprot, ka viņai netīši piešķirtās privilēģijas
nozīmē iespēju izdzīvot.

Rūnija, Sallija

NORMĀLI CILVĒKI
ROMĀNS
Konels un Meriana ir uzauguši mazā pilsētiņā Īrijas rietumos. Konels skolā ir
populārs puisis, bet Meriana ir savrupniece. Taču, kad abi uzsāk sarunu –
neveiklu, bet aizraujošu, aizsākas kaut kas tāds, kas maina viņu dzīvi - stāsts
par abpusēju valdzinājumu, draudzību un mīlestību. Kopš Konela un
Merianas pirmās sarunas ir pagājuši vairāki gadi, un lasītājs vēl aizvien ir
kopā ar abiem romāna varoņiem, kuri, mēģinot palikt šķirti, saprot, ka nespēj
dzīvot viens bez otra.

Nats o Dāgs, Niklass

1793

KRIMINĀLROMĀNS
Stokholma, 1793. gads. Zviedrijas karalis Gustavs III ir miris, kara gadi ir
iztukšojuši valsts kasi, un karalisti pārvalda savtīgu nolūku vadīta elite, kas
iedzīvotājus ir pametusi likteņa varā. Ielās valda neapmierinātība, neuzticība
un bailes.
Kad kārtībnieks Mikels Kardells no ezera izvelk baismīgi sakropļotu līķi,
noziegumu izmeklēt tiek lūgts Sesilam Vingem, kurš jau iepriekš ir izpalīdzējis
Stokholmas policijas pārvaldei. Vinge aicina talkā Kardellu, un abi tiek ierauti
brutālā pasaulē, kur valda zagļi un ielaspuikas, algotņi un madāmas. Vingem
atvēlētais laiks ir īss, turklāt tuvojas ziema, kurai ir lemts kļūt par smagāko,
kāda Stokholmā ir piedzīvota pēdējās desmitgades laikā.
“Pārsteidzošs, skarbs un neierasts meistardarbs, kas ienes jaunas vēsmas
kriminālromānu žanrā.”
Arne Dāls

Hietamies, Eve

TĒTIS UZ PILNU SLODZI
ROMĀNS
Anti Pasenenam, gaidot sava pirmdzimtā ierašanos pasaulē, bija pilnīgi
skaidrs ģimenes lomu sadalījums. Viņa sieva Pija paliks mājās ar bērnu, bet
viņš pēc atvaļinājuma atgriezīsies darbā un ierastajā ikdienas režīmā. Tādēļ
brīdī, kad, atdevusi zīdaini tēva rokās, sieviete iekāj taksometrā un pazūd
nezināmā virzienā, Anti apjūk: "Kur lai tas vecis tiek pie tiem akmens
laikmeta mātes gēniem, ja es jau no paša sākuma esmu radīts, lai medītu
mamutus?"
Eves Hietamies romānā par vientuļā tēva Anti un viņa dēla Pāvo pirmajiem
gadiem divu cilvēku ģimenē aizkustinošais savijas ar drosmīgo, komiskais ar
skumjo, radot patiesi izjustu un izklaidējošu lasāmvielu.

Morisa, Hetere

CILKAS CEĻOJUMS
ROMĀNS
Skaistums izglāba viņai dzīvību un vienlaikus kļuva par viņas sodu.
Cilka Kleina ir tikai sešpadsmit gadus veca, kad 1942. gadā nonāk
Aušvicas–Birkenavas koncentrācijas nometnē. Nometnes komandantam
Švarchuberam iepatīkas Cilkas skaistie, garie mati, un viņš meiteni nošķir no
pārējām ieslodzītajām. Cilka ātri saprot, ka viņai netīši piešķirtās privilēģijas
nozīmē iespēju izdzīvot.

Hietamies, Eve

TĒTIS DIVIEM
ROMĀNS
Brīdī, kad vientuļā tēva Anti dzīve beidzot sakārtojusies un Pāvo ir kļuvis ne
vien par prātīgu bērnudārznieku, bet arī pokemonu un rotaļu vāģu ekspertu,
Pasanenu ģimenei uz nenoteiktu laiku pievienojas piecgadniece Tertu, un
abu ikdiena mainās līdz nepazīšanai. "Es mīlēju to resgali, kas miegā
spārdījās, dubļu bikses uzvilcis, lielīgi bosikoja un gribēja jedus aukstu pienu.
Un tad bija tas otrs. Visu zinošais Hello Kitty diegabiksis ar matu sprādzēm
un kuplajām piedurknēm. Meitene, kuras dēļ mēs gulējām mīlošo muminu
palagos un tagad pie zivju pirkstiņiem ēdām arī dārzeņus. Kura mums ar
Pāvo bija iemācījusi, ka visam obligāti nav jābūt no dzelzsbetona." Romānā
"Tētis diviem" somu rakstniece un scenāriste Eve Hietamies humorpilnā un
sirsnīgā veidā turpina stāstu par Anti un Pāvo Pasaneniem, liekot lasītājam
smieties un just līdzi tēva un dēla ikdienas piedzīvojumiem. 2019. gadā pēc
grāmatas motīviem uzņemta filma "Man and a junior".

Judina, Dace

VIĻŅOS
ROMĀNS

.. vētrainajos deviņdesmitajos Dižjūras piekrastes pilsētā Vējpilī nejauši, bet
varbūt likteņa lemti satiekas divi jauni cilvēki – vientuļais vilks, ģitārists Ralfs
Vanadziņš un televīzijas žurnāliste Rasa Sidraba. Ne vienu, ne otru dzīve nav
lutinājusi, abi izmisīgi alkst dvēseles siltuma un mīlestības, taču baidās
uzticēties otram un paši sev.

Devero, Džūda

SKŪPSTU EZERS
ROMĀNS
Kad Terija Reibērna, atgriezusies no komandējuma, savā mājā ierauga
puskailu svešinieku, viņa uzreiz saprot, ka te kaut kas nav tīrs, precīzāk sakot,
kāds noorganizējis viņai aklo randiņu. Bet Terija negrasās uzķerties uz šī
āķa... Pat ja tikko sastaptais vīrietis – Neits – ir patiešām absolūti brīnišķīgs.
Arī viņš negrasās spēlēt spēlītes, jo pavisam noteikti ir saderinājies ar pilsētas
mēra meitu un tikai vēlas īrēt istabu Terijas mājā, no kuras paveras
neatkārtojams skats uz ezeru.

Čemberlena, Diāna

ĪRISA ZIEDS MARGRIETIŅU
ROMĀNS
Traģisks satiksmes negadījums Morganas Kristoferas dzīvi maina uz visiem
laikiem. Viņai jāizcieš cietumsods par noziegumu, kuru izdarījis kāds cits.
Morgana ir zaudējusi mīļoto, un viņai nākas atvadīties no sapņa par
gleznotājas karjeru... līdz brīdim, kad viņa saņem unikālu darba piedāvājumu,
kas ļautu ātrāk izkļūt brīvībā.

Zeibots, Andris

KRAUKLIS
ROMĀNS
Romānam "Krauklis" autora dotais žanra precizējums “Fantāzija vēsturiskā
iesaistē” ievirza lasītāju tajā gaisotnē, kas valda ļoti būtiskā Jāņa Ziemeļnieka
mūža nogrieznī. Pēc ārstēšanās Šēnfelda nervu klīnikā dzejnieks cenšas
apjēgt, kā dzīvot tālāk. Ziemeļnieks ļoti gribētu turēt solījumu nekad vairs
nepieskarties opija pudelītei, tomēr skaudrais vīziju un īstenības savijums liek
meklēt dēmoniskās Haijalijas apskāvienus.

Dolana, Eva

DNS. ĀRSTU LIETA
ROMĀNS
Nelielu Anglijas ciematu pāršalc šaušalīga vēsts – brutāli noslepkavots
cienījams un ieredzēts ārsts Džošua Einsvērts. Kad detektīvi rekonstruē
Einsvērta pēdējās dienas, viņi atklāj arvien jaunus noslēpumus un aizdomās
turamos. Turklāt šī nav vienīgā lieta, kas jāizmeklē: no cietuma ir atbrīvots
nežēlīgs slepkava, un detektīvi zina – viņš alkst atriebties likumsargiem.
Atliek tikai minēt, kurš kļūs par pirmo upuri.
Britu rakstniece Eva Dolana detektīvstāstu žanrā slavu ieguva jau pusaudzes
gados un pat tika izvirzīta balvai par sasniegto. Debija daiļliteratūrā
piedzīvota 2014. gadā, un viņa pieteica sevi kā daudzsološu autori, uzreiz
iegūstot lasītāju atzinību visā pasaulē. Romānā "DNS. Ārstu lieta" Dolana
meistarīgi parāda, kā soli pa solim var savākt faktus un grodi savīt
pierādījumu pavedienu.

Ūdris, Jānis

IVANDE KAIJA. SIEVIETES DZELME
BIOGRĀFISKS ROMĀNS
Rakstnieka Jāņa Ūdra astotā grāmata stāsta par vienu no Latvijas
izcilākajām sievietēm – rakstnieci, publicisti un politiķi, kuras nopelni Latvijas
nosargāšanā valsts pirmajos gados joprojām nav pilnībā novērtēti – Ivandi
Kaiju (īstajā vārdā Antonija Lūkina, 1876–1942).
Šis ir pirmais Jāņa Ūdra romāns par sievieti, par viņas centieniem ieņemt
vīrietim līdzvērtīgu vietu ne vien ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē, bet arī
attiecībās. Mūsdienu lasītājus var pārsteigt fakts, ka Ivandes Kaijas literārie
darbi, piemēram, tolaik novatoriskais un skandalozais romāns “Iedzimtais
grēks” (1913), pirms simt gadiem tika dēvēti par pornogrāfijas propagandu.

Railija, Lūsinda

TAUREŅU ISTABA
ROMĀNS
Grezns savrupnams.
Pasakaina bērnība.
Satriecošs noslēpums.
Pozijai Montegjū tuvojas septiņdesmitā dzimšanas diena. Viņa vēl aizvien
dzīvo Admirāļnamā - skaistā ģimenes mājā gleznainā Safolkas apvidū. Te
viņa ir aizvadījusi pasakai līdzīgu bērnību, kopā ar mīļoto tēvu ķerot taureņus,
un te uzauguši arī viņas bērni. Lai arī apkārtne saistās ar daudzām atmiņām
un mājai līdzās ir burvīgs dārzs, Pozija saprot, ka ir pienācis laiks
Admirāļnamu pārdot, jo ēka pamazām brūk. Pozijai jāpieņem smags
lēmums.
Tad viņas dzīvē negaidot uzrodas cilvēks no pagātnes – Fredijs, viņas pirmā
mīlestība, kurš pirms piecdesmit gadiem viņu pameta, atstājot ar salauztu
sirdi. Pozijai šobrīd nav viegli – māc raizes par namu un dēliem –, tāpēc
pirmajā brīdī viņa ir visai atturīga pret Fredija centieniem atjaunot
attiecības. Viņa nenojauš, ka Fredijs un arī Admirāļnams glabā kādu
briesmīgu noslēpumu...

Korīta, Maikls

JA VIŅA MODĪSIES
ROMĀNS
Lai izdzīvotu, tev jābūt gudrākai par slepkavu.
Helemas koledžas studentei Tārai Beklijai uz konferenci jāaizved kāds viesprofesors. Abi cieš šausminošā avārijā. Profesors iet bojā, bet Tāra nonāk
komā. Vismaz tā domā ārsti. Patiesībā meitene visu apzinās, taču nespēj
pakustēties. Tāra saprot, ka šis nebija parasts negadījums un kāds vēlas viņas
nāvi. Kā lai viņa izglābjas, ja ir iesprostota savā ķermenī?

Lekija, Mariana

KO VAR REDZĒT NO ŠEJIENES
ROMĀNS
Ikreiz, kad Zelmai sapnī parādās okapi, šis aplam skaistais, dīvainais
dzīvnieks, nākamo divdesmit četru stundu laikā kāds no ciema iedzīvotājiem
nomirst. Šādās reizēs ļaudis kļūst tramīgi, sāk baiļoties par sevi un saviem
tuvajiem, un varbūtējā pēdējā stundiņā izmisīgi laužas uz āru gadiem ilgi
noklusētas patiesības, ko, iespējams, tomēr labāk paturēt pie sevis.
Šis ir stāsts par dzīvi, nāvi un mīlestību kādā mazā Vestervaldes ciemā, par
Zelmu un viņas kluso pielūdzēju Optiķi, par Zelmas mazmeitu Luīzi un viņas
draugu Mārtiņu, par Luīzes tēvu Pēteri, kurš ceļo pa pasauli, par budistu
Frederiku, par Elzbetu, Palmu un skumjo Marlīzi, un visiem, visiem mums.

Mansell, Jill

MAYBE THIS TIME
ROMĀNS
When Mimi first visits her dad's new home in the Cotswolds, she quickly falls
in love with Goosebrook and its inhabitants. (Well, maybe not rude Henrietta,
who lets Mimi walk miles in the rain rather than give her a lift.) There's Paddy,
with his flashing eyes and seductive charm. Friendly and funny Lois makes
her laugh. And seriously gorgeous Cal is welcoming and charismatic. Mimi
would be more than happy to return to Goosebrook if it means bumping into
him again...

Eime, Merike

NEIERĀMĒTS VĀRDS
DZEJA/PROZA
“Dzejas galvenā dominante ir autores savdabīgais redzējums, pārdzīvojums,
reakcija uz notiekošo, profesionāla attieksme pret valodu un poētiku. Daudzi
Merikes dzejoļi atgādina pieskārienus, savdabīgus redzējumus. Jaunākajā
krājumā starp dzejoļiem ir iekļautas asprātīgas, nostalģiskas un iejūtīgas dzejprozā rakstītas miniatūras, kas vēsta par reāliem notikumiem no Merikes
bērnības un vēlākiem gadiem,” pēcvārdā raksta atdzejotājs Guntars Godiņš.

Rudzīte, Katrīna

ĒRTI PĀRNĒSĀJAMI SPĀRNI
DZEJA
Dzejnieces debijas krājums “Saulesizplūdums” 2015. gadā saņēmis Latvijas
Literatūras gada balvu kategorijā “Spilgtākā debija literatūrā”. Rudzītes
dzeja tulkota angļu, grieķu, slovēņu, krievu, baltkrievu un igauņu valodā.
Dzejniece darbojas apvienībā “Sieviešu stendaps”. Ir studējusi
sociālantropoloģiju Latvijas Universitātē, patlaban Kultūras akadēmijā studē
maģistra programmā “Kultūras un starpkultūru studijas”. Krājuma redaktore
Anna Auziņa raksta: “Spilgtākā jaunā krājuma iezīme ir intelektuāla draiskulība – šķietami naivas blēņas un joki parādās skaidrā teorētiskā ietvarā, tā
radot paradoksus, kas piešķir Katrīnas Rudzītes dzejai provokatīvu pieskaņu.”

Zelda

STĀSTIŅI PIEAUGUŠIEM PUIŠIEM
PROZA
Zelda KLUBĀ parādījās kā erotiska komēta. Dāma lieliskajos gados, kura
nekad nebija publicējusies, pēkšņi sāka rakstīt – turklāt žanrā, kuru par vieglu
nenosauksi. Tas autorus ātri iztukšo.
Zelda pārsteidza: viņas intīmais Pegazs un pieredzes arsenāls ir tik
daudzveidīgs, bet spēja aprakstīt dažādus tipāžus – tik radoša, ka mūsu
sadarbība ilgst jau vairākus gadus.
Kurš no Zeldas padomiem man palicis prātā? Esmu daudz domājis par to, kā
nepalaist garām brīdi, kad sieviete diskrēti vēlas – lūdzu, neesi džentlmenis!
Aivars Pastalnieks, žurnāla KLUBS galvenais redaktors

Belševica, Vizma

DIENASGRĀMATA 1947-1960
PROZA
“Dienasgrāmatu Vizma Belševica rakstīja no 1947. gada 13. maija līdz 2005.
gada 14. jūlijam,” grāmatas priekšvārdā stāsta Jānis Elsbergs. “Ir
saglabājušās 33 atsevišķas vienības – klades jeb pabiezas burtnīcas,
bloknoti, blociņi, divas A4 izmēra lapu kopas. Šajā izdevumā iekļautas
pirmās deviņas no šīm vienībām – par periodu līdz 1960. gada 19.
septembrim. (..) V. Belševica dienasgrāmatās visvairāk raksta nevis par sevi,
bet par to, kas viņai apkārt, sniedzot ārkārtīgi kolorītu, dokumentālu liecību
par laikmetu. (Interesanti, kā gadu no gada mazinās komjaunietiskais
naivums skatījumā uz to.) Piezīmēs par lasīto, muzejos, kino un teātrī redzēto
iezīmējas tas kultūras fons, kāds nu pēckara gados topošajiem rakstniekiem
bija pieejams. Proti, teksts, manuprāt, vērtīgs ne tikai kā liecība par
V. Belševicu.” Jāatzīmē, ka J. Elsbergs lasītājiem sagatavojis arī
dienasgrāmatā pieminēto personu rādītāju. V. Belševicas teksts šajā
izdevumā saglabāts, nemainot tajā ne vārda.

Rikmane, Māra

MĀRDADZIS
PROZA
Grafiķe, gleznotāja, grāmatu ilustratore Māra Rikmane (1939) ir vērīga
vērotāja, filozofe un spoža stāstniece. Dienasgrāmata ļauj ieskatīties
mākslinieces dvēselē, dzīves spilgtākajos un traģiskajos brīžos; viņa spilgti
apraksta tolaiku personības rakstniecībā, mākslā, mūzikā. Dienasgrāmatas
stāstos dzīvojas Egils Plaudis, Knuts Skujenieks, Biruta Delle, Lolita Zikmane,
Vidvuds Eglītis, Valdis Bisenieks, Lauma Reinholde, Biruta Baumane, Eižens
Finks, bohēmas pārņemtie no bāra "Skapis", spoži personāži no galerijas M6
Mārstaļu ielā un daudzi citi. Dienasgrāmatā arī asi spriedumi par
mūsdienām, filozofiskas un personiskas atklāsmes par pasaules kārtību un
Visuma spēku.

Konelijs, Maikls

NOZIEGUMU HRONISTS
DETEKTĪVS
Kad pie žurnālista Džeka Makīvoja ierodas policisti un paziņo, ka savā
dzīvoklī brutāli nogalināta kāda sieviete, viņš saprot divas lietas. Pirmkārt,
viņš ir aizdomās turamais. Otrkārt, viņam jāuzraksta par šo noziegumu.
Džeks uzsāk izmeklēšanu un atklāj šokējošu saistību starp vairākām
neatrisinātām lietām. Slepkava savus upurus izvēlas pēc ģenētiskajiem
datiem, kas publicēti nelegālā interneta vietnē. Tiek nogalinātas sievietes ar
noslieci uz dažādām atkarībām.
Pētot tumšās interneta dzīles, Džeks cenšas sadzīt pēdas vainīgajam. Tikmēr
ļaundaris negrasās apstāties – viņš jau ir izvēlējies nākamo mērķi.

Pērkone, Inga

EKRĀNA SKATUVE
ESEJAS PAR KINO
Kinozinātnieces Ingas Pērkones grāmata trīs cēlienos, sešās epizodēs, ar
intermēdiju un ilustrācijām.
Grāmatas pirmajā cēlienā “Viss par aktiermākslu” pētītas tās latviešu filmas,
kas stāsta stāstus par aktieriem – pasaules kino tas kļuvis par savdabīgu
virsžanru ar kopīgām vizuālām zīmēm, līdzīgiem raksturiem un sižeta līnijām.
Otrais cēliens “Histrionu mistērijas” sniedz vēsturisku apskatu par kinoaktieru
izglītību Latvijā, arī par pirmajiem augstskolā speciāli izglītotajiem kino
aktieriem Astrīdu Gulbi un Tālivaldi Āboliņu. Pavisam jaunās un senāk
uzņemtās latviešu filmās analizētas aktierspēles un filmu uzbūves īpatnības
melodrāmas, komēdijas un atsvešinājuma modalitātēs.
Intermēdija “Malvas plecs” veltīta aktrisei Dzidrai Ritenbergai, kurai
piešķirtais Volpi kauss – Venēcijas kinofestivāla galvenā balva ir, iespējams,
augstākais apbalvojums, ko jebkad saņēmusi latviešu izcelsmes kino aktrise
vai aktieris.
Trešajā cēlienā “Vīrietis kā izrāde” pētīts dzimumu samērs kino profesijās
Latvijā un izdomātajos ekrāna tēlos, raksturoti aktieri un filmveides
paņēmieni, ar kuriem uz ekrāna konstruēti vīrišķības simboli.

Antila, Sepo

SKRĒJĒJA ROKASGRĀMATA
VESELĪGS DZĪVESVEIDS
Skrējēja rokasgrāmata ir līdzeklis mērķtiecīgiem treniņiem, skriešanas
tehnikas attīstīšanai, kā arī skriešanas trenētības uzlabošanai. Grāmata
sniedz norādījumus par skriešanas pamatiem, taču arī pieredzējušiem
sportistiem, kas tiecas uz attīstību, būs, ko iemācīties. Rokasgrāmata kalpos
kā skrējēja palīglīdzeklis distancē sasniegt jaunus rekordus un atsperīgāku
soli. Grāmatā tiek skartas tādas tēmas kā skriešanas tehnika, treniņu
organizēšana, intensitātes zonas, spēka treniņi, muskuļu uzturēšana un
atjaunošana, kā arī treniņus sekmējošs uzturs.

Grībkausks, Sauļus

PADOMJU "ĢENERĀLGUBERNATORI"
VĒSTURE
Maskavas “vagari”? Padomju okupācijas īstenotāji? Kas īsti bija nacionālo
republiku kompartijas otrie sekretāri un kāda bija to loma Baltijas republikās?
Vai viņi izrīkoja republikas varasvīrus, arī kompartijas pirmo sekretāru?
Lietuviešu vēsturnieks Sauļus Grībkausks (1974) meklējis atbildes uz šiem
jautājumiem Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Kazahstānas un Gruzijas
arhīvos, kā arī intervijās ar bijušajiem otrajiem sekretāriem, PSKP CK augsta
ranga darbiniekiem, nacionālo republiku nomenklatūras pārstāvjiem.
Grāmata ir pirmais plašais pētījums par otro sekretāru institūta tapšanu un
tā lomu Padomju Savienības impēriskās varas sistēmā. Te ir visai izsmeļoši
aplūkota otro sekretāru darbība un loma Lietuvā un Latvijā. Daina Bleiere,
Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Grībkausks
rekonstruē otro sekretāru kolektīvo biogrāfiju: tie bija rūdīti birokrāti, vidēji
49–53 gadus veci, amatā strādāja aptuveni piecus gadus ar retiem
izņēmumiem, izglītību ieguvuši rūpniecības nozarē, pēc tautības krievi. Otrie
sekretāri visbiežāk meklēja līdzsvaru starp “Maskavas aģenta” statusu un
republikas lokālajām interesēm.
/Neringa Klumbīte, Maiami Universitātes asociētā profesore/

Poziņš, Dainis

LATVIJAS AVIĀCIJA 1919-1940
VĒSTURE
Grāmata sniedz vispusīgu informāciju par visnozīmīgākajām militārājā un
civilajā aviācijā izmantotām lidmašīnām un aviācijas tehnikas ražošanas
attīstību Latvijā no 1919. gada līdz 1940. gadam, balstoties uz unikāliem
Latvijas Kara muzeja fotogrāfiju kolekcijas materiāliem.

Kērnija, Hilarija

BITES : CEĻVEDIS BIŠU NEPARASTAJĀ DZĪVĒ
DZĪVNIEKI
Bites uz Zemes parādījās ļoti sen – pirms 130 miljoniem gadu. Jau kopš
dinozauru laikiem šīs mazās radības jo braši lidinās pa evolūcijas ceļu, un
rezultātā pašlaik uz mūsu planētas ir 20 000 bišu sugu.
Atklāj šo apbrīnojamo kukaiņu stāstu un kļūsti par bišu aktīvistu.
Grāmatā viegli uztveramā veidā aplūkotas dažādas tēmas – no evolūcijas,
anatomijas un komunikācijas līdz medum, bišu turēšanai un aizsardzībai.
Tādēļ tā lieliski noderēs visiem interesentiem – gan prasmīgiem biškopjiem,
gan dabas un bišu entuziastiem.

Siliņš, Aivars

MEDĪBU SUŅU AUDZĒŠANA UN APMĀCĪBA
DZĪVNIEKI
Grāmatā raksturotu tās medību suņu šķirnes, kuras izmanto Latvijas
mednieki, doti padomi medību suņu audzēšanā, ēdināšanā, kopšanā, sniegti
suņu apmācības pamati. Grāmata paredzēta medniekiem, kinologiem, kā arī
ikvienam suņa īpašniekam, kurš vēlas izaudzēt veselu, aktīvu un paklausīgu
četrkājaino draugu.

Veidens, Rorijs

IZVĒLIES KĀPNES
PSIHOLOĢIJA
Kā veiksmīgi cilvēki sasniedz rezultātus? Viņi to dara vecmodīgā veidā - ar
koncentrēšanos un pašdisciplīnu. Grāmatā autors, balstoties uz savu
pieredzi, uzskatāmi parāda, ka izvēloties vieglāko ceļu, nav iespējams mainīt
savu finansiālo stāvokli, attiecības, gūt izcilus panākumus biznesā, veidot
dzīvi tādu, kādu esi izsapņojis. Šis ir iedvesmojošs stāsts, kas ļaus gūt
panākumus ikvienam, kas ir gatavs ērto ''eskalatoru'' mainīt pret kāpnēm,
kas ved augšup. Lai kāda arī būtu tava vīzija par to, kas ir panākumi, šī
pārbaudītā programma tev palīdzēs tur nokļūt - pakāpienu pa pakāpienam.

Plotkins, Bils

MEŽONĪGAIS PRĀTS
PSIHOLOĢIJA
Ikviena cilvēka psihē slēpjas apbrīnojami resursi, par kuru esamību nereti pat
nenojaušam. Grāmata “Mežonīgais prāts” palīdz identificēt šīs patības
šķautnes un iepazīt aizsargmehānismus, kas liedz pilnībā īstenot dvēseles
uzdevumus.
Plotkins ir pārliecināts: lai atgūtu cilvēcisko veselumu, nepietiek ar
psiholoģisko simptomu apspiešanu, atgūšanos no traumām un atkarībām
vai ar stresa mazināšanu. Ir pilnībā jāizdzīvo visas sava mežonīgā prāta
šķautnes. Tikai tad mūsu dzīve kļūs par lielāko stāstu, uz kuru esam spējīgi –
ne vien savā, bet visas plašās Zemes kopienas labā.

Bītija, Melodija

PĀRTRAUKT LĪDZATKARĪBU
PSIHOLOĢIJA
Šī grāmata nav par to, kā jūs varat palīdzēt savam alkoholiķim (atkarīgajam
no azartspēlēm, atkarīgajam no pārtikas, darbaholiķim, atkarīgajam no
seksuālām attiecībām, krimināli sodītam cilvēkam, dumpinieciskam
pusaudzim, neirotiskam pacientam, cita veida līdzatkarīgajam vai kādam ar
jebkuru no iepriekš uzskaitīto lietu kombināciju). Šī grāmata ir par jūsu
nozīmīgāko un iespējams visvairāk novārtā pamesto pienākumu: parūpēties
pašam par sevi. Grāmata ir par to, ko jūs varat darīt, lai sāktu justies labāk.

Snips, Artūrs

RĪGAS PORTFELIS
PUBLICISTIKA
Viņš raksta, nē, viņš dzīvo par Latvijas likteni domājot, gluži kā savulaik tālajā
1986. gadā viņš kopā ar Daini Īvānu nostājās pret Daugavpils HES projekta
īstenošanu laikrskstā Literatūra un Māksla publicējot rakstu sēriju
„Par Daugavas likteni domājot”, panākot šī projekta apturēšanu. Apgāds
Literatūras kombains tikko laidis klajā rakstnieka, publicista, scenārista un
vairāku grāmatu autora Artūra Snipa vēsturisku un atmiņu stāstu krājumu
„Rīgas portfelis”. „Artūra Snipa dzīves karte ir bagāta! Minēšu dažas
pieturvietas: inženieris, domātājs, diplomāts, dēkainis, paradoksu meistars,
viņam piemīt sapņotāja un fantasta daba. Asais prāts, lieliska humora izjūta
un nežēlīgais sarkasms veido Artūra Snipa Vēstījuma stilu. Artūrs Snips nekad
nebūs „viens no daudziem”, bet vienmēr Pats sava ceļa gājējs!” Alberts Bels
2020. gada 27. Aprīlī, Rīgā, Āgenskalnā

Benjamins, Valters

VARDARBĪBA UN MELANHOLIJA
FILOZOFIJA
"Neputna" eseju sērijā Valtera Benjamina eseju krājums, kurā apkopotas
desmit Benjamina esejas - pirmpublicejumi latviešu valodā. Izdevumu
papildina harizmātiskā, pāragri traģiski aizgājušā mākslinieka Viļņa Zābera
(1963—1994) zīmējumi.
"Grāmatā apkopoti darbi, kas var sniegt atslēgu Valtera Benjamina
meklējumu un atradumu izpratnei,” tā Igors Šuvajevs.
Krājumā iekļauta Benjamina klasiskā eseja par vardarbību un kailo dzīvību.
Benjamins raksta arī par moderno kapitālismu kā reliğiju, kurā savijas parādi
un vaina, ko nākas atpirkt. Esejā “Sirreālisms: pēdējais Eiropas inteliģences
momentuzņēmums” Benjamins aplūko ne tikai franču intelektuālos
meklējumus, bet arī reibumu. Savukārt tekstā par literatūru iztirzā jautājumu,
kas īsti ir kritika un literatūrzinātne, neaizmirstot arī jautājumu par autoru kā
producentu un viņa pārprofilēšanos. Esejā “Fotogrāfijas īsā vēsture” autors
runā ne tikai par mākslas reproducējamību, bet arī auru.

