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Rīsa, Džoana

LAIMES ĶĒRĀJA 

Anna Dārtone, turīga fabrikanta meita, bēgot no šaušalīga nozieguma, 
nonāk Londonā. Jaunā lēdija ir palikusi gluži viena visā plašajā pasaulē, bet 
viņa negrasās padoties. Anna vēlas pati noteikt savu dzīves ceļu. Un viņa no 
sirds tic, ka Londona ļaus piepildīt viskvēlākos sapņus...  Džoana Rīsa ir 
autore 15 romāniem, kas kļuvuši par starptautiskiem bestselleriem. Viņas 
romāns "Laimes ķērāja" būs īsts gardēdiens vēsturiskās literatūras
cienītājiem. Lasītāji varēs izbaudīt 20. gs. 20. gadu Londonu visā tās 
krāšņumā – no izsmalcinātām suarejām līdz noplukušām pansijas istabiņām. 
Šajā neaizmirstamajā stāstā gluži kā dimanti iemirdzas mūžam aktuālās 
tēmas – draudzība, mīlestība, sevis meklējumi. Lai iekarotu vietu pasaulē, 
Annai jāpārvar daudzi pārbaudījumi. Šī grāmata spilgti apliecina – kas 
neriskē, tas tik tiešām nedzer šampanieti!

ROMĀNS

Nuts, Zane

ZOSĀDA

Bēgot no laulības problēmām un dzīves smacējošās vienmuļības, Gunta cer 
atrast patvērumu Itālijas Alpu kalnu klusumā, taču tā vietā iepazīst vēl
neapjaustu kaisli un emocijas, kas strauji maina viņas personību un uztveri. 
Viņa negaidīti sastop vīrieti, kas kļūst par viņas jaunās dzīves pavadoni, taču, 
vai Gunta spēs no šī piedzīvojuma izsoļot ar nesalauztu sirdi, tas iepriekš nav 
paredzams.

ROMĀNS



Švāba, V. E

ĻAUNESTĪBA

Viktors un Elijs ir istabas biedri koledžā, ar spīdošu prātu apveltīti,
augstprātīgi un vientuļi puiši, kuri viens otrā novērtē prāta asumu un
ambīcijas. Pēdējā kursā viņu kopīgie pētījumi par adrenalīnu, tuvās nāves 
pieredzi un šķietami pārdabiskiem atgadījumiem paver intriģējošu iespēju – 
noteiktos apstākļos cilvēks var iegūt neparastas spējas. Taču, kad kursa 
darba teorija pārtop praksē, sekas ir šausminošas.           
Pēc desmit gadiem Viktors izbēg no cietuma, apņēmies atrast veco 
draugu – nu jau naidnieku. Tikmēr Elijs noteicis sev uzdevumu – izskaust visus 
pārējos, kuri iemantojuši pārdabiskas spējas. Bruņojušies ar drausmīgu varu 
un nodevības un zaudējuma atmiņu uzkurināti, šie sīvākie ienaidnieki
nostājas uz atriebes ceļa – bet kurš beigu beigās paliks dzīvs?                                                                             
V. E. Švāba ir uzbūrusi pasauli, kas apvieno spilgto grafisko noveļu 
varoņstāstu un drūmo film noir žanra stilistiku. Pasauli, kurā pārdabisku spēju 
iegūšana automātiski nepadara cilvēku par varoni un tiek apšaubīta varoņa 
misijas būtība.                                                                                              
Viktorija Švāba (V. E. Švāba) ir populāra jauniešu auditorijai domātu
fantāzijas romānu autore, vairākas viņas grāmatas ir nonākušas New York 
Times bestselleru sarakstos. Švābas romāni ir tulkoti vairāk nekā divdesmit 
pasaules valodās. “Ļaunestība” ir viņas pirmā pieaugušo auditorijai domātā 
grāmata

ROMĀNS

Sīmane, Ieva

BAUDU SPĒLES

Jaunas sievietes vienmuļā dzīve, kas rit starp darbu arhitektu birojā un 
vakariem piepilsētas dzīvoklī, apgriežas kājām gaisā, kad pēc šķietami 
nejauša notikumu pavērsiena viņa nolemj piedalīties kādā savādā 
iepazīšanās spēlē, kuras noteikumi un norise viņai ir liela mīkla.
Stāsts spilgti atspoguļo sievietes spēku caur sava vājuma un baiļu
apzināšanos un ļaušanos pretrunīgiem notikumiem, izaicinot ne vien ar 
atkailinātām sievietes jūtu pasaules atklāsmēm, bet arī ar izteiksmīgi 
erotiskām ainām.
Romāns BAUDU SPĒLES patiks ikvienam, kurš pieļauj domu, ka attiecības, 
romantika un sekss varētu būt citādi. Kā arī tiem, kuri vēlas izkļūt no rutīnas 
un aizspriedumiem. BAUDU SPĒLES aicina domāt par spēlēm, ko spēlējam 
paši ar sevi un citiem. Turklāt, pēc grāmatas izlasīšanas tās vāku var
izmantot kā iedvesmojošu interjera elementu grāmatplauktā vai uz 
naktsskapīša, jo to rotā mākslinieces Kintijas Avenas rosinošais zīmējums.

ROMĀNS



Jakubovska, Māra

BRAČKA

Renārs ir visparastākais sešpadsmitgadnieks. Mācās Rīgā un nedēļas 
nogalēs brauc uz savu mazpilsētu. Dzīve šajā vecumā viņam piedāvā tik 
daudz- draugus, tusiņus, izpriecas un meitenes!

ROMĀNS
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Kalnozols, Andris

KALENDĀRS MANI SAUC

Romāna "Kalendārs mani sauc" centrālais tēls ir jauns vīrietis ar grūti
definējamu garīgās veselības stāvokli. Brīžiem šķiet, ka viņa prāts strādā kā 
bērnam, citkārt – ka labāk nekā vairumam pieaugušo. Stāsta struktūru veido 
vietējās mazpilsētas mācītājam rakstītas vēstules, kurās galvenais varonis 
reflektē par savā dzīvē notiekošo, tādējādi iepazīstot pats sevi un apkārtējo 
pasauli. Nelaimīga iemīlēšanās viņu novedusi pie eksistenciālas 
nepieciešamības no galvas iemācīties katra kalendāra datumā svinamās 
vārdadienas, lai "nokļūtu tuvāk" iecerētajai meitenei, proti, – starp visiem 
vārdiem atrodams arī viņējais.

ROMĀNS

Bušnela, Kendaisa

VAI LIELPILSĒTĀ VĒL IR SEKSS?  

No Manhetenas ekskluzīvā rajona līdz pat piepilsētai, ko dēvē par Vilidžu, 
kopā ar draudzenēm Sasiju, Kitiju, Kvīniju, Tildu Tiu, Merilinu un Kendaisu 
mums tiek dota iespēja piedalīties dažnedažādos piedzīvojumos, kuģojot pa 
pusmūža randiņu un attiecību jūru. Asredzīgi un ar humoru Kendaisa Bušnela 
raksta par mūsdienu attiecību ainavu un tipāžiem, kas tajā mīt. Par to, kā 
gados vecākas, saprātīgas sievietes piepeši kļūst par jaunu vīriešu mīlas un 
iekāres objektu, par “Monas Lisas”– vagīnu atjaunojošās lāzerprocedūras, 
kuru tik bieži iesaka pusmūža vecuma sievietēm, – brīnumaino efektu un par 
to, ar ko jārēķinās, ejot uz Tinder randiņiem, kad esi piecdesmitgadīga
šķirtene.                                              
Smeļoties iedvesmu personiskajā pieredzē, Bušnela savijusi atjautīgu un 
satīriski mundru stāstu par mīlestības un dzīves mestajiem līkločiem – laulību 
un bērniem, šķiršanos un smagiem zaudējumiem, kā arī mūždien klātesošo 
spiedienu, kas sievietēm liek tikt ar visu galā, vienlaikus nezaudējot
spirgtumu un jaunību.

ROMĀNS



Fainders, Džozefs

OKSIDONA KARALIS

Privātdetektīvs Niks Hellers dodas uz sava drauga Šona bērēm. Dienesta 
gados šis cilvēks izglāba Nikam dzīvību. Kopš atgriešanās no kara Šons 
cīnījās ar atkarību no opiātiem. Bērēs uzrodas kāda svešiniece, kura vēlas 
Niku noalgot. Viņa ir no Kimbalu ģimenes, kas savu bagātību nopelnījusi ar 
opiātiem, noslēpjot pierādījumus par to, ka narkotiskā viela oksidons izraisa 
atkarību un strauji noved pie pārdozēšanas un nāves tādus cilvēkus kā Šons. 
Niks piekrīt, jo grib atriebt Šona nāvi, bet ātri vien saprot, ka ir iesaistīts 
sarežģītās Kimbalu dinastijas peripetijās. Paceldams noslēpumainības
plīvuru, viņš atklāj vāji slēptas intrigas, sazvērestības un nāvējošas
korporatīvas mahinācijas. Vai šie atklājumi apdraudēs Nika dzīvību?

ROMĀNS

Dobičins, L.  

ENPILS

Ludzā dzimušā krievu prozaiķa Leonīda Dobičina romāns "Enpils" (sarakstīts 
ap 1933.gadu ) ir Augstā dziesma ne tikai Daugavpilij, kurā autors pavadīja 
savus zēnības gadus, bet arī cilvēciskās saziņas maigumam un mainībai.
Romantika, kurā būtiska loma nosacītībai un absurdam, pamatoti aicina 
meklēt izteiksmes līdzības ar Marsela Prusta un Džeimsa Džoisa daiļradi. 
Nianšu un smalkumu uzvaras gājiens pār vispārsaprotamo un plakano 
ikdeinību, kurai pārkāpt ir bijis saistoši vienmēr - bet jo īpaši šajā laikā. 

ROMĀNS

Galbraits, Roberts

NEMIERĪGĀS ASINIS 

Privātdetektīvs Kormorans Straiks ir ieradies Kornvolā apciemot tuviniekus. 
Tur viņu uzmeklē kāda sieviete un lūdz, lai detektīvs palīdz atrast viņas māti 
Margo Bamboro, kura pazudusi mīklainos apstākļos 1974. gadā. Straiks vēl 
nekad nav izmeklējis tik senu noziegumu. Izredzes uz sekmēm ir vājas, tomēr 
viņš jūtas ieintriģēts un piekrīt izmeklēt šo lietu, kaut gan abiem ar biznesa 
partneri Robinu detektīvaģentūrā ir ļoti daudz darba. Robinai pietiek arī 
personisku problēmu: pašlaik tiek šķirta viņas laulība, viņa ir spiesta atvairīt 
nevēlamus uzmanības apliecinājumus no kāda kolēģa puses un piedevām 
cīnās ar savām jūtām pret Straiku. Sākuši dzīt pēdas pazudušajai Margo, 
Straiks un Robina drīz atskārš, ka šī lieta ir velnišķīgi sarežģīta un tajā figurē 
taro kārtis, ārprātīgs sērijslepkava un neuzticami liecinieki. Un tad viņi uzzina, 
ka arī gadu desmitiem sens noziegums joprojām var būt nāvējoši bīstams. 
Aizraujošais, negaidītu pavērsienu pilnais romāns “Nemierīgās asinis” ir piek-
tais, kura galvenie varoņi ir Straiks un Robina – un līdz šim visspožākais Gal-
braita romānu virknē.

ROMĀNS



Akmentiņš, Andris

MEKLĒJOT EZERIŅU 

Andra Akmentiņa romāns Meklējot Ezeriņu - par latviešu rakstnieku Jāni 
Ezeriņu.
“Kāds ir radošas personības spēju noslēpums? 
Vai tam var piekļūt caur talanta un darba proporciju mērīšanu, mākslinieka 
biogrāfiju, dzīvesveidu, attiecību stāstiem, personisko pievilcību, varbūt pat 
slimībām? Vai arī tas turpina palikt netverams, neuzmeklējams dzīvesstāstā, 
kas ir tikpat tipisks un neparasts, cik lielai daļai laikabiedru?
Andris Akmentiņš romānā Meklējot Ezeriņu no dažādiem laika atskaites 
punktiem izspēlē Jāņa Ezeriņa mūža noveles, padarot mums tuvāku viņa 
personību — un vienlaikus saglabājot noslēpumu.” Vents Zvaigzne.

ROMĀNS

Mikele, Aija

ZIRNEKLIS

Mazpilsētas parkā vienu pēc otra atrod divu pie laternas staba piesietu 
vīriešu līķus. Jaunajam izmeklētājam Maksim Mežalam ir aizdomas, ka
slepkavības saistītas ar seniem pagātnes notikumiem, kad bijušā skārda 
ceha teritorijā neatļauti ielavījās trīs zēni. Viens no viņiem pēc šī gadījuma 
kļuva par invalīdu, bet otrs pazuda bez vēsts.
Varbūt slepkavību motīvs ir atriebība par toreiz notikušo? Vai arī pilsētiņā 
tomēr sācis uzdarboties maniaks?

ROMĀNS

Sigurdardotira, Irsa

CAURUMS

Bagāts investors tiek atrasts karājamies striķī senā soda izpildes vietā starp 
lavas laukiem. Pēc līķa apskates kļūst skaidrs, ka tā nav pašnāvība.
Mirušā krūtīs ir iedzīta nagla, pie kuras ir aizķēries vairs tikai mazs papīra 
gabaliņš.Izmeklētājs Huldars tiek norīkots pārbaudīt mirušā dzīvokli.
Tur viņš satiek Freiju un kādu mazu zēnu, kurš nemāk paskaidrot, kāpēc 
atrodas svešajā dzīvoklī.Tā kā netiek atklāta nekāda saikne starp bērnu un 
noslepkavoto vīrieti, Freijai un Huldaram jāapvieno spēki, lai atrastu mazā 
zēna vecākus, cerot paspēt laikā un atrast viņus dzīvus.
Viņiem tiešām ir jāpasteidzas, jo, šķiet, zēna mātei drīz gaidāmas dzemdības.

ROMĀNS



Hantere, Kara

TUMSĀ

Vai tu zini, kas slēpjas kaimiņmājas pagrabā?                                                                             
Kādas mājas pagrabā tiek atrasta sieviete un bērns. Abi ir tuvu nāvei.                                         
Neviens nezina, kas viņi ir: sieviete nespēj runāt, un policijai nav ziņots par 
bezvēsts pazudušām personām, kuru apraksts atbilstu šai sievietei un 
bērnam. Vecais vīrs, mājas īpašnieks, apgalvo, ka nekad nav redzējis ne 
vienu, ne otru.                                                                                         
Klusās Oksfordas ielas iedzīvotāji ir satriekti. Kā tas ir varējis notikt viņu acu 
priekšā? Taču inspektors Ādams Folijs zina, ka nekas nav neiespējams.
Un ka neviens nav tik nevainīgs, kā izskatās..                                                                                                                  
.            Angļu rakstniece Kara Hantere dzīvo Oksfordā, kādā ielā, kas ir visai 
līdzīga viņas detektīvromānos aprakstītajām. “Tumsā” ir viņas otrais romāns, 
kurā darbojas inspektors Ādams Folijs un viņa policistu komanda.

ROMĀNS

Kvans, Kevins

BAGĀTO ĻAUŽU PROBLĒMAS 

Uzzinot, ka tuvojas vecmāmiņas nāves stunda, Nikolass Jangs, mātes 
mudināts, steidzas viņu apmeklēt, bet ne jau tikai viņš vien. Pie Ah Ma gultas 
ir sapulcējies viss Šangu un Jangu klans, kas ieradušies no visām zemeslodes 
malām, lai pretendētu uz savu daļu no viņas neiedomājamās bagātības. Tā 
kā ikviens ģimenes loceklis alkst mantot Taiersolparku – pasakaini ekskluzīvo 
īpašumu pašā Singapūras sirdī – Nikolasa bērnības māja pamazām 
pārvēršas par apmelošanas un savstarpēju intrigu perēkli. Kamēr pārējie 
radinieki cīkstas par mantojumu, Astrīdai Liongai ir jātiek galā arī ar pašas 
problēmām. Viņa ir iemīlējusies seno dienu draugā Čārlijā Ū, bet bijušais vīrs 
ir apņēmības pilns iznīcināt gan Astrīdas jaunās attiecības, gan reputāciju. 
Pa to laiku Kitija Ponga, kas ir precējusies ar Ķīnas otro bagātāko cilvēku 
miljardieri Džeku Bingu, jūtas savas jaunās pameitas slavenas modes 
blogeres Koletes Bingas aizēnota...                                                                                                       
Šajā elegantajā un grēcīgi jautrajā romānā Kevins Kvans atklāj ilgi glabātus 
un senus Āzijas privileģētāko ģimeņu noslēpumus un... arī bagāto ļaužu 
problēmas.

ROMĀNS
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Kvans, Kevins

PASAKAINI BAGĀTĀ DRAUDZENE

Tuvojas Reičelas Ču kāzu diena, un ir neskaitāmi iemesli, lai viņa justos kā 
septītajās debesīs. Viņai ir gredzens ar unikālu ovālas formas briljantu, 
brīnišķīga kāzu kleita, kas viņai ļoti patīk, un līgavainis, kurš ir gatavs
atteikties no milzu bagātības Āzijā, lai tikai varētu viņu apprecēt. Tomēr 
Reičela skumst par to, ka viņas īstais tēvs – cilvēks, kuru viņa nekad nav pazi-
nusi, – nebūs klāt, lai vestu meitu pie altāra.   Nejaušas sagadīšanās dēļ tiek 
noskaidrota tēva identitāte, un Reičela pēkšņi tiek ierauta neiedomājamā 
Šanhajas greznības pasaulē, kurā pa bulvāriem traucas ekskluzīvi un reti 
auto un kurā cilvēki ir ne tikai traki bagāti, bet... pasakaini bagāti

ROMĀNS

Noihausa, Nele

MĀTES DIENA 

Kādā vecā, lielā mājā tiek atrasts tās īpašnieka līķis. Mirušais ir Teodors
Reifenrāts. Tomēr tas nav vienīgais nepatīkamais atradums, kas sagaida 
galveno kriminālinspektori Piu Zanderi, – voljērā līdzās galīgi novārdzinātam 
sunim tiek atrasti apgrauzti cilvēka kauli.
Kopš sievas nāves Teodors Reifenrāts ir dzīvojis ļoti noslēgti, tomēr neviens 
no apkārtnes iedzīvotājiem nespēj noticēt, ka viņš varētu būt vainojams
slepkavībā. Tiesu mediķiem izdodas identificēt dažus upurus, kas tikuši 
nogalināti jau pirms daudziem gadiem. Tās ir sievietes, un viņas visas ir 
pazudušas kādā maija svētdienā. Pia ir pārliecināta, ka īstais slepkava vēl 
nav zināms. Viņš, visticamāk, noskata savu nākamo upuri. Piai un Oliveram 
fon Bodenšteinam ir jāpasteidzas, jo tuvojas maijs...

ROMĀNS

Svīre, Māra

BAILES NO DZIĻUMA 

Laiva bez airiem Daugavā pusotru diennakti nes Alīnu pretim nezināmajam. 
Neparastās un bīstamās situācijas laikā Alīnā pakāpeniski mainās izjūtu 
gamma - cerības uz drīzu izglābšanu nomaina arvien augoša bezpalīdzība 
un nāves bailes, ko veicina garāmbraucošo pasažieru vienaldzība. Alīnai ir 
bailes no dziļuma, tāpēc viņa nespēj mesties peldus. Tomēr īstais sievietes 
eksistenci apdraudošais dziļums izrādās kāds cits, un Alīnai jāsaņem drosme, 
lai šajā tik biedējošajā laikā spētu ieskatīties viņas un vīra Niklāva attiecību 
dziļumā. Izrādās, ka baisāko noslēpumu glabā ne jau upes dzīles, bet gan 
attiecības.

ROMĀNS



Judina, Dace

KRUSTCELES

Pirms trīssimts gadiem nelielā Rietumkurzemes miestiņā tika sadedzināts 
Vecais Zalktis – burvestībās un ļaundarībās nepatiesi apsūdzēts turīgs
saimnieks, vieds, gudrs vīrs, kurš dzīvojis Biezoknī kopā ar vilkiem, redzējis 
laiku, pratis putnu, zvēru, koku un akmeņu valodu... Kopš tās dienas
Dālderciema iedzīvotājus jau devītajā paaudzē vajā Vecā lāsts, pa vienai 
vien iznīcinot nodevīgo dzimtu atvases. Bet Biezokņa būdā kāds joprojām 
dzīvo...Pēdējo gadu laikā Dālderciemā notikušas lielas pārmaiņas:
nodibināta pamesto un no ļaužu vardarbības cietušo dzīvnieku patversme 
Zvēru māja, kuras vadītāja – sarkanmatainā, nešpetnā Agnese – spēj 
sarunāties ar putniem, zvēriem, kokiem un akmeņiem, viņu sargā liels, pelēks 
vilks; nesen ciemā ieradies un uz dzīvi apmeties Toms – Vecā Zalkša mazdēls 
desmitajā paaudzē; it kā klusie un lādzīgie cieminieki cits pēc cita atklāj 
savas īstās sejas, bet Dāldermuižā, kur reiz mituši Vecā Zalkša spīdzinātāji, 
tiesneši un slepkavas, notiek baisas lietas... Vai taisnība senajam
pareģojumam: lāsta vara izbeigsies tikai tad, kad vilks noticēs cilvēkam?

ROMĀNS

Brotigans, Ričards

FOREĻU COPE AMERIKĀ 

Ričards Brotigans publikas ievērību guva sešdesmito gadu beigās, kad viņa 
darbi pašam par pārsteigumu kļuva par dižpārdokli un hipiju kultūras 
karogu. Grāmatas tulkojuma latviešu valodā redaktors Vilis Kasims teic: 
"Ričarda Brotigana literatūra vienmēr ir sajūsminājusi ar savu
neparedzamību, bet "Foreļu cope Amerikā" izceļas arī citu viņa darbu vidū. 
Katra lappuse ir kā jauna pasaule, kas rotaļīgi paplašina literatūras robežas 
un atkāj ko jaunu par apkārtējo pasauli, mums pašiem un, jā, arī forelēm. Ne 
velti, runājot par "Foreļu copi Amerikā", romāna nosaukums gandrīz vienmēr 
tiek papildināts ar apzīmējumu "kulta literatūra". Tāpēc ir īpašs prieks, ka 
tagad tas ir pieejams arī latviešu lasītājiem, turklāt filigrānā Arvja Vigula 
tulkojumā, ko var lasīt kā sava veida dzejnieka mīlestības vēstuli
domubiedram."

ROMĀNS



Kasims, Vilis

LIZERGĪNBLŪZS 

Viļa Kasima (1986) miniatūru krājumā apkopoti vairāk nekā 40 pēdējo divu 
gadu laikā tapuši īsprozas darbi. "Krājuma darbi izceļas ar valodas,
struktūras un žanru daudzveidību. To vidū ir gan dzejprozai tuvi teksti, gan 
reālistiski īsstāsti, gan sirreālas etīdes. Saturiskajā ziņā uzsvars ir likts uz 
attiecībām starp cilvēkiem – romantiskajām, ģimenes un draudzības saitēm 
–, kuru atspoguļojums uzsver ikdienišķu saskarsmju neizbēgamo savādumu 
un šķietami fantastisku ainu ciešo saikni ar vispārcilvēcisku pieredzi. Visas šīs 
miniatūras sakņojas autora un citu cilvēku personiskajā pieredzē, kas arī 
kalpo par krājuma vienojošo elementu un pamatu tā kopējai struktūrai – 
nosacīti hronoloģiskam pieaugšanas ceļam pamīšus atpazīstamā un fantas-
tiskā pasaulē," raksta izdevēji.

ROMĀNS

Sen-Seņkovs, Andrejs

PAPĪRA KRŪTIS 

Rakstnieks Andrejs Sen-Seņkovs (1968) dzimis Dušanbē, Tadžikistānā, vēlāk 
pārcēlies uz Maskavu. Pēc izglītības – mediķis. Daudzu dzejas un prozas 
grāmatu autors, raksta arī vizuālo dzeju. Andreja Belija prēmijas nominants, 
darbojas arī fotomākslā un citos vizuālās mākslas veidos. Par saviem 
darbiem Sen-Seņkovs ir teicis: "Dzejolis man dzīvo iekšā tāds mazs, kails un 
bezformīgs. Lai to dabūtu ārā, tas ir jāapģērbj. Viss, ko es krāju – visas tās 
strēmelītes, gabaliņi – tas ir tas dzejoļa apģērbs. Kā bērni: izgriež vienu 
papīra lelli, kurai darina virkni apģērbu. Bet lelle paliek viena un tā pati. Arī 
rakstīts tiek par vienu un to pašu, mainās tikai vārdi." Grāmatas "Papīra 
krūtis" sastādītājs un atdzejotājs – Einārs Pelšs, redaktors – Marians Rižijs.

ROMĀNS



Špērs, Alberts

ŠPANDAVAS DIENASGRĀMATA

Špērs stāsta par divdesmit cietumā pavadītiem gadiem, par Nirnbergas tiesu 
procesu, par tā moralajiem un juridiskajiem aspektiem, dalās pārdomās par 
Hitleru un tā lomu Vācijā.

DOKUMENTĀLĀ PROZA

Ziemiņš, Modris

RĪGĀ DEG UGUNSKURI 

Grāmata satur detalizētus aprakstus tam, kā barikādes veidoja un organizēja 
Vecrīgā un daļēji arī Zaķusalā pie televīzijas objektiem. To visu atceras nevis 
vienkārši barikāžu aizstāvji, bet to organizatori un vadītāji. Būtībā tie nav 
tikai grāmatas varoņi, bet visīstākie varoņi reālajā dzīvē tāpat kā daudzi citi, 
kuri bija gatavi bez šaubīšanās atdot dzīvību par Latviju barikāžu laikā. 
Stāstījumu un atmiņu autoriem grāmatā izdevies absolūti godīgi,
apbrīnojami detalizēti un precīzi, pilnībā atbilstīgi aprakstīt to, kas un kā 
notika. Grāmatas ievada autors un zinātniskais redaktors ir barikāžu
dalībnieks, atjaunotās Latvijas Republikas pirmais aizsardzības ministrs,
profesors, akadēmiķis Dr. habil. sc. pol., Dr. iur. Tālavs Jundzis.

DOKUMENTĀLĀ PROZA

Pētersone, Karina

VALSTSVĪRS ANATOLIJS GORBUNOVS 

Anatoliju Gorbunovu uz varas virsotni virzīja līdzcilvēku cieņa un ticība viņa 
godaprātam, kā arī bērnībā gūtā darba mīlestība un sirds gudrība. Komunisti 
viņā ieraudzīja to personības ideālu, kādu sludināja, taču sevī nespēja 
īstenot, tāpēc vilka Anatoliju uz slavas virsotni kā savējo. Kad atjēdzās, bija 
par vēlu. Tas ir arī stāsts par mazu Latgales zēnu, kurš vēlāk, amatos būdams, 
nonāca gan Kremlī, gan Baltajā namā - kā līdzīgs starp līdzīgiem pasaules 
likteņa lielo lēmēju vidū. Kas bija jāpārdzīvo cilvēkam, kurš izvadīja Latvijas 
kuģi starp krācēm bangojošā jūrā. Cilvēkam, kurš prata iedvest mieru un 
radīt ļaudīs stabilitātes sajūtu Latvijai visgrūtākajās dienās. Kāpēc viņš
nepagāja malā, kad varēja to darīt? Kāda ir viņa panākumu atslēga? 
Grāmata atspēko dažus populārus mītus, kas radīti ap Atmodas laiku
Latvijā.

AUTOBIOGRĀFISKĀ PROZA



Kūlis, Ēriks

JA IETU VĒL LABĀK, VAIRS NEVARĒTU CIEST 

Ironiskai prozai piemīt maķenīt radniecīgas attiecības gan ar pašu
nopietnāko literatūru, jo arī tās rūpju pilnajā vaigā par dzīves subjektīvismu 
pavīd kāda smaida ēna, gan ar humoresku, kas, ļoti iespējams dažus 
nejaušus gēnus varētu būt saķērusi no kāda lecīga feļetona.

IRONISKĀ PROZA

Kohs Jumītis, Arnis

ZEM KĀRĻA XII KAROGIEM 

Latviešu militārā vēsture, ņemot vērā mūsu tautas skaitlisko lielumu, ir patiesi 
apbrīnojama, bet maz pētīta un pasaulē nenovērtēta. A. Kohs Jumītis
veidojot grāmatu, vadījies no klasiskiem uniformoloģijas pētījumu 
piemēriem. Grāmata ir mēģinājums atainot plašākam lasītāju lokam latviešu 
karavīru cīņu gaitas mūsu tautai liktenīgā laika periodā - Lielā Ziemeļu kara 
laikā 18. gadsimta sākumā.

VĒSTURE

Kohs Jumītis, Arnis

LATVIEŠU KARAVĪRI EIROPAS VALSTU
MILITĀRAJĀ DIENESTĀ

Šī ir militārās vēstures un uniformoloģijas sērijas “Scripta bellica lettica” otrā 
grāmata.
Grāmatas autors Arnis Kohs Jumītis ir pievērsies maz zināmai tēmai – 
latviešu karavīru gaitām Eiropas valstu armijās 17.gs otrajā pusē un 18.gs 
pirmajā pusē. Viņš ir apkopojis Latvijas un vairāku Eiropas valstu arhīvos un 
citos retos avotos pieejamās ziņas par latviešu karavīru vienībām Dānijas, 
Norvēģijas, Nīderlandes, Prūsijas, Holšteinas, Venēcijas, Francijas, Anglijas un 
Krievijas bruņotajos spēkos, kā arī Kurzemes hercogistes koloniju karaspēkā. 
Latvijas dažādu tautību pamatiedzīvotāji šo vienību sastāvā ir piedalījušies 
daudzos asiņainos karos un citos militāros konfliktos.
Autors apraksta šo vienību uzbūvi, karagaitas, bruņojumu un uniformas, 
kurās bija tērpti latviešu karavīri. Sadarbībā ar starptautiski atzītiem
vēsturiskā žanra māksliniekiem-rekonstruktoriem Juriju Jurovu un Nikolaju 
Zubkovu tapuši unikāli latviešu karavīru uniformu attēli.
Grāmata būs lieliska lasāmviela visiem, kas interesējas par militāro vēsturi un 
arī par tērpu vēsturi.

VĒSTURE



Īvāns, Dainis

SPĪTĀ PACELTIES : VIENĪBAS NAMS LAIKOS 
UN NELAIKOS

Katrā grāmatas lapaspusē ir atrodama vērtīga informācija par Vienības 
namu laika griežos – par ēkas būvniecības ieceri un nozīmi Daugavpilij un 
Latvijai, par arhitekta Vernera Vitanda ieguldījumu un darbu, par nama
likteni dažādos laika periodos un atjaunošanu Atmodas laikā, kā arī par 
Vienības nama darbību mūsdienās. Šī ekskluzīvā grāmata latviešu, angļu un 
krievu valodā ir papildināta ar vēsturiskajām un mūsdienu fotogrāfijām
 Tas ir vienīgais izdevums par Vienības namu kopš 1940. gada, kad bija izdota 
mazā skavota brošūra.

VĒSTURE

Tišheizere, Edīte

NEATKARĪBAS LAIKA TEĀTRIS 

Šajā grāmatā vēsture vairs nav skatīta tikai kā "lielo" teātru attīstības gaita, 
bet gan stilu un virzienu, skolu un parādību mijiedarbība. Tā kā daudzas 
parādības varēja attīstīties, tikai pateicoties tam, ka Latvija atguva valstisko 
neatkarību, bet māksla iekļāvās globālajos procesos, paplašinājās pētījuma 
robežas, tāpēc tam dots nosaukums Neatkarības laika teātris. Pirmoreiz 
teātra vēstures kontekstā aprakstīta ne tikai teātra, bet arī operas režija, 
scenogrāfija, jaunā, kolektīvi tapusī dramaturģija, laikmetīgā deja un, 
protams, mūsu starptautisku autoritāti ieguvušie mākslinieki.
Monogrāfijas mērķauditorija ir teātra profesionāļi, studenti, skolu teātra 
mākslas pasniedzēji, kā arī skatuves mākslas interesenti.

TEĀTRIS

Frīmens, Lorenss

KRĪZES IESPĒJAS 

“Šajā grāmatā jau pirms 10 gadiem kopā ar benediktieti Lorensu Frīmenu 
vēlējāmies pateikt: katra krīze var būt kā gudra, varbūt pat absolūti 
nepieciešama vakcīna. Tā atgādina, ka sākumā jaunais un neparastais 
cilvēkus vienmēr biedē, izraisot vēlmi pretoties un izvairīties. Taču Nākotne ir 
jaunajā. Tam atveroties, dzīve atklājas citā perspektīvā.
Šī nav pēdējā krīze mūsu dzīvē.
Taču, ja to drosmīgi un prasmīgi šķērsosim, būsim gatavāki nākamajām.”                                                                                                                           
Juris Rubenis, Integrālās izglītības institūta direktors, kontemplācijas
skolotājs

PSIHOLOĢIJA



Dimantra

PAŅEM GROŽUS SAVĀS ROKĀS

Šī ir patiesa sievišķīga vieduma rokasgrāmata. Tu iedvesmosies uz skaistu un 
vieglu dzīvi sev un saviem mīļajiem. Tu radīsi atbildes uz dzīves situācijām, 
izpratīsi pagātnes notikumus un veidosi savu veiksmes stāstu nākotnei.
Šo grāmatu tu gribēsi lasīt, pārlasīt visas dzīves garumā. Tas ir rīks, lai tiktu 
pāri neveiksmēm, grūtībām gan privātajā dzīvē, gan sociālajā karjerā.

DZĪVESZIŅA
“Šajā grāmatā jau pirms 10 gadiem kopā ar benediktieti Lorensu Frīmenu 
vēlējāmies pateikt: katra krīze var būt kā gudra, varbūt pat absolūti 
nepieciešama vakcīna. Tā atgādina, ka sākumā jaunais un neparastais 
cilvēkus vienmēr biedē, izraisot vēlmi pretoties un izvairīties. Taču Nākotne ir 
jaunajā. Tam atveroties, dzīve atklājas citā perspektīvā.
Šī nav pēdējā krīze mūsu dzīvē.
Taču, ja to drosmīgi un prasmīgi šķērsosim, būsim gatavāki nākamajām.”                                                                                                                           
Juris Rubenis, Integrālās izglītības institūta direktors, kontemplācijas
skolotājs

Freimane, Paula

ZELTA SASTĀVDAĻA 2 

Pavārgrāmatā “Zelta sastāvdaļa 2: receptes ar vērtību” iekļautās receptes ir 
mans skatījums uz šiem ēdieniem un aicinājums tos pagatavot bez cukura, 
transtaukiem un baltajiem kviešu miltiem.
Te atradīsiet daudzveidīgas receptes, kas piemērotas visdažādākajām 
gaumēm un ēšanas paradumiem.
Veselība un labsajūta ir manu recepšu lielākā vērtība.
Veselību un gardas maltītes vēlot, Paula.

KULINĀRIJA

Veips, Lauris

INTERESANTĀS DIENAS 

Lauris Veips ir dzejnieks un žurnālists, viens no spilgtākajiem latviešu jaunās 
paaudzes autoriem. Viņa dzeju raksturo lieliska humora izjūta, oriģināla tēlu 
sistēma un frāzes tīrība. Veips savā dzejā atvēl vietu arī sarunvalodas
ietekmei un protestam pret uzspēlētu intelektuālismu. Poētikas līmenī Veipa 
dzeja ir filigrāna, savukārt aprakstīto pārdzīvojumu līmenī – viscaur atklāta 
un pat nedaudz neveikla. Tieši tāpēc viņa dzejoļi piedāvā gan skaistuma, gan 
aizkustinājuma pieredzi. Lasītājs šajā krājumā satiks jaunu un apmulsušu 
cilvēku, kurš mēģina saprast savu pagātni (pamatā bērnības un izjukušu 
attiecību notikumus), kā arī tagadnes grūtsirdību.

DZEJA



GRĀMATAS KRIEVU VALODĀ

Норт, Алекс

ШЕПОТ ЗА ОКНОМ 

Двадцать лет назад серийный убийца, прозванный прессой 
Шептальщиком, устроил для жителей маленького английского городка 
Фезербэнк настоящий ад. Он похищал маленьких мальчиков, 
нашептывая посулы и обещания в их открытые окна. А потом жестоко 
убивал. Убийцу поймали, и вот уже много лет как его упрятали за 
решетку. В городке воцарился покой. Именно поэтому сюда решили 
переехать писатель Том Кеннеди со своим сыном Джейком. После 
недавней трагедии в их семье, покой – это как раз то, что им нужно. И тут 
в городе пропадает еще один мальчик. Стало известно, что днем ранее 
он слышал чей-то шепот за своим окном. Давний ужас, похоже, 
вернулся… Но кто сделал это – если маньяк сидит в тюрьме? И кто будет 
следующей жертвой? Может быть, Джейк?

ROMĀNS

Тевис, Уолтер

ХОД КОРОЛЕВЫ

Бет Хармон – тихая, угрюмая и, на первый взгляд, ничем не 
примечательная восьмилетняя девочка, которую отправляют в приют 
после гибели матери. Она лишена любви и эмоциональной поддержки. 
Ее круг общения – еще одна сирота и сторож, который учит Бет играть в 
шахматы, которые постепенно становятся для нее смыслом жизни.
По мере взросления юный гений начинает злоупотреблять 
транквилизаторами и алкоголем, сбегая тем самым от реальности. 
Лишь во время игры в шахматы ее мысли проясняются, и она может 
возвращать себе контроль.
Уже в шестнадцать лет Бет становится участником Открытого 
чемпионата США по шахматам. Но параллельно ее стремлению 
отточить свои навыки на профессиональном уровне, ставки возрастают, 
ее изоляция обретает пугающий масштаб, а желание сбежать от 
реальности становится соблазнительнее.
И наступает момент, когда ей предстоит сразиться с лучшим игроком 
мира. Сможет ли она победить или станет жертвой своих пристрастий, 
как это уже случалось в прошлом?

ROMĀNS



Устинова, Татьяна

ДНК ГЕНИЯ

После смерти знаменитого балетного танцора и гения хореографии 
Роберта Гуреева за его наследство началась битва не на жизнь, а на 
смерть. Три наследника претендуют на имя внебрачного ребенка 
Гуреева и на его миллионы. Судья Елена Кузнецова снова под 
прицелами телекамер, ведь этот процесс приобрел международное 
значение…

ROMĀNS

Островская, Екатерина

ПЕРЕДАЙ ПРИВЕТ НЕБЕСАМ 

Не привыкай к хорошей жизни – она может рухнуть в один миг. У 
Алексея Метелина было все: любимая жена, спортивная слава, 
прибыльный бизнес, друзья… и коварный тайный враг. Кто-то застрелил 
его тестя, в убийстве обвинили Алексея, и он, несправедливо 
осужденный, провел в колонии двенадцать лет. Теперь у него нет ничего: 
ни жены, ни друзей, ни работы, ни денег. Но есть горячее желание найти 
и наказать того, кто его подставил, отобрал все. И только владелица 
розыскного агентства Вера Бережная способна разобраться в той 
темной и страшной истории и вернуть Метелину доброе имя…
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Михалкова, Елена

ВАШ ХОД, МИССИС НОРИДЖ 

Благопристойные английские поместья напоминают глубокие озера с 
темной водой. Что скрывается там, за невозмутимой гладью? Твердое 
надежное дно или коварные омуты, мелкие безобидные рыбешки или 
страшные зубастые чудовища? Твердость духа, незыблемые принципы и 
типично английское чувство юмора помогают Эмме Норидж блестяще 
разрешать загадки, которые подбрасывает ей жизнь. Берегитесь, 
господа, - гувернантка выведет вас на чистую воду!

Продолжение полюбившихся читателям рассказов про миссис Норидж, 
английскую гувернантку, в новой книге "Ваш ход, миссис Норидж".
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Донцова, Дарья

ТЕМНЫЕ ПРЕДКИ СВЕТЛОЙ ДЕТКИ 

Даша Васильева- мастер странных покупок, но на сей раз она 
превзошла себя. Дашутка купила приправу под названием Бня Борзая, 
которую из магазина доставили домой на... самосвале. И теперь вся 
семья ломает голову, как от этой "вкусноты" избавиться. В это же время 
в детективное агентство полковника Дегтярева обратилась студентка 
исторического факультета Анна Волкова. Она подрабатывает 
составлением родословных. Однажды мама подарила Ане сумку, 
которую украшала ее фотография в молодости и надпись "Светлая 
детка". Девушка решила сделать ответный подарок родословную 
матери. Распутывая клубок семейных тайн, Волкова выяснила, что 
бабушка всю жизнь жила под чужой фамилией! И теперь она просит 
сыщиков помочь найти ее предков и узнать, что произошло с бабулей. 
Дегтярев и Васильева принимаются за расследование и выходят на 
приют, где пациентов лишали жизни, а потом они возрождались в 
другом облике.
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Барбери, Мюриэль

ТОЛЬКО РОЗА 

"Только роза", новый роман Мюриель Барбери, знакомой российскому 
читателю по "Элегантности ежика", рассказывает о необычной женщине 
и о стране, познать которую дано далеко не каждому. Роза в Японии 
впервые. Отец, которого она никогда не видела, умер и оставил ей 
письмо. И случилось невероятное: проделав огромный путь, она 
очутилась в Киото, в доме отца, который занимался 
коллекционированием и продажей произведений современного 
японского искусства. Молодая женщина испытывает горечь и гнев, ведь 
у нее, не знавшей отца и рано потерявшей мать, по сути, украли жизнь. 
И все же каждый день она под руководством Поля, помощника отца, 
движется по странному маршруту, открывая для себя цветы, деревья, 
дворцы, храмы древнего города, и вместе с тем узнает новую себя. Ей 
открывается главное чудо жизни - любо
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Марч, Меган

ПОРОЧНЫЙ МИЛЛИАРДЕР

По контракту с музыкальной студией Холли вынуждена играть на 
публике роль невесты известного певца Джесси, который, по ее мнению, 
полнейший разгильдяй. Холли мечтает обойти контракт, но помощь 
приходит с неожиданной стороны.
У Крейтона Караса много плюсов: обалденная внешность, острый ум, 
банковский счет. Но как следствие есть и минус – непомерное эго. А еще 
у него скандальная репутация.
Спасибо (или нет) случайной встрече в баре – теперь все думают, что 
Холли и Крейтон пара.
Увы, это сулит Холли лишь новые проблемы. От Джесси она почти 
отделалась, но Крейтон – фигура гораздо более опасная. Вдобавок 
Холли чувствует (вот черт!), что еще немного – и может в него влюбиться.
Книги с «перчинкой» любят все, просто некоторые это скрывают. 
Симпатию к романам Меган Марч скрыть крайне сложно, потому что 
это чистый восторг.
Хотите дозу адреналина? Читайте Меган Марч. А заботы подождут!
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Островская, Екатерина

ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИЗРАКА 

В розыскное агентство Веры Бережной обращается крупный бизнесмен 
Павел Волохов с просьбой найти девушку, с которой он познакомился в 
баре. Он пригласил незнакомку к себе домой и теперь не может 
вспомнить, что произошло дальше. А наутро девушка исчезла из 
запертой квартиры, не оставив никаких следов… Бережная пытается 
узнать о новом клиенте как можно больше и выясняет, что тот ведет 
крупный бизнес в США, но под другой фамилией. И за последнее время 
при странных обстоятельствах погибли несколько его деловых 
партнеров. Павел Волохов серьезными отношениями с женщинами себя 
не связывает: у него две постоянных любовницы, но он готов порвать с 
обеими, если Вера ответит на вспыхнувшее в нем внезапно чувство…
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Островская, Екатерина

ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТ

Елизавета Сухомлинова горела желанием помочь дочери: после 
развода муж забрал себе их сына и не позволял Ане с ним видеться. Но 
где найти денег на адвоката? Елизавете удалось устроиться 
консьержкой в элитный дом, у нее даже сложились дружеские 
отношения с начальником, Александром Тарасевичем. Он же проникся 
к новой сотруднице более нежными чувствами и однажды вечером 
пригласил ее в гости. Едва притронувшись к угощению, Елизавета 
сбежала от поклонника, а на следующий день после ее визита 
произошло убийство! Не зная, что предпринять, Сухомлинова 
обратилась к своей давшей знакомой, владелице детективного 
агентства Вере Бережной…
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Леонтьев, Антон

ЛУНА НА ДНЕ ПРУДА

Что делать, если умирает самый близкий человек – не просто лучший 
друг, а половина твоей души? Смириться с этим – или сделать все 
возможное и невозможное, чтобы вернуть его? Когда Лис погибает в 
авиакатастрофе, Васса понимает, что не может без него жить, и тратит 
много денег и времени на создание компьютерного приложения, 
которое сможет поддерживать диалог с ней от имени Лиса. У нее есть 
миллионы долларов, команда компьютерных гениев и огромное 
желание изменить реальность, в которой нет Лиса. Но, пытаясь 
воссоздать его личность в виртуальности, Васса не осознает, к чему это 
может привести. Ведь игры в создателя так опасны...
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Бюсси, Мишель

БЕЗУМСТВО МАЗАРИНИ

Остров Морнезе в проливе Ла-Манш. Когда-то Колен провел здесь с 
родителями-археологами счастливые годы. Сейчас ему почти 
шестнадцать, и он давно уже сирота. Мать погибла в автокатастрофе, а 
отец утонул в море. У Колена всегда было смутное чувство, что с его 
родителями связана какая-то тайна. И накануне шестнадцатого дня 
рождения ему выпадает шанс вновь оказаться на острове Морнезе. 
Парню хочется побывать на развалинах того старого аббатства, где он 
жил с родителями и их товарищами. Но главное — он сомневается, что 
его отец умер, и надеется хоть что-то выяснить о его судьбе.
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Серова, Марина Сергеевна

ТУР В НИКУДА

После очередного успешно завершенного дела профессиональный 
телохранитель Евгения Охотникова мечтала съездить в путешествие. И 
новая клиентка – дочь московского олигарха Елизавета Новохатская – 
как раз пригласила Женю составить ей компанию в предстоящей 
поездке. Вояж в Штаты, тур в Доминикану, путешествие по солнечной 
Италии и загадочной Турции – плюс к этому безлимитная кредитка! Но 
Охотникова не забывает и о работе – ведь ее подопечная Елизавета 
постоянно вляпывается в криминальные приключения…
 В новом остросюжетном романе Марины Серовой «Тур в никуда» 
профессионального телохранителя Евгению Охотникову ждет новое 
интересное задание в новых странах и на новых континентах. Для 
охраны дочери московского олигарха Елизаветы Новохатской Жене 
посчастливиться посетить разные страны Европы и Азии…
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Горская, Евгения

НЕНАВИСТЬ - ПЛОХОЙ СОВЕТЧИК 

Лера тяжело переживала смерть деда, известного ученого. Утешало 
лишь то, что закончить последнюю перспективную разработку он 
просил своего ученика - Арсения, мужа Леры. Однако файлы попали к 
другому его ученику - начальнику Арсения Егору. Егор далеко не 
гениальный ученый, но талантливый интриган и намерен выдать идею 
деда Леры за свою. Узнав об этом, Арсений решил помешать бывшему 
другу и наказать его за подлость. Но как раз в это время была убита 
одна из сотрудниц компании, в которой работает Арсений под 
руководством Егора. Есть ли связь между этими событиями?
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