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Šurkus, Taņa

MĀSA MELISA

Klostera māsa un veiksmīga uzņēmēja Māsa Melisa bija neparasta sieviete.
Kad klosteri tiek sekularizēti un pāriet pasaulīgu saimnieku rokās, viņa pamet 
Anunciātu ordeni un izmanto savas zināšanas par augu izcelsmes zālītēm, lai 
ražotu savu “Melisas ūdeni” kā zāles. Bet cik veiksmīga var būt sieviete, kura 
savulaik devusi pieticības zvērestu?
Aizraujošs, biogrāfisks un iedvesmojošs romāns par dzīves sapņiem un 
likteņa triecieniem. Par neparastu un spēcīgu sievieti, kas bija apsteigusi 
savu laiku.

ROMĀNS

Jansone, Ilze

LAIKA RĒĶINS 

Ilzes Šķipsna - pirmā latviešu modernā romāna autore, ceļotāja, poliglote, 
antropoloģe un bibliotekāre. Romāns "Laika rēķins" ir rakstnieces Ilzes 
Šķipsnas iekšējās pasaules vēsture. Grāmatā ir aplūkota arī viņas biogrāfija - 
bērnība pirmskara Latvijā, emigrācija, dzīve ASV un īslaicīga atgriešanās 
dzimtenē. Taču Ilze Jansone saprot, ka svarīgākie Ilzes Šķipsnas dzīves
notikumi, kā jau rakstniekiem mēdz gadīties, ir risinājušies realitātes 
aizkulisēs - tajā pustumšajā zonā, kur mīlestība, bailes un kaislības pārvēršas 
par mākslu.

ROMĀNS



Onodibio, Kristofs

BIRMIETE

Birmiete” ir stāsts par jauna, naiva topošā žurnālista neprātīgo mīlestību pret 
franču humānās misijas mediķi un abu apmātību ar valdzinoši skaisto zemi – 
Birmu.
Kristofa Onodibio darbu varonis Cēzars (pirms romāniem “Ienirt” un “Ticēt 
brīnumainajam”) uzdrīkstas atteikties no ērtās un apnikušās rietumnieka 
dzīves un ļauties galvu reibinošam, izzinošam piedzīvojumam Džordža 
Orvela romānu gaisotnē.
Krāšņā daba, mīti un realitāte, mīlestība, jutekliskums, Zelta Trīsstūra pulsē-
jošās kaislības, dārgakmeņi un narkotikas, etnisko cilšu brīvības alkas un 
huntas nežēlība – ik lappuse atklāj kaut ko jaunu par šo brīnišķīgo, skaudrām 
cīņām plosīto zemi.
Kā autors uzsver, viņš rakstījis romānu, lai pasaule neaizmirstu Mjanmas 
politisko līderi Aunu Sanu Su Či. Pagājuši gadi, mainījušies režīmi, taču cīņa 
par brīvību un demokrātiju arvien uzbango no jauna. “Dzīve ir vēl skan-
dalozāka par romāniem,” raksta Kristofs Onodibio. “Tā ir viens brīnišķīgs 
skandāls!”
2007. gadā romāns saņēmis Interallié balvu

ROMĀNS

Janagihara, Hanja

MAZLIET DZĪVĪBAS 

Kad četri jaunieši no Masačūsetsas dodas iekarot Ņujorku, viņiem nav nekā 
vairāk par draudzību un ambīcijām. Jaukais, izskatīgais Vilems, kurš grib kļūt 
par aktieri, Džeibijs - gleznotājs, kurš laužas iekšā mākslas pasaulē, Malkolms 
- jauns, apdāvināts arhitekts un izcili gudrais, bet neizprotamais savpatis 
Džūds. Gadu gaitā draugu attiecības kļūst gan dziļākas, gan arvien lielāka, 
tumša sasprindzinājuma māktas. Vilems, Džeibijs un Malkolms pamazām 
apjauš, ka vislielākais izaicinājums viņiem ir Džūds – talantīgs jurists un vien-
laikus salauzts cilvēks, kurš nespēj bilst nevienu patiesu vārdu par savu bērnī-
bu un agro jaunību, kurš nepārprotami ir pieredzējis traumu – tik smagu 
traumu, kādai varbūt nav iespējams tikt pāri...

ROMĀNS



Pārsonss, Tonijs

TRĪSTŪKSTOŠ UN VIENA NAKTS 

Tārai, mīlošai mātei un sievai, darījumu sievietei, kas vada savu uzņēmumu, ir 
perfekta dzīve. Viņa ir tik burvīga, ka ikviens tādu vēlētos sev draugos. Bet 
kāda viņa ir patiesībā? Komandējuma laikā Tāra ļaujas gadījuma sakaram 
un tūdaļ to nožēlo. Pēkšņi sapņu dzīve kļūst par murgu, jo vīrietis, ar kuru viņa 
pavadīja nakti, apgalvo, ka vēlas turpināt nopietnas attiecības un ka neliks 
mierā ne viņu, ne viņas ģimeni, kamēr Tāra nepiekritīs viņa noteikumiem. 
Šķiet, ka ir tikai viena izeja. Un tā saistīta ar slepkavību...

DETEKTĪVROMĀNS

Konstantīna, Liva

SVEŠINIECE SPOGULĪ 

Tuvojas Edisones kāzu diena, tomēr viņa šo lielo notikumu nemaz negaida. 
Nē, līgavainis nav vainīgs, viņš ir brīnišķīgs vīrietis. Pie vainas ir tas, ka 
Edisone nezina, kas viņa patiesībā ir. Pirms dažiem gadiem viņa tika atrasta 
asiņojam Ņūdžersijas štata automaģistrāles malā. Ķermeņa savainojumi tika 
izārstēti, bet atmiņa Edisonei tā arī neatgriezās. Viņa nezina savu īsto vārdu 
un nezina, kāpēc attapusies uz maģistrāles. Bet pats briesmīgākais ir tas, ka 
Edisone nespēj atbrīvoties no sajūtas – viņa ir izdarījusi kaut ko ļoti, ļoti 
sliktu…

DETEKTĪVROMĀNS

Delakūrs, Greguārs

SIEVIETE, KURA NENOVECOJA 

“Četrdesmit septiņu gadu vecumā man nebija nevienas vertikālas pieres 
grumbas, nevienas vārnu kājiņas pie acīm, nevienas grumbas ap muti no 
rūgtuma, vai krūšu dekoltē, neviena sirma mata, neviena tumša loka; man 
bija trīsdesmit gadi, bezcerīgi.”
Ir dažas, kuras nekļūs vecas, jo ir pametušas mūs pārāk agri. Dažas citas 
nesatraucas par novecošanu, jo viņām pietiek citu – daudz būtiskāku – rūpju. 
Vēl kādas cenšas izskatīties jaunākas, lai noturētu vīru, bet beigās tik un tā 
zaudē. Un tad ir Betija. Tas, kas notika ar Betiju, ir ikvienas sievietes sapnis. 
Un tomēr… vai tiešām tā ir?

ROMĀNS



Seleckis, Vilis

NOZAGTAIS SAPNIS 

Otrajā grāmatā turpinās stāsts, kas sākās pirmajā izdevumā "Oligarhs un 
viņa sievietes". Lasītājs atkal sastopas ar pazīstamajiem varoņiem - Ingu Dāli, 
Loriju Rūtu, policijas kapteini Reini Ritovu, dziedoni Doloretu, domes 
deputātu Aldoni Mikosu, fotogrāfu Raivo Kņopiņu un citiem.
...Noslepkavotās Villijas Dāles meitai Ingai kopā ar viņas draugu detektīvu 
Loriju Rūtu jāaizstāv savs gods un īpašums, ko viņa mantojusi no mātes. 
Oligarhs Mikoss un viņa piepalīgi izdomājuši viltīgu plānu, kā aplaupīt Ingu. 
Cīnīdamies par savu taisnību, Inga un Lorijs nonāk uz nāves sliekšņa, 
vairākas dienas vada, juzdamies tā, it kā viņu kaklā būtu uzmesta cilpa.
Meitai palīgā dodas viņas tēvs dzejnieks Vilmārs Daugars. Arī viņš nonāk līdz 
nāves slieksnim...
Stāstīdams par savu varoņu piedzīvojumiem, autors vedina lasītāju uz skar-
bām pārdomām par notikumiem, kas sākās Latvijā pēc Atmodas. Kāda ir 
mūsu valsts tiesiskā kārtība? Kā tiek aizsargātas cilvēku tiesības un intereses? 
Kādi esam mēs paši, savas valsts pilsoņi? Kas apdraud mūsu brīvību?

DETEKTĪVROMĀNS

Hārpere, Džeina

DABAS SPĒKI 

Ceļā devās piecas, bet atgriezās vien četras...
“Vai Alise ir šeit? Vai viņai izdevās? Vai viņa ir drošībā?”
Nakts tumsā valdošajā haosā nebija iespējams noteikt, kura no četrotnes 
bija apjautājusies par Alisi.
Vēlāk, kad sāksies sarežģījumi, ikviena apgalvos, ka tā bijusi viņa.
Pārgājiens pa kalnaino ainavu iecerēts kā kolēģu saliedēšanas pasākums. 
Vismaz tā tas reklamēts organizatoru mājaslapā.
Piecas sievietes negribīgi paņem savas mugursomas un dodas ceļā pa 
dubļiem klāto taku. Galamērķi sasniedz tikai četras.
Federālais aģents Ārons Falks ir īpaši ieinteresēts atrast pazudušo, jo Alise 
Rasela ir informatore viņa beidzamajā lietā un tiešām zina daudzus noslēpu-
mus. Gan par uzņēmumu, kurā strādāja, gan par cilvēkiem, ar kuriem strādā-
ja...
Jo tālāk risinās izmeklēšana pazudušās sievietes lietā, jo lielāka kļūst Falka 
pārliecība, ka daži apdraudējumi sniedzas daudz dziļāk, nekā kāds sākotnēji 
varēja iedomāties.

DETEKTĪVROMĀNS



Pohodņeva, Maija

KAUT KĀDS FINGLIERIS

Grāmatā “Nedzeniet pēdas snaiperim” aizsāktie notikumi turpinās romānā 
“Tumsas inversija”. Bijušā policista vēlme turpināt vajāt slepkavu ir tikai 
pirmais solis nepareizo lēmumu ķēdē, kur ne vienmēr tieši sieviete ir vājākais 
posms. Meklējot atbalstu pie ienaidnieka, kļūdās tie, kuri aizmirsuši: briesmas 
nav pazudušas, tās tikai uz mirkli ir iesnaudušās. Vai algotajam slepkavam 
izdosies izgaist, izmantojot cilvēku, kurš viņu vēl arvien mīl?

DETEKTĪVROMĀNS

Pohodņeva, Maija

NEDZENIET PĒDAS SNAIPERIM

Nedzeniet pēdas snaiperim” ir Maijas Pohodņevas (1973) un Modra Pelša 
(1970) pirmā grāmata par pasūtījuma slepkavībām, kurā aprakstītie notikumi 
turpinās grāmatās “Tumsas inversija”, “Naida simetrija” un “Prāgas past-
kartes”.

Autori strādā kopā jau divdesmit gadu, darbojušies gan kriminālpolicijā, gan 
žurnālistikā. Kopīgi sarakstītas sešas grāmatas, veidotas dokumentālās 
filmas un piedzīvots daudz kā tāda, kam nav iespējams noticēt. Tāpēc apgal-
vojam, ka visi notikumi un varoņi šai grāmatā ir izdomāti: slepkavības un 
tiesībsargu darbs, izputināts uzņēmējs un korumpēti ierēdņi, pievilcīga sievie-
te, kuru izmanto vīrieši… Un medības, kuru mērķis ir cilvēks. Nekaunīgam 
snaiperim pēdas dzen cinisks policists.

DETEKTĪVROMĀNS

Nesers, Hokans

RŪSA KUNGA STĀSTS 

Kad 59 gadus vecais Ante Valdemārs Rūss loterijā laimē divus miljonus, viņa 
dzīve spēji mainās. Viņš pamet darbu, nopērk nelielu mājiņu meža vidū, kuru 
katru dienu apmeklē slepus no visiem. Bet tad pēkšņi atklāj, ka viņa īpašumā 
ir iemitinājies nelūgts viesis... Un vairs ilgi nav jāgaida, līdz notikumos tiek 
iesaistīts arī kriminālinspektors Barbaroti par spīti viņa lauztajai kājai un rīko-
jumam atpūsties.

DETEKTĪVROMĀNS



Briedis, Leons

RONDELES

Šīs senās franču dzejas formas meistari latviešiem savulaik bija Edvarts Virza 
un Jānis Medenis. Leons Briedis šo tradīciju 21. gadsimta sākumā iedzīvina 
jaunā kvalitātē. Kā zināms, strikti formas iegrožojumi pieprasa milzīgu iztēles 
un valodas disciplīnu, arīdzan prasmi pārvaldīt “spēles laukumu”, lai, stingrā 
atskaņu sistēmā, noteiktu rindu atkārtojumos secīgi uzplauktu arī poētiskā 
vēstījuma jēga. Lai dzejnieka retorika nebūtu tukša un klišejiska. Leons
Briedis pierāda, ka viņš “elpo” šajā formā brīvi un piepildīti. Iespējams, tieši 
šādi atklājas Leona būtība – apaugļots un izdziedāts ētiskais un estētiskais 
kategorisms, pār kuru līst maigā folkloras saules gaisma.

DZEJA

Kejs, Adams

MAZLIET SĀPĒS 

97 stundu darba nedēļa. Dzīvības un nāves lēmumi. Nepārtraukts
ķermenisku šķidrumu cunami. Un slimnīcas stāvvietas apmaksas automāts 
pelna vairāk nekā tu.
Laipni lūgti jaunā ārsta dzīvē!
Adama Keja dienasgrāmata, kas slepenībā rakstīta pēc nebeidzami garām 
dienām, negulētām naktīm un darbā aizvadītām nedēļas nogalēm, sniedz 
atklātu/patiesu pārskatu par laiku, ko viņš pavadījis Nacionālā veselības 
dienesta priekšpostenī, būdams ārsts. Apbrīnojami, biedējoši un brīžiem 
smeldzīgi, te ir viss, ko jebkad vēlējāties uzzināt – un arī gana daudz, ko 
nemaz negribējāt zināt – par dzīvi, kas aizrit slimnīcas nodaļās. Un jā, tas var 
atstāt rētu...

DIENASGRĀMATA

Zandere, Inese

MANTOJUMI

“Šīs lirikas būvmateriāls ir vēsturisks, biogrāfisks un autobiogrāfisks. Dzejoļos 
sapludināta konstruēta un rekonstruēta realitāte – balstoties pārliecībā, ka 
gan ārpus literatūras, gan literatūrā pastāv īstenība, kurai piemīt patiesums, 
taču tas ir individuāls, nevis “objektīvs”. Vēstures fakti un izlasīti teksti 
parādās vienīgi atspulgā, pārdzīvojumā, kas ir tikpat personisks kā paša 
pieredzētais, kas savukārt tiek nebeidzami pārveidots atmiņas filtros; abas 
šīs līdzvērtīgās “nerealitātes” veido vienu, un tā ir reāla.  Un tajā pastāv arī 
tikumiskais imperatīvs, kura avots ir līdzpārdzīvojums,” tā autore.

DZEJA



Gotlība, Lorija
VARBŪT TU VĒLIES AR KĀDU PAR TO PARUNĀT?

Jūsu rokās nonākusi humora pilna grāmata, kas ļauj ieskatīties
psihoterapeitu pasaules aizkulisēs. Tās autore ir psihoterapeite, kas
publicējas arī žurnālā New York Times un citos ASV nacionālajos izdevumos.
Ar pārsteidzošu humora izjūtu Lorija Gotlība ieved mūs savā profesionālajā 
un personīgajā pasaulē. Pateicoties atklātībai, "Varbūt tu vēlies ar kādu par 
to parunāt?" ir grāmata, kas piedāvā dziļi personisku ceļojumu cauri cilvēku 
sirdīm un prātiem, sniedzot lasītājam retu dāvanu – drosmīgu un atklātu 
skatījumu uz jautājumu, ko nozīmē būt cilvēkam, un uzjautrinošu un
izglītojošu stāstu par dzīves noslēpumiem un mūsu spējām to mainīt.

PSIHOLOĢISKS ROMĀNS

Mellers, Mihaels Lūkass

PATIESĪBA SĀKAS DIVATĀ 

“Mīlēt vienam otru nozīmē saprasties. Tas ir: tikt saprastam un izturēties tā, 
lai otrs saprastu. Un tas nozīmē spēt labi sarunāties. Mīlestības mākslas 
pamatā ir savstarpēja saruna – “pāra asinsrite”. Ar to laimīgi pāri atšķiras no 
nelaimīgiem. Vai šo mākslu ir iespējams apgūt? Jā, to var jebkurš pāris. Gadu 
gaitā es to esmu pieredzējis gan savā profesionālajā, gan personīgajā dzīvē. 
Bez regulārām, koncentrētām mīlošu pāru sarunām attiecības paliek uz 
sēkļa, notrulinās un apklust. Ja mums nav šīs nozīmīgās savstarpējās vārdu 
apmaiņas, mēs vairs neveidojam piesaisti. Attiecības atmirst, tās vārda tiešā 
nozīmē tiek nosmacētas, un bieži vien mēs to pat nepamanām. Tikai sarunā 
ir rodama dziedināšana. Pāru saruna ir vienkārša, varētu pat teikt – dabiska 
metode. Tā ir uzvedības forma. Tas, kurš to ir piedzīvojis, vairs nevēlas no tās 
atteikties.”                                                                                                                   

PSIHOLOĢIJA



Rudzītis, Viesturs

ABPUS PĀREJAI

Šī grāmata ,,Abpus Pārejai” sniedz atbildes uz jautājumiem, kurus mēs visi 
meklējam. Par dzimtaskoku. ,,Dzimtaskokā neviens nemirst, visi tajā paliek 
mūžīgi.” Svētīga doma. Par pašiznīcināšanos. Par gribētajiem un negribēta-
jiem bērniem, abortiem un to sekām (kaut Tevi, Viestur, ,,Papardes zieda” 
aktīvistes atstātu dzīvu!). Jaudīgs vēstījums, ko kārtējo reizi paspilgtina 
autora personiska atzīšanās, ka viņam, grūtos apstākļos dzimušam bērnam, 
ir ,,patīkami justies uzvarējušam par savu izdzīvošanu un sevišķi – par Dzīves 
ilgošanos pēc manis”. Tik mīļas rindas par mazbērniem! Viesturs neslēpj sevi 
aiz teorijas. Viņš ir dzīvs un silts, un pie joda visu to ņemšanos par pareiziem 
un nepareiziem uzskatiem! Nekas nav pareizs vai nepareizs. Tāpat kā nomirt 
nenozīmē nedzīvot.

PSIHOLOĢIJA

Perija, Filipa

JŪS VĒLĒSIETIES, KAUT ŠO GRĀMATU
BŪTU IZLASĪJUŠI JŪSU VECĀKI : 

Visi vecāki vēlas savu bērnu izaudzināt priecīgu un nesačakarētu.
Kā to izdarīt?
Aizraujoša, amizanta un asprātīga grāmata, kuras autore ir ievērojamā angļu 
psihoterapeite Filipa Perija. Viņa stāsta par to, kam, audzinot bērnus, ir 
nozīme un no kā svarīgi izvairīties, – gudri padomi vecākiem, kā rīkoties un ko 
noteikti nedarīt. Filipa Perija nevis iesaka “ideālo plānu”, bet sniedz vispusīgu 
ieskatu par to, kas veido labas attiecības starp vecākiem un bērniem.
Šī grāmata piedāvā pilnīgi jaunu skatījumu uz bērnu audzināšanu.
Grāmatā apkopoti noderīgi padomi un vērtīgi ieteikumi, tāpēc to vēlēsies 
izlasīt visi vecāki, un katrs bērns gribēs, kaut to būtu lasījuši viņa vecāki.

PSIHOLOĢIJA



Viha, Marčins

LIETAS, KURAS ES NEIZSVIEDU 

“Lietas, kuras es neizsviedu” (2017) – eseju krājums, kas veido rūgti asprātīgu 
vienotu vēstījumu, kurš aizraus tos, kam nav sveša attiecību pārskatīšana ar 
savu dzimtu un paša vietas meklējumi šajā gadsimtā – pēc visa, ko manto-
jumā atstājis iepriekšējais. Galvenajam varonim no jauna jāveido attiecības 
ar cilvēku, no kura palicis tikai nolasītu grāmatu krāvums un kura tēls 
atmiņās nav viennozīmīgi saulains, – ar māti.

ESEJAS

Dveka, Kerola

KĀPĒC CILVĒKI IR TIK DAŽĀDI? 

Apgāds “Lietusdārzs” izdevis grāmatu “Kāpēc cilvēki ir tik dažādi?”, kuras 
autore Kerola Dveka (Carol S. Dweck, Ph. D.) galveno vērību pievērš cilvēka  
attieksmei pret sevi un savām spējām (oriģinālā – mindset). Tā būtiski ietek-
mē indivīda personību, dzīves gaitu, nosaka, vai viņš  sasniegs iecerētos 
mērķus. Grāmata ne tikai vēsta par diviem attieksmes tipiem un vedina 
uzzināt, pie kura cilvēks pieder un kā tas ietekmē viņa dzīvi. Tā arī  sniedz 
konkrētus padomus, kā iegūtās zināšanas izmantot savu un savu līdzcilvēku 
panākumu sekmēšanā. Par ko – gudrību vai centību – vairāk slavēt bērnus? 
Kā pēc neveiksmju virknes runāt ar sportistu, kurš šķietami nav piepildījis 
savas un līdzjutēju cerības? Kā tikt galā ar sāpēm un dusmām, ja partneris 
pēkšņi devies tālēs zilajās?

PSIHOLOĢIJA

Avotiņa, Daina

DEBESIS VISUR IR VIENĀDAS 

Savā jaunajā grāmatā literatūras vecmeistare Daina Avotiņa apkopojusi 
stāstus un garstāstus, kas vēsta par dažādiem laikposmiem mūsu tautas 
dzīvē. Taču neatkarīgi no tā, vai stāstu darbība notiek cariskās Krievijas un 
kara laikā, padomju gados un mūsdienās, vai tajos ievītas visskarbākās sižeta 
līnijas vai smalki humora pavedieni, stāsti pauž autores viedo skatījumu uz 
cilvēka dzīves pamatvērtībām, kuras ir tikpat paliekošas kā debesis virs 
galvas.

STĀSTI



Zandere, Inese

PUIKA AR SUNI 

Leģendārā ēbreju glābēja Žaņa Lipkes dēlam Zigfrīdam bija tikai 8 gadi, kad 
sākās Otrais pasaules karš un Latviju okupēja nacistiskās Vācijas armija, 
padzenot padomju armiju, kas bija sagrābusi mūsu valsti gadu iepriekš. Gan 
kara laika bīstamie
notikumi, kas skāra visus Latvijas iedzīvotājus, gan Ziga tēvam Žaņa un 
mātes Johannas neticamā drosme, glābjot no nāves cilvēkus, ko nacisti bija 
nolēmuši iznīcināt, zēnam bija smags pārdzīvojums.
Zigim nākas domāt par nesaprotamajām lietām, ko dara pieaugušie, saprast 
un palīdzēt, pārvarot bailes . Viņa ģimeni no malas vēro kaimiņu meitene 
Silvija. Grāmatas 2. burtnīca, kuras notikumi risinās 1942. gadā, stāsts par 
bunkuru zem šķūnīša, cilvēkiem, kas tajā slēpās, un noslēpumiem, kas Zigim 
jāglabā.
Stāsts adresēts gan bērniem, kuru vecums sakrīt ar galvenā varoņa Ziga 
vecumu (8-12 gadi), gan visiem citiem vēstures notikumos ieinteresētiem 
lasītājiem.

STĀSTS

Ķuzāne, Lūcija

MŪSU MŪŽU DIENAS SĒLIJĀ

Sēlijas sirdsgrāmatā, pulcināti vienkopus, ir rakstnieces un novadpētnieces 
Lūcijas Ķuzānes satiktie vai iztēlē satiktie Sēlijas puses ļaudis. Senvēstures 
ainas šeit mijas ar pagājušā gadsimta pirmsatmodas un Atmodas gadu 
spraigo hroniku. Mūslaikā, kad tādi vārdi kā ideāli, gods, cieņa, labestība, 
krietnums kļuvuši par arhaismiem, Lūcijas Ķuzānes grāmatā tie joprojām ir 
apliecinoši. Lasītājs ar neatslābstošu interesi varēs izlasīt, cik grūti un ilgi, bet 
vienlaikus cik skaisti viņai un viņas palīgiem gājis ar Gricgales senā kroga – 
2020. gada Eiropas kultūrmantojuma objekta – atjaunošanu. Sakopjot konk-
rētu vietu, mēs katrs palīdzam sakopt un sargāt mūsu Latviju. Sēļu dižsieva 
Lūcija Ķuzāne savās grāmatās, arī šajā, iemūžinājusi ne ar vienu citu novadu 
nesajaucamās Sēlijas dzīvespriecīgās zaļās krāsas.

PROZA

Bergfelde, Kristīne

VEGĀNS VIRTUVĒ 

Populārā interneta bloga “Vegāns virtuvē” veidotāja Kristīne Bergfelde savā 
grāmatā apkopojusi vairāk nekā 100 garšīgas augu valsts ēdienu receptes. 
Pārsvarā šo ēdienu gatavošanai nepieciešamas vien dažas sastāvdaļas un 
mazliet laika. Turklāt Kristīne izvēlas jebkurā pārtikas produktu veikalā brīvi 
pieejamas sastāvdaļas. Šie ēdieni izdosies ikvienam – gan lietpratējam, gan 
arī iesācējam.

KULINĀRIJA



Straube, Gvido

LABIE ZVIEDRU LAIKI

Grāmatu sērija “Latvijas vēstures mīti un versijas” ir profesionālu vēsturnieku 
stāstījumi un polemiskas sarunas ar žurnālistu Māri Zanderu par Latvijas 
vēsturē strīdīgām un maz cilātām tēmām. Sērijas grāmatā – vēsturnieks 
Gvido Straube un žurnālists Māris Zanders – autori apspriež situāciju 17. gad-
simtā Vidzemē, kad tā bija pakļauta Zviedrijai. Šis periods vēsturiskajā 
atmiņā nereti tiek maldīgi vērtēts kā īpaši labs vietējiem iedzīvotājiem.
Grāmatā var rast atbildes uz jautājumiem, kādi bija Zviedrijas patiesie mērķi 
Vidzemē, vai tiešām zviedri gribēja te atcelt dzimtbūšanu un rūpējās par 
zemnieku izglītību, vai vietējie muižnieki tiešām bija zemnieku izsūcēji un 
varmākas, vai mācītāji bija muižnieku pakalpiņi, vai Vidzemē bija jūtamas 
pasaules, vai “zviedri” vispār bija zviedri, kā zviedru laiki pierāda, ka “700 
verdzības gadi” ir mīts u.c.

VĒSTURE

Sīmanis, Raimonds

PASAULE MIKROBU ACĪM 

Autors piedāvā aizraujošu stāstu par arhejiem, baktērijām, vīrusiem un citām 
būtnēm, ar kurām mēs, cilvēki, dalām vienu dzīves telpu. Ko mikrobs 
pastāstītu cilvēkam, ja spētu runāt? Arhejs AMi un baktērija BaMi sarunājas 
ar cilvēku Robertu. Ne tikai sarunājas, bet arī palīdz viņam pārdzīvot koro-
navīrusa un veselu trīs baktēriju ierosinātās infekcijas slimības. Tās ir tik 
smagas, ka Roberts gandrīz nomirst. Tomēr viņam ir lemts izdzīvot, pateico-
ties ārstu zināšanām un pieredzei, kā arī sievas Annas mikrobiomam. Izlasot 
šo stāstu, jums būs iespēja redzēt cilvēku pasauli no mikrobu skatpunkta, kā 
arī iejusties COVID-19 slimnieka ādā, neriskējot ar savu veselību un dzīvību.

DABAS ZINĀTNES


