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Jaunās
Grāmatas
Jēkabpils pilsētas bibliotēkā

ĢIMENES GADAGRĀMATA 2021
GADAGRĀMATA
Ģimenes gadagrāmata būs labs sabiedrotais un palīgs ne vien atgādinot
svētku datumus, bet arī sniedzot padomus - psiholoģijā, veselības aprūpē,
skaistumkopšanā, bērnu audzināšanā, mājturībā un tūrismā.

LATVIJAS AVĪZES GADAGRĀMATA 2021
GADAGRĀMATA
Latvijas Avīzes gadagrāmatā kā ik gadu apkopots visdaudzveidīgākais tēmu
loks, kurā piedāvājam gan izzinošus, gan praktiski noderīgus rakstus par
dabu, valodu, dārza darbiem, veselību, vēsturi, kultūru, tiesībām, tūrismu,
finansēm un daudz ko citu.

DĀRZKOPJA PADOMNIEKS 2021
GADAGRĀMATA
Dārzkopja padomnieks 2021.gadam - vērtīgs palīgs dārza darbos.

DZĪVESZIŅAS GADAGRĀMATA
GADAGRĀMATA
Šis ir vislabākais laiks, kad dalīties ar savu dzīvesziņu!

MAKŠĶERNIEKA GADAGRĀMATA, 2021
GADAGRĀMATA
Lai izprastu makšķerēšanas procesus un ūdens iemītnieku paražas, klajā
nākusi Makšķernieka gadagrāmata 2021.gadam.
Gadagrāmatā, kā ierasts, jaunākās tendences un aktualitātes, par zemledus
un spiningošanas sacensībām Latvijā un starptautiskajās arēnās, nostāsti,
pastāsti un pieredze, joki un receptes.

Hokings, Stīvens

ĪSAS ATBILDES UZ SVARĪGIEM JAUTĀJUMIEM
FILOZOFIJA
Vai Dievs ir? Vai var ceļot laikā? Vai ir iespējams pareģot nākotni?
Uz šiem un citiem nozīmīgiem jautājumiem savā pēdējā grāmatā atbildes
sniedz izcilais 20. gadsimta fiziķis, matemātiķis un domātājs Stīvens Hokings.
Ar sev raksturīgo asprātību, izteiksmes skaidrību un rotaļīgumu autors
iepazīstina lasītājus ar Visuma uzbūves pamatprincipiem, aizved pie pašiem
tā pirmsākumiem, atklāj laika dabu un liek aizdomāties par cilvēka rīcības
sekām uz zemeslodes.
Stīves Hokings (1942-2018) trīsdesmit gadus bija Lukas profesors matemātikā
Kembridžas universitātē un līdz pat savai nāvei vadīja Teorētiskaš
kosmoloģijas centru, kuru pats dibināja 2007. gadā. Viņš saņēmis plašu
sabiedrības un kolēģu atzinību, kā arī daudzus apbalvojumus, ieskaitot ASV
Prezidenta brīvības medaļu. Latviešu lasītājiem jau pazīstami viņa darbi “Īsi
par laika vēsturi”, “Visums rieksta čaumalā”, “Vēl īsāk par laika vēsturi”,
“Diženais plāns” un “Īsi par manu vēsturi”.
Ņeaizmirstiet raudzīties augšup uz zvaigznēm, nevis sev zem kājām.
Centieties izprast redzēto un gudrot, kas liek Visumam pastāvēt. Esiet
zinātkāri. Un, lai cik grūta brīžiem škistu dzīve, vienmēr var kaut ko darīt, lai
to labotu, un tas izdosies. Svarīgi ir nepadoties. Atbrīvojiet iztēli. Veidojiet
nākotni.” Stīvens Hokings

Hohgaterers, Paulus

DZĪVES SALDME
ROMĀNS
Kādam vecam vīram ziemas nakts spelgonī viņa paša sētā tiek sašķaidīta
galva. Līķi atrod viņa mazmeitiņa Katarina un no redzētajām šausmām
zaudē valodu. Ar viņu strādā bērnu psihiatrs Horns, kas pats pret savu gribu
tiek ievilkts nozieguma izmeklēšanā. Komisārs Ludvigs Kovačs nelolo ilūzijas,
ka šo lietu izdosies atrisināt ātri, un jūtas nomākts. Vislabprātāk viņš šajās
Pirmsziemassvētku dienās sēdētu uz piesnigušas terases sava drauga turka
Lefti restorāniņā un malkotu karstu tēju, bet naktīs ar teleskopu lūkotos
zvaigznēs. Taču miera nav. Psihiski nelīdzsvarots ģimenes galva salauž
savam bērnam kājas, pensionēts pastnieks domā par pašnāvību, cietsirdīgs
puika mēģina pārgriezt sunim rīkli, benediktiešu tēvam ausīs skan uzmācīgas
balsis, jauna māmiņa ieņēmusi galvā, ka viņas mazuli apsēdis sātans. Šīs
mazpilsētiņas psihogramma nav iepriecinoša – taču kurš no iedzīvotājiem ir
bijis spējīgs uz tik šaušalīgu slepkavību?

Filipsa, Sūzana Elizabete

PADEJO AR MANI
ROMĀNS
Kad Tesa Hārtsonga negaidīti zaudē vīru, viņa aizbēg itin no visa: gan no abu
kopīgā mājokļa, gan no sava iemīļotā vecmātes darba, gan līdzcietīgajiem
radiem un draugiem. Tesa apmetas kādā kalnu kotedžā, kur, dabas ieskauta,
vēlas gūt mieru. Drīz vien viņai uzrodas jauni kaimiņi – pievilcīgs, bet ārkārtīgi
nelaipns mākslinieks un viņa skaistā sieva, kura ir gaidībās. Tesa pat nenojauš, ka viena liktenīga nakts viņu visu dzīvi apgriezīs kājām gaisā.Vai
nelaimē var atrast laimi? Vai zaudējums var nest jaunu sākumu? Tesai būs
jāatrod atbildes uz daudziem jautājumiem. Skaidri viņa zina tikai vienu – ir
jāturpina dejot deju, ko sauc par dzīvi.

Mitčela, Karolina

ZELTA KRĀTIŅŠ
ROMĀNS
Roza ir jauna, nabadzīga meitene gaidībās. Viņa vēlētos būt perfekta māte
savam bērnam, taču – jo vairāk nākas aizdomāties par pašas haotisko
bērnību, jo lielāka kļūst pārliecība par to, ka labākā dzīve mazulīti gaidīs pēc
iespējas tālāk no viņas dzimtās pilsētas Īrijā. Apņēmības pilna rīkoties pareizi,
Roza uzmeklē elitāru adopcijas aģentūru un nespēj noticēt savai veiksmei.
Viņa iepazīstas ar bagātu slavenību pāri, kuri ir gatavi pieņemt viņas bērnu
kā savu – ar vienu noteikumu: Rozai līdz bērna piedzimšanai ir jādzīvo viņu
mājā.Luksuss tā vien vilina, jo solīts tiek viss, kā viņai nekad nav bijis. Taču,
ierodoties pie nesen iepazītā pāra, Roza ir nepatīkami šokēta par to, kāda
dzīve viņai turpmākos mēnešus ir izplānota. Sapnis ātri pārvēršas par
murgu... drīz vien Roza saprot, ka vienīgais, kas viņu notur pie dzīvības, ir
viņas vēl nedzimušais bērns

Hārts, Robs

ĒNAS SAULES PILSĒTĀ
ROMĀNS
“Mākonis” ir pasaules labākais uzņēmums. Tas piegādā jebkuru preci par
viszemāko cenu. Tas ir ideāls darba devējs, jo ikvienam ļauj strādāt vairāk.
Tas atrisinās visas cilvēces problēmas. “Mākonis” ir sinonīms laimei. Ja kāds
domā citādi, viņš kaut ko nav sapratis pareizi.

Horiha Zerņa

MEITIŅA
ROMĀNS

Šī grāmata ir par mīlestību, lai arī tajā nav neviena vārda, kas sāktos ar
“mīl...”.
Romāna darbība norisinās 2014. gada pavasarī un vasarā Doņeckā. Tieši tur
varone zaudē ģimeni, mājas, darbu, ilūzijas, un tieši tur viņa no jauna savāc
kopā dzīves lauskas, atrod jaunu jēgu un jaunu pamatu zem kājām. Soli pa
solim lasītājs vēro sējēju pārdzimstam cīnītājā. Šī grāmata uz visiem laikiem
mainīja tās sarakstītāju un mainīs katru, kurš to izlasīs

Šadre, Daina

BRUŅURUPUČU TANGO
ROMĀNS
1980. gada vasarā nomaļā Latgales ciemā satiekas divi studenti – Zina
Volkova un Kārlis Kalējs. Viņa ir Latgales meitene no vienkāršas ģimenes,
kura studē ekonomiku, bet viņš slavenas ārstu dinastijas pēctecis. Tā ir mūža
mīlestība no pirmā skatiena, taču jauniešiem jānoiet garš ceļš, lai abi būtu
kopā. Kārļa valdonīgā mātei ir savs plāns par dēla laimi. Viņa to realizē
nevairoties pat no nozieguma, bet pats Kārlis izvēlas maksāt par pieļautu
vājību, tā uz vairāk kā divdesmit gadiem nolemjot sevi dzīvei bez mīlestības.
Taču abu jūtas ir dzīvas. Viņiem būs otra iespēja, taču līdz tai būs jānoiet garš
un smags ceļš. Gluži kā bruņurupuču tango. Un arī tad, kad Zina un Kārlis
tiksies vēlreiz, starp viņiem nostāsies sens noslēpums un noziegums. Lai
mīlestība uzvarētu, būs jāatšķetina šī nozieguma savilktais mezgls, jātiek
galā ar šokējošām atklāsmēm un jauniem pārdzīvojumiem.

Paegle, Ligita

OTRA PUSE
ROMĀNS
Edgars Lapsiņš uzskata, ka dzīvo kā diezgan normāls pusmūža vīrietis –
viņam ir pastāvīgs darbs autostāvvietā, neliela ģimene, sava pusmāja, vecs
opelis, turklāt viņš nu jau daudzus gadus nedzer ne lāsītes un pāris mēnešus
arī nesmēķē. Tomēr arvien viņu neliek mierā doma, ka vajag vairāk – jāatpērk
mājas otra puse, jāiegūst lielāks īpašums. Un, ja Edgars ko ieņēmis galvā, viņš
gatavs darīt visu, lai dabūtu kāroto, taču piemirst uzjautāt savai ģimenei, vai
viņi vēlas to pašu. Vai Edgars sasniegs mērķi? Un vai tas, ko mēs vēlamies,
vienmēr ir tas, ko mums patiesībā vajag?

Devero, Džūda

KURŠ IR NĀKAMAIS
ROMĀNS
Lai nomainītu ierasto vidi, Sāra savai brāļameitai Keitai un abu draugam
Džeksonam, sauktam arī par Džeku, noorganizē ceļojumu uz kādu ekskluzīvu
muižu Anglijā. Kad viņi tur ierodas, kļūst skaidrs, ka tā nebūs parasta atpūta.
Pirms daudziem gadiem no šīs muižas kopā aizbēga divi cilvēki, kuri vairs
nekad nav redzēti. Vai viņi vēl ir dzīvi, un kas abiem lika spert šādu soli?
Gribēdama to noskaidrot, Sāra uz muižu ir uzaicinājusi vairākus viesus, kuri
bija klāt liktenīgajā naktī, bet kopš tā laika nesarunājas cits ar citu.
Uzklausot katra atmiņas par senajiem notikumiem, Sāra, Keita un Džeks
saprot – kāds pavisam noteikti melo. Un šis kāds ir gatavs nogalināt, lai tikai
saglabātu tumšo pagātnes noslēpumu.
Brīnišķīga lasāmviela, kas priecēs ar dzirkstošu humoru un negaidītiem sižeta
pavērsieniem.

Adlers-Olsens, Jusi

UPURIS
ROMĀNS

“Upuris 2117” ir astotā grāmata sērijā par Q nodaļu un Karla Merka
izmeklētajām lietām.
Kādam pusaugu dānim “upura numur 2117” nāve kļūs par simbolu visam, ko
viņš nicina, un vienlaikus arī par perfektu pamudinājumu ļauties sen
gruzdošajām atriebības alkām.

Gaile, Inga

RAKSTĪTĀJA
ROMĀNS
Ingas Gailes romāns “Rakstītāja” - par latviešu rakstnieci un sieviešu tiesību
aktīvisti Ivandi Kaiju.
“Inga Gaile savos prozas darbos raksta par būšanu sievietei. Šoreiz - ierakstoties Ivandes Kaijas miesā un asinīs. Valoda kā sirds dunēšana, kaut īstie
vārdi tiek meklēti, kā jau tas Rakstītājai pienākas. Tekstu, laiku un pasauļu
sapludinājums - organisks kā daba, ainava, bez inscenējuma arhitektūras. Un
nekas nav vienkārši. Jo īpaši tad, kad tu esmu es, bet es - tu. Un tā bezgala.”
Gundega Repše
“Ko juta un kā dzīvoja Ivande Kaija, es noteikti nezinu labāk par viņas radiniekiem un literatūrzinātniekiem. Šis ir mans stāsts par viņu. Rakstot darbu,
kuru tūlīt lasīsiet, es daudz uzzināju par Ivandi Kaiju. Bet es arī daudz iztēlojos. Un sekoju intuīcijai. Kā viļņiem. Parīzes plūdu viļņiem.
Romānā rakstu arī par seksualitāti, jo man šķiet, ka rakstīšana un seksualitāte bieži vien izplūst no viena avota, kurā savienojas emocionalitāte,
pārdzīvojumi, vēlme radīt. Mana pieredze arī liecina, ka abas - rakstīšana
(sava stāsta stāstīšana) un seksualitāte - ir tās, kuras vara vēlas kontrolēt,
radot šķēršļus to brīvai izpausmei.”
Inga Gaile

Makkreita, Kimberlija

VEIKSMĪGA LAULĪBA
ROMĀNS
Kad advokātei Lizijai Kicakisai piezvana kādreizējais studiju biedrs Zaks
Greisons – tagad veiksmīgs uzņēmējs un miljonārs –, viņa saprot, ka noticis
kaut kas ārkārtējs. Zaka sieva Amanda ir brutāli noslepkavota, un aizdomās
tiek turēts viņš.
Cenšoties izprast notikušā apstākļus, Lizija iepazīstas ar Pārksloupas elitārajām aprindām. Izskatās, ka Zaka un Amandas laulība nemaz nav bijusi tik
ideāla. Viņi savā greznajā mājā dzīvojuši kā svešinieki, un abus vienojis tikai
dēls. Aizdomas raisa arī Greisonu draugi – šķiet, katrs izmisīgi glabā kādu
noslēpumu, tādēļ sapinas pretrunās.
Vai Zaks tiešām ir nogalinājis savu sievu? Vai kāds cenšas viņu padarīt par
grēkāzi? Kādēļ par Amandas pagātni gandrīz nekas nav zināms? Un vai
Lizijas pašas laulībai pienākušas beigas? Atbildes uz šiem jautājumiem būs
šokējošas.
Kimberlija Makkreita ir New York Times bestselleru autore. Viņa ar izcilību
absolvējusi Pensilvānijas Universitātes Juridisko fakultāti. Vairākus gadus
nostrādājusi vienā no Ņujorkas lielākajiem advokātu birojiem, pēc tam
pametusi darbu, lai pievērstos rakstniecībai, un drīz vien guvusi panākumus.
Makkreitas jaunākais romāns Veiksmīga laulība ir satricinošs stāsts par to,
cik iluzora mēdz būt ģimenes laime un kā alkas pēc mīlestības var novest pie
nozieguma.
Šis spriedzes pilnais darbs parādīs, kas pavisam noteikti nav veiksmīga laulība.

Kerangala, Mailisa de

SALABOT DZĪVOS
ROMĀNS
Agrā svētdienas rītā vēl pirms rītausmas trīs jaunieši dodas sērfot. Būdami
pārguruši, atpakaļceļā viņi iekļūst avārijā uz nomaļa ceļa. Divi no puišiem ir
piesprādzējušies, bet trešais ietriecas automašīnas logā. Ārsti slimnīcā viņam
konstatē smadzeņu nāvi, taču viņa sirds turpina pukstēt...
“Salabot dzīvos” ir romāns par sirds transplantāciju. Varoņeposs, kas tiek
izspēlēts tieši divdesmit četrās stundās. Spriedze un pacietīgas gaidas,
trauksmaini darbības kāpinājumi un meditatīvas pauzes, metafizisks
piedzīvojums, kolektīvs un reizē dziļi personisks, kurā sirds ne tikai veic organiskās funkcijas, bet ir arī emociju mājvieta un mīlestības simbols.

Sabaļauskaite, Kristina

PĒTERA IMPERATORE
VĒSTURISKS ROMĀNS
Voltērs lietuviešu bajāres Martas Skovroņskas – cara Pētera I sievas un
Krievijas pirmās imperatores Katrīnas I – dzīvi ir raksturojis kā “visneticamāko
stāstu par XVIII gadsimta Pelnrušķītes augšupceļu”. Taču šis romāns, kas
balstīts autentiskos attiecīgā laikmeta avotos, sagrauj jebkādus pasaku
stereotipus.
Pulkstens sit deviņi. Sākas imperatores mūža pēdējā diennakts. Un no
mirstoša ķermeņa
dziļumiem reālajā laikā un pirmajā personā tiek stāstīts Viņas Stāsts, Viņas
Vēsture: pavisam citāda nekā vīriešu sarakstītajās vēstures mācību
grāmatās.
Piecu gadu vecumā kļuvusi par bāreni, jaunībā pieredzējusi kalpones, veļas
mazgātājas, kara gūsteknes un seksa verdzenes likteni. Kļuvusi par lietuviešu
izcelsmes favorīta Aleksandra Menšikova slepeno mīļoto, pēcāk – par viņa
labākā drauga Pētera I mīļāko un sievu. Starp diviem lietuviešiem un
Krievijas caru jau kopš paša sākuma pulsē sprieguma piesātināts mīlestības
un draudzības trīsstūris, kas rada nemitīgas šaubas: kurš ar kuru manipulē,
kurš ir upuris, kurš – pavedinātājs, kurš – savedējs? Un rodas arī jautājumi: kā
likteni nosaka vara un vai tā ir pasaka vai traģēdija?
Tas ir stāsts par Austrumu un Rietumu kultūru un mentalitāšu sadursmi
toksiskā laulībā.
Stāsts par laiku un vardarbību. Par psiholoģisku un alkohola atkarību, par
sašķeltām personībām, kas sevi pārrada no jauna, par postošu karu un par
sapņiem, kas dzemdina nemirstīgu skaistumu.

Krekle, Maija

VĒLREIZ TU UN ES
ROMĀNS
"Vita brevis. Vēlreiz"
Edvīns atstāj lielo mīlu Mairitu un visiem par pārsteigumu apprec skaisto
kursa biedreni, turīga un slavena ārsta meitu. Studiju biedri nenojauš, ka tās
patiesībā ir Lovitas atvadas...

Harisone, Melisa

ZELTAINS MIEŽU LAUKS
ROMĀNS
1933. gada rudens ir visskaistākais, kādu Edija Meitere spēj atcerēties, lai gan
Pirmā pasaules kara ēna joprojām gulst pār laukiem ap viņas mīļotajām
mājām – Gobu fermu.
Kad no Londonas ierodas dzirkstošā Konstance Ficallena, lai ievāktu
materiālus un rakstītu par gaistošām lauku tradīcijām un ticējumiem, viņa
ieinteresējas par četrpadsmitgadīgo Ediju un izrāda tai laipnību un
uzmanību, kādu meitene iepriekš nav piedzīvojusi. Tomēr aiz pievilcīgās
svešinieces ārienes slēpjas kas vairāk. Tuvojoties ražas laikam, pieaug arī
apkārtnes iedzīvotāju dzīves spriedze, un Edijai ir jāatrod veids, kā uzticēties
savai iekšējai balsij un paglābties no nelaimes.

Vuds, Toms

IENAIDNIEKS
ROMĀNS
Algots slepkava.Viktors ir bijušais algotais slepkava, kas iesaistījies CIP
speciālās vienības darbā. Pirmais uzdevums – trīs svešinieki. Trīs ātri un
nevainojami šāvieni. Tāds uzdevums Viktoram ir gluži vai dabisks.
Ēnām apdvesta sazvērestība.Visam vajadzēja noritēt vienkārši, tomēr… Ar
katru šāvienu Viktors arvien dziļāk tiek ievilkts neiedomājamā sazvērestībā,
kurā nevar uzticēties nevienam un it īpaši pazīstamiem cilvēkiem.
Briesmas, ko nepamana.Likmes ar katru sekundi kļūst arvien augstākas, un
Viktors saprot, ka negribot tiek ierauts sarežģītā spēlē un nākamais mērķis ir
viņš pats, turklāt izejas no bīstamā labirinta nav.

Montefjore, Santa

MĪLESTĪBAS AIZVĒJĀ
ROMĀNS
Rakstnieces jaunākais darbs "Mīlestības aizvējā" ir aizkustinošs stāsts par
sievieti, kurai jāzaudē pats dārgākais – sava atmiņa. Tas ir arī stāsts par
stipru ģimeni un mīlestības mierinošo spēku, kas parāda, ka mūsu dvēseles
kodols paliek nemainīgs – par spīti visam.

Михаэлидес, Алекс

БЕЗМОЛВНЫЙ ПАЦИЕНТ
ROMĀNS
Жизнь Алисии Беренсон кажется идеальной. Известная художница
вышла замуж за востребованного модного фотографа. Она живет в
одном из самых привлекательных и дорогих районов Лондона в
роскошном доме с большими окнами, выходящими в парк. Однажды
поздним вечером, когда ее муж Габриэль возвращается домой с
очередной съемки, Алисия пять раз стреляет ему в лицо. И с тех пор не
произносит ни слова. Отказ Алисии говорить или давать какие-либо
объяснения будоражит общественное воображение. Тайна делает
художницу знаменитой. И в то время как сама она находится на
принудительном лечении, цена ее последней работы автопортрета с
единственной надписью по-гречески "АЛКЕСТА" стремительно растет.
Тео Фабер криминальный психотерапевт. Он долго ждал возможности
поработать с Алисией, заставить ее говорить. Но что скрывается за его
одержимостью безумной мужеубийцей, и к чему приведут все эти
психологические эксперименты? Возможно, к истине, которая угрожает
поглотить и его самого...

Берри, Джули

НЕЖНАЯ ВОЙНА
ROMĀNS
Эта книга - гимн любви, над которой не властна ни война, ни время - две
самые сокрушительные силы на земле. Две истории любви,
рассказанные самой Афродитой, перенесут вас во времена Первой
мировой войны. Война стала причиной, по которой они встретились.
Она же их и разлучила. Хейзел и Джеймс...

Делейни, Дж. П

ВЕРЬ МНЕ
ROMĀNS

Клэр Райт в отчаянии. Она изучает актерское мастерство в Нью-Йорке,
и в отсутствие грин-карты берется за единственную работу, которую
может получить быть "приманкой" для неверных мужей в барах, работая
на адвокатскую контору, специализирующуюся на разводах. Но
однажды правила игры меняются. Муж клиентки становится
подозреваемым в жестоком убийстве жены, и полиция просит Клэр
использовать свои актерские таланты, чтобы под руководством
изощренного полицейского психолога выудить признание у
подозреваемого. С самого начала Клэр сомневается в виновности
Патрика Фоглера. Но не является ли ее растущая уверенность в его
невиновности признаком того, что она слишком глубоко вжилась в свою
роль а может, это полиция совершает ужасную ошибку? Она понимает,
что влюбляется в свою "цель", и начинает задаваться вопросом: кто же в
действительности из них двоих "приманка", а кто жертва? Вскоре Клэр
осознает, что играет самую смертельную роль в своей жизни.

Karlena, Odrija

KALENDĀRA MEITENE
ROMĀNS
Mia Sondersa ir veikusi garu ceļu, un viņas ceļojums noslēgsies Holivudā,
Ņujorkā
un
Aspenā
Oktobrī Mia sāk darbu doktora Hofmana slavenību televīzijas šovā, veidojot
sižetu “Dzīvo skaisti”. Viņas draugs Vess cenšas atgūties pēc teroristu gūsta
izraisītajām veselības problēmām, un abi kopā viņi uzveic dzīves saceltās
vētras.
Novembrī Mia dodas uz Ņujorku, lai televīzijas šovam ierakstītu raidījumus
par Pateicības dienu. Pamazām vien visi Mias sapņi īstenojas, ja neskaita
vienu...
Un decembrī mūsu meitene nokļūst ziemas pasakā – Aspenā Kolorado, lai
filmētu vietējos māksliniekus.
Sagatavojieties! Mias ceļojums tuvojas nobeigumam, kuru visi tik ļoti gaida!

Dimante, Inguna

ILŪZIJU SPĒLES
ROMĀNS
Sibilla un Dagnis Vēveri ir žilbinošs laulāts pāris ne tikai ārēji. Ar sievas
palīdzību Dagnis ir atradis veiksmes formulu interjera dizaina nozarē, kas
nodrošina apskaužamu rocību un dzīves stilu. Taču kāds jauns pasūtījums
birojam sašķoba aizraujošo dzīvi. Nesaskaņas kā ķirmis iegraužas attiecībās.
Atklājas laulības ļodzīgie pamati un pagātnē gūtās dvēseles rētas.

Martiness, Giljermo

SLEPKAVA ALISE
ROMĀNS
Kāda jauna Oksfordas pētniece no Lūisa Kerola brālības atrod slavenā
romāna “Alise Brīnumzemē” autora dienasgrāmatas lappusi, ko uzskatīja par
nozaudētu kopš 1863. gada. Viņa jau gatavojas visiem pavēstīt par savu
aizraujošo atradumu, kas, iespējams, varētu atklāt pavisam citā gaismā
dažus delikātus, ar Kerola dzīvi saistītus notikumus, kad meiteni uz ielas
notriec automašīna. Pēc tā Lūisa Kerola brālības godājamie un ekscentriskie
biedri kļūst vienlaikus par apdraudētajiem un aizdomās turētajiem...
Lai saprastu sakarības un uzzinātu patiesību, Arturs Seldoms un jaunais
matemātikas students no Argentīnas – līdzīgi kā “Slepkavībās Oksfordā” –
atkal apvienos spēkus, lai atrisinātu vairākus briesmīgus noziegumus, kas visi
kaut kādā veidā ir saistīti ar grāmatu “Alise Brīnumzemē”.
Slepkava Alise” ir brīnišķīga un aizraujoša grāmata, kas kriminālromānu
pārvērš literārā meistardarbā, sekojot labākajām H. L. Borhesa un Umberto
Eko tradīcijām.

Railija, Lūsinda

SAULES MĀSA
ROMĀNS
“Saules māsa” ir Lūsindas Railijas episkā romānu cikla sestā daļa.

Lunde, Maja

BIŠU VĒSTURE
ROMĀNS
Neaizmirstamais, izglītojošais un brīnišķīgi uzrakstītais romāns “Bišu vēsture”
vienā stāstā apvieno trīs pavisam atšķirīgas sižeta līnijas, kurā vienlīdz liela
uzmanība ir pievērsta bērnu un vecāku savstarpējo attiecību svarīgumam un
mūsu attieksmei pret dabu un cilvēci kopumā.

Rēdliha, Iveta

MĀNĪGĀ ZIEMEĻBLĀZMA
ROMĀNS
Romāna galvenajai varonei Inārai Svalbāra ir ilgu zeme – viņa vēlējusies tur
nokļūt kopā ar draugu Edvartu, un par to ir sapņots gadiem. Tāda iespēja
pienāk gluži negaidīti, taču viņa ar smagu sirdi atsakās, jo tieši tajā laikā
jāpārcērt samezglojusies laulības dzīve. Ināras likteņa ironija izrādās pārāk
drūma, jo jaunā sieviete nenojauš, ka uz Svalbāru tomēr nāksies doties.
Diemžēl šim ceļojumam nepiemīt nedz romantiska jūsma, nedz jauneklīga
bezbēdība. Turklāt arhipelāga lielākā sala Špicbergena ar tās galvaspilsētu
Longjērbīeni, kur apmetas Ināra, kļūs par viņas dzīves pašām svarīgākajām
krustcelēm. To būtiskākās iezīmes – sievietē vēl neiznīkušās cerības uz laimi
līdzās šokējošam dramatismam un bīstamiem notikumiem tagadnē un
pagātnē.
Pēc tam kad Ināra ir iepazinusies ar sirsnīgiem vietējiem iedzīvotājiem, Ināra
saprot, ka ziemeļos neviens nemēdz ierasties nejaušības pēc. Šie cilvēki viņai
palīdz pārvarēt gan nomācošo tumsu, gan zaudējumu smeldzi un mokošās
šaubas. Ināra sevišķi satuvinās ar kādu vitālu rudmati, tā ka starp abām sievietēm veidojas spēja, spēcīga draudzība – tā vismaz domā Ināra…

Murakami, Haruki

NOGALĒT KOMANDORU
ROMĀNS
“Nogalēt Komandoru” – mīlestības un vientulības, kara un mākslas tour de
force un vienlaikus arī mīlošas cieņas reveranss “Lieliskajam Getsbijam” – ir
apbrīnojamas iztēles apliecinājums, ko sarakstījis viens no mūsu laika izcilākajiem rakstniekiem.

Rušmane-Vēja, Andra

AR KASTANI KABATĀ
ROMĀNS
Jaunajai grāmatvede Diānai neveicas atrast darbu profesijā, tāpēc viņa
piekrīt īslaicīgi pastrādāt brāļa vadītajā noliktavā, neuzkrītoši izpētot, vai
pēdējā laikā konstatētie ievērojamie preču iztrūkumi ir sistēmas kļūda, vai arī
labi organizētas zagļu komandas rosīšanās.
Fiziski un psiholoģiski smagais darbs arvien sāpīgāk pārbauda izturības
robežas. Uzticēties vairs nedrīkst nevienam kolēģim - pat smaidīgajam miera
ģeneratoram Patrikam ne, jo skaidrs, ka viņš kaut ko slēpj. Vai Diānai izdosies
paveikt brāļa uzdoto, izglābt viņu, vienlaikus nepazaudējot pašai sevi?

Rābe, Marks

ŠOKS

PSIHOLOĢISKS SPRIEDZES ROMĀNS
Janam Flosam steidzami nepieciešama atpūtas pauze spriedzes
mazināšanai, un viņa māsa Katija noorganizē braucienu uz brīvdienu māju
Dienvidfrancijā. Līdzi dodas Gregs un arī Laura, Jana slepenā jaunības
mīlestība. No pirmā atkalredzēšanās mirkļa starp abiem atgriežas senā
kaisle. Taču tad negaisa laikā pēc strīda Laura pazūd. Jans atrod tikai viņas
mobilo telefonu, kura atmiņā glabājas savāds videoieraksts. Viņam nav
šaubu: ar Lauru ir kaut kas ir atgadījies, pat ja neviens cits negrib tam ticēt.
Lauras pēdas aizved uz Berlīni, un, jo dziļāk Jans rokas sievietes pagātnē, jo
dziļāk viņš iepinas drūmā murgā. Pēkšņi viņu sāk vajāt policija un kāds
psihopātisks fantoms. Kad beigās Jana dzīvība balansē uz naža asmens,
viņam gribot negribot jāuzdod sev jautājums: “Kas patiesībā ir Laura?”

Ābele, Inga

BALTA KLEITA
PROZA
Balta kleita ir kā dzīve — skaista, bet vienmēr ievaino. Kā tajā senajā mīklā
par ķirša koku —
“Kad es biju jauna meita, tad man bija balta kleita.
Kad tā baltā noplīsa, tad palika sarkana.
Sirds kā akmens.
Asinis kā vīns.”

Dūmiņa, Līvija

ARTŪRA SKRASTIŅA SPOGULIJA
BIOGRĀFISKĀ PROZA
"Artūrs Skrastiņš ir radoša nemiera gars, kuram tik ļoti piestāv nevietā
novalkātais zvaigznes tituls, un tikai viņš pats zina, cik viegli ir uzlēkt pie
jebkuras mākslas debesīm un cik grūti ir tur atrasties pastāvīgi. Te ar talantu
vien ir par maz – nepieciešams darbs, veiksme, prasme tikt pāri
zaudējumiem, neapmaldīties skatītāju un kritiķu mīlestībā un daudz kas cits,”
– tā par galveno varoni grāmatas priekšvārdā izsakās teātra zinātniece Ieva
Struka.

Kalvāns, Aleksandrs

DROSME DARĪT
PROZA
Visos laikos, sākot no vistālākās senatnes un beidzot ar mūsu dienām,
ikviena vīrieša, pieauguša un pavisam maza, domas kādu brīdi ir saistītas ar
zobenu un vairogu, nevis ar lellēm.
Tā nu tas dzīvē iekārtots. Kam nācies izdzīvot kara gadus un pārlaist visas
briesmas un šausmas, kas ar tiem saistītas, tie saprot, cik daudz drosmes
katra nodzīvotā diena prasīja no laikabiedriem.
Īpašs stāsts ir par padsmitniekiem.
"Puika" un "plinte" bija divi nešķirami jēdzieni. No pusaudžiem nešķiramas
bija pārgalvība un palaidnības, risks un arī drosme darīt nozīmīgus darbus,
kurus nevar salīdzināt ar datora kara spēlītēm vai mobilo telefonu podziņu
dancināšanu.
Katram laikam ir savs, īpatnējs atspulgs.
Vai Tu, lasītāj, daudz esi dzirdējis un zini, kā dzīvoja kara laika padsmitnieki?
Ja vēlies to uzzināt, izlasi šo grāmatu par puiku un plinti jeb "Drosme darīt".

Berģis-Kalns, Dzintars

LŪDZU, TURPINI MAN MELOT
PROZA
Viņa meli nebija perfekti - tie bija tādi paši kā Viņas. Viņš Viņai radīja
iespaidu, ka Viņam ir atslēgas no daudzām durvīm, par kuru esamību Viņa
tobrīd nenojauta, bet... reiz par tām uzzinājusi, noteikti vēlēsies tās pavērt.
Kaut vai reizi, kaut vai tikai tāpēc, lai pārliecinātos, ka ne aiz visām durvīm, it
īpaši aiz tām, kuru spožās izkārtnes vilina, ir tas, ko tās sola.

Džordāno, Paolo

SĒRGAS LAIKĀ
ESEJA
Grāmata tieši un nesaudzīgi vērš uzmanību uz CoVid-19 pandēmijas
nopietnību un katra indivīda personīgo atbildību tās novēršanā.
Autors aicina apzināties, cik ļoti mēs visi esam saistīti, tādēļ solidaritāte ir
fundamentāls izdzīvošanas priekšnosacījums. Šajā satraucošajā, haotiskajā
un neprognozējamajā laikā viņš aicina nezaudēt veselīgu spriestspēju, spēju
saskatīt kopainu un no visiem šībrīža izaicinājumiem gūt mācību, lai saprastu
– "kā esam tiktāl nonākuši un kā vēlamies dzīvot turpmāk?".

Laganovska, Vija

PIRMS UN PĒC
STĀSTI
Rakstnieces Vijas Laganovskas debija prozā: vienpadsmit stāsti ar plašu
laika un telpas ģeogrāfiju. Tie pa līkloču taciņām ved uz pirmskara un kara
gadiem un tad atgriež mūsdienās, ved uz vecu Latvijas lauku māju spelgonī,
uz kādu visu aizmirstu internātskolu, uz Lādogas ezeru, uz divistabu dzīvokli
Valmieras nomalē un grēksūdzes kabīni. Un vienmēr un visur jādomā par to,
kas tiešām ir vērtīgs un cīņas vērts. Par to, kas tu esi, cilvēk.

Trimalniece, Vineta

PIEPILDĪTS
STĀSTI

"Strādājot kādā pansionātā pie cilvēkiem, kuri jau savas lielākās cīņas
izcīnījuši, es iedvesmojos rakstīt un iedvesmojos dzīvot, uzkrāju sevī viņu
stāstu pieredzi un prātoju, cik milzīgs neredzams spēks viņos ir par spīti
smagumam kaulos. “Izstāsti mani tālāk…” – reizēm man šķita, ka pansionāta
sienās var dzirdēt šo cilvēku dzīves mani uzrunājam. Un es liku uz papīra to,
ko dzirdēju, ko redzēju, ko nojautu, ko iztēlojos,” – tā par savas pirmās
grāmatas tapšanu stāsta Vineta Trimalniece.
Ar neparastu iejūtību un dziļu izpratni atklājot pansionāta iemītnieku
dažādos dzīvesstāstus, jaunā autore liek lasītājam aizdomāties par dzīves
patiesajām vērtībām un katra cilvēka paša lomu sava likteņa veidošanā.

Baumanis, Vilnis

TRĪS NO PĀRDAUGAVAS
STĀSTI
Izdevniecība MicRec izdevusi pazīstamās rakstnieces Noras Ikstenas un Viļņa
Baumaņa grāmatu "Trīs no Pārdaugavas" komplektā ar grupas "Ducele"
mūzikas albumu, kurā iekļautas pazīstamākās leģendārās ASV latviešu
70.-80. gadu grupas dziesmas. Šī ir ļoti neparasta satikšanās. Grāmatas
lapaspusēs satiekas Latvija un Amerika, pagātne un mūsdienas, Nora
Ikstena un letiņu grupas "Trīs no Pārdaugavas" dalībnieks Vilnis Baumanis.
Audiodiskā atradīsiet grupas "Ducele" versijas par senajām dziesmām, kas
apliecina, ka nekas nav zudis, un viss turpina notikt šeit un tagad.

Sila, Inita

TANGO AR DIVIEM MISTERIEM V*
PROZA
Par krīzēm, kas pārvēršas ieguvumos. Par brīnumiem, kas piepildās, ja tiem
tic. Par to, kā būt laimīgai katru dienu. Arī tad, kad sāp.
"Tango ar diviem misteriem V" ir par laimes meklējumiem, kurus grāmatas
autore sāk krietnu laiku pirms diagnozes – krūts vēzis–, vienlaikus piedzīvojot
attiecību un karjeras krīzi. Tā liek vēl ciešāk paskatīties uz savu dzīvi,
vērtībām, uzskatiem, rīcību, attieksmi, uzvedību. Viņa apņemas dzīvot laimīgi, meklē veidus, kā tādai būt, un šo apņemšanos pilda arī tad, kad uzzina:
viņas mūžs varētu būt īsāks... Vai diagnoze vēzis uzreiz nozīmē nelaimi? Nē.
Tā motivē vēl vairāk novērtēt dzīvi, jo tās vērtību bieži neapzināmies, kamēr
tā nav apdraudēta. Lai cik sāpīga ir šī pieredze, tā var būt vērtīga. Inita
izmēģina dažādas prakses laimīgai dzīvei, sākot ar pateicību un beidzot ar
disciplīnu, lai pārliecinātos, ka būt laimīgai ir izvēle, un pierādot, ka ciešanas
var pārveidot un laime iespējama arī tad, kad ļoti, ļoti sāp.
Grāmata ir par mīlestību. Par patiesu sevis pieņemšanu un iemīlēšanu. Ne
tikai bez matiem un skropstām, ar rētām klātu ķermeni, bet – vissvarīgākais
– ar visiem saviem tarakāniem. Par otra mīlēšanu un attiecībām pēc desmit
gadu ilga vienatnes perioda un ļaušanu otram sevi mīlēt.

Muižniece, Lalita

PĒDAS. MELITA RĪGĀ.
PROZA
"Abus darbus uzrakstīju apmēram vienā laikā – “Pēdas” 1974. un “Melitu Rīgā”
1975. gadā.
“Pēdas”, kuŗu darbība risinās no 1941. gada janvāŗa līdz 1945. gada maijam,
prātā rosījās ilgi, gadiem. Man dažreiz vaicā, kādēļ nerakstīju cilvēku īstos
vārdus, kaut grāmatā minētie tēli visi ir dzīvojuši un aprakstītos notikumus
piedzīvojuši. Gribēju, lai stāstu neuztvertu kā tikai vienas konkrētas ģimenes
likteni, bet tajā justu laikmeta cietsirdību un jucekli jebkuŗa bērna skatījumā.
Vai tas ir izdevies, lai spriež lasītāji.
“Melitu Rīgā” toties uzrakstīju gandrīz vai vienā elpas vilcienā. Dzīvojām ASV.
1974. gadā jutu, ka ir laiks aizvest abus mūsu jau pusaudža vecuma bērnus uz
Latviju, lai viņi pieredzētu, ka Latvija nav tikai vecāku un vecvecāku, latviešu
skolas skolotāju izdomāta vieta, bet ir reāla zeme, kur dzīvo mūsu tuvi radi un
citi labi cilvēki."

Pērse, Laine

UZ ZEMI KĀJĀM GAISĀ
CEĻOJUMU STĀSTI
Divu latviešu solis pasaulē – pāri septiņām maģiskām Āzijas valstīm uz pašu
zemi kājām gaisā - Austrāliju. Pēc divu gadu ilgas pasaules tūres un četrām
publicētām ceļojumu stāstu grāmatām no grāmatu sērijas " Ar stopiem
apkārt pasaulei", Laine un Arturs turpina izaicināt un pārspēt savas robežas,
lai svinētu dzīvi par tās skaistumu un pārbagātību!

Upenieks, Aivars

VĪZA UZ PASAULES MALU
CEĻOJUMU STĀSTI
Grāmatā “Vīza uz pasaules malu” autors vēsta par piedzīvoto Kanādā,
Amerikas Savienotajās Valstīs, Dienvidamerikā un Antarktīdā. Sākot ar
centieniem nokārtot Kanādas vīzu, tādējādi iegūstot “zaļo gaismu” ceļam
pāri Atlantijas okeānam, lai pasaules tūri uz¬sāktu ar Ziemeļamerikas
iepazīšanu, trīs mēnešu ¬garumā izbaudītu “amerikāņu sapni” un vēlāk
at-grieztos Kanādā, lai “Darba un brīvdienu” vīzas ietvaros strādātu vienā no
skaistākajiem pasaules tūrisma maršrutiem.

Zītara, Līga

GAISMAS MIRKĻI
RAKSTU KRĀJUMS
Šī grāmata ir Līgas Zītaras radošā veikuma rezumējums. Tajā iekļautajās
publikācijās lasītājs iepazīs 21 izcilu personību.

Prokopenko, Igors

DZĪVE PĒC PANDĒMIJAS. KORONAVĪRUSS.
SABIEDRĪBA
Dokumentālists un televīzijas raidījumu vadītājs Igors Prokopenko ar savu
radošo komandu veica apjomīgu pētījumu, piesaistot arī ekonomistus,
virusologus un ārstus. Šīs izpētes rezultātus atradīsit grāmatā.
Galvenais jautājums: kas sagaidāms pārskatāmā nākotnē?

Rutkēviča, Agnese

VIETĀM CILVĒKI
DZEJA
"Vietām cilvēki" ir dramaturģes un dzejnieces Agneses Rutkēvičas otrais
dzejas krājums.
Darbu raksturo pārdomāti tēli un metaforas un prasmīga, labi izkopta rotaļa
ar valodu, kas piešķir dzejoļiem trauslu, gluži vai netveramu noskaņu.
"...šajos dzejoļos vārdi bez piepūles pārsprāgst, un tu ieraugi dzīvu (vai
nedzīvu) matēriju, no kuras pil gaisma un tumsa, skaņa un klusums, viss šis
mūžības arsenāls, kas laicīgo dzīvi dara tik skaistu." (Dzejnieks Edvīns Raups)

Kalns, Ints

ES RUNĀJU NOPIETNI
DZEJA
Inta Kalna pirmā dzejas grāmata ir autora ceļojums laikā, telpā un sajūtās, lai
meklētu un atrastu sev nozīmīgas dzīves vērtības un atziņas. Inta Kalna dzejā
ir daudz sirsnības un mīlestības, kas ļauj viņu droši pieskaitīt mūsdienu
romantiķiem

Aizpuriete, Amanda

PIRMS IZVĀKŠANĀS
DZEJA
Izdevniecībā "Neputns" klajā nācis Amandas Aizpurietes dzejoļu krājums
"Pirms izvākšanās", kurā apkopoti pēdējo septiņu gadu laikā tapušie dzejoļi.
Krājuma redaktore ir Cilda Redliha, māksliniece – Anna Aizsilniece.
Krājumu veido četras nodaļas. Pirmā nodaļa "Mana mandala" ir dzejnieces
ikdienas vērojumi no dzīvesvietām Kauguros un Grīziņkalnā, šajā ikdienā
slēpto dziļāko sakarību meklējumi. Otrā nodaļa "Rekviēms un roze" – par
esību blakus mirušam mīļotajam cilvēkam, kuru aizmirst nav vērts pat
censties, par emociju atblāzmām mūža turpinājumā. Trešā nodaļa "Jurģu
rītā" – pārmaiņu neizbēgamības apjausma. Savukārt ceturtā nodaļa "Ja nav
iemesla apstāties" ir autores dialogi ar savu iekšējo nepieciešamību rakstīt.

Trečaks, Andris

SARKAŅI: NOTIKUMI / ATMIŅAS / CILVĒKI
VĒSTURE
Ceļu pie lasītājiem uzsāk Andra Trečaka otrā grāmata par Sarkaņiem. Tās
pamatā ir notikumi un cilvēku atmiņas par pirmās brīvvalsts, kara un pēckara
gadiem, par izsūtīšanu, par kolhoza laikiem un neliels ieskats mūsdienās. Te
var uzzināt vēsturiskas liecības par Sarkaņu, Aizkujas, Patkules un Biksēres
mājām un to saimniekiem. Publicētie avoti (pārsvarā cilvēku atmiņas un
laikrakstu publikācijas) atstāti ar to laiku valodas īpatnībām un stilu, lai
nākotnes lasītājiem varētu nodot "vēstures elpu".

Kohs, Lucs

ROMMELS : ERVINA ROMMELA BIOGRĀFIJA
VĒSTURE
Ervins Rommels bija slavenākais Hitlera maršals. Savu militāro talantu viņš
parādīja jau 1. pasaules karā, tomēr patiesu slavu viņam atnesa Āfrikas
smiltis 2. pasaules karā. Rommela karošanu raksturo - ātrums, agresivitāte,
viltība un bezbailība, bet vienlaikus godīgums un bruņnieciskums. Ervinu
Rommelu cienīja abās frontes pusēs. Kara beigu posmā Rommels arvien
aktīvāk iestājās pret Hitleru, kas beigās noveda pie maršala bojāejas

Deivisa, Simona

MONTESORI MAZULIS
PEDAGOĢIJA
Autore grāmatā sniedz praktiskus padomus kā, izmantojot unikālas
pedagoģijas metodes izveidotājas, doktores Marijas Montesori izstrādātos
principus un filozofiju, veidot pozitīvas, veiksmīgas attiecības ar mazuli; kā
veicināt mazuļa interesi par pasauli un mācīt atbildību; kā iekārtojams
mājoklis, lai tas būtu bērnam drošs, attīstošs un radītu vēlmi darboties
pašam. Lasītājs gūst izpratni par mazuļu vajadzībām, viņu apkārtējās vides
izjūtu un uzvedību. Autore aicina vērot bērnus, pamanīt viņu dažādās
personības un intereses, būt palīgiem bērnu attīstības ceļā. Grāmatas
noslēgumā autore ir apkopojusi dažādu ģimeņu personīgās pieredzes
stāstus, kas izmanto Montesori idejas, aktivitātes savu bērnu audzināšanā.
Grāmatā var atrast papildus literatūras klāstu par Montesori pedagoģiju,
filozofiju, bērnu audzināšanu, kā arī dažādus praktiskus ieteikumus.

Montgomerija, Hedviga

BRĪNUMU LAIKS
PEDAGOĢIJA
Kā izaudzināt laimīgu bērnu? Kā radīt viņā drošības izjūtu un veselīgu
pašapziņu? Un kā tikt galā ar visām bērna emocijām, kas nāk pār vecāku
galvu? Kādas kļūdas vecāki pieļauj visbiežāk, un kā no tām izvairīties?
Psiholoģes Hedvigas Montgomerijas grāmata kalpos gan kā ceļvedis strīdos
un konfliktos, gan kā mudinājums palūkoties uz savu bērnības pieredzi, lai
saprastu, kā jūsu neapzinātās emocionālās reakcijas ietekmē attiecības ar
bērnu. "Vecāku maģija" ir praktiska, gudra un viegli lasāma grāmata, kura
palīdzēs piedzīvot prieku, ko sniedz tuvas attiecības ar bērnu visas dzīves
garumā.

Apse-Apsītis, Pēteris

ELEKTRISKAIS DZINULIS
ZINĀTNE
Izdevumā apkopotas pārdomas par jautājumiem, kas saistīti ar
izgudrojumiem, patentiem, izglītību, zinātni un pētniecību, vēsturi, vidi un
daudziem citiem tematiem. P. Apse-Apsītis ir inženierzinātņu doktors,
elektrotehnoloģiju profesionālis ar vairāk nekā 50 gadu pieredzi elektrotehnikā, elektronikā, IKT, automātikā, poligrāfijā, papīrražošanā un automobiļu
tehnikā.

Pabriks-Bollow, Undine

HIRSCHENHOF-IRŠI
FOTO ALBUMS
Grāmata ir biedrības "Hiršenhofas mantojums" otrā pētnieciskā publikācija,
kas turpina apzināt kādreiz Vidzemē esošās vācbaltu zemnieku Iršu kolonijas
vēsturi un tās atstātās pēdas mūsdienās. Kā liecina bagātīgais fotostāsts,
pēc vairāk nekā 80 gadiem 116 vācbaltu ģimeņu atstātās pēdas Vidzemē ir
visdažādākās: gruntīgas mūra mājas un iespaidīgas koka guļbūves Latvijas
dabas ainavā, laika zoba, kara šāviņu un kolektivizācijas skartas ēkas, grausti, māju drupas, pāri palikušas akmeņu kaudzes, skursteņi un pagrabi, kas visi
šodien ir unikāla vērtība, jo aizvien turpina sev piesaistīt kolonistu mājas
numuru, apsaimniekotās zemes platību un pēdējā vācbaltu īpašnieka vārdu
un uzvārdu.

Kols, Vils

IEKAISUMA SPEKTRS
VESELĪBA
Dr. Kols ir viens no populārākajiem funkcionālās medicīnas pārstāvjiem, kurš
koncentrē uzmanību uz veselības uzlabošanu ar dabiskām un neinvazīvām
metodēm.
Iekaisumu laikmets – tā autors raksturo mūsu laiku. Daudziem dzīvot
pilnasinīgi traucē iekaisums, nereti pat vairāki.
Atšķirībā no tiem ārstiem, kuri iekaisumu mazināšanai izmanto tikai zāles,
grāmatas autors rāda citu ceļu: “Es pacientiem mācu, kā kontrolēt veselību
un atklāt slimības cēloni. Galvenais ieteikums: izmantot ēdienu kā zāles.
Katrs kumoss veselībai vai nu kalpo, vai kaitē.”
Balstoties atziņā, ka tas, kas der vienam, var kaitēt citam, Vils Kols lielāko
grāmatas daļu atvēl padomiem, kā, ņemot vērā savu bioindividualitāti, katrs
var atklāt, kāda pārtika un dzīvesveids būtu piemēroti tieši viņa veselībai un
labsajūtai.
Šis atveseļošanās ceļš neprasa lielus ieguldījumus. Soli pa solim pacietīgi
izpētījis sevi, lasītājs pats spēs ievērojami uzlabot savu dzīvi.

Siliņš, Jānis

LATVIEŠU TAUTISKAIS PASAULES UZSKATS
FILOZOFIJA / FOLKLORA
Latviešu tautiskais pasaules uzskats
Latviešu tautiski-dinamiskais pasaules uzskats mūsdienīgi pieņemami
parāda, ka var iztikt bez neizskaidrojamas mistikas. Tas atšķiras no visiem
citiem cilvēku izdomātiem dievu aprakstiem ar to, ka nezināmo, neizprotamo
parāda ar parastai dzīvošanai līdzīgu teiksmainību.

Jungbluts, Rolands

ATCERIES
TRILLERIS

Viņi nāk tevi apciemot Viņi saka, ka ir tavi vecāki. Viņi saka, ka mīl tevi. Taču
tu šos cilvēkus redzi pirmo reizi mūžā. Kādu rītu Anabella pārbijusies un
dezorientēta pamostas psihiatriskajā klīnikā. Viņai nav ne jausmas, kā viņa
tur ir nokļuvusi. Situāciju vēl vairāk pasliktina tas, ka viņa vairs nevar
atcerēties savus vecākus. Taču viņa nav viena. Maiklu, Ēriku un Džordžu, trīs
puišus no viņas skolas arī ir piemeklējis tāds pats liktenis. Sekojot kādas
dīvainas pacientes šķietami nekaitīgajam padomam, viņi arvien dziļāk tiek
ievilkti ievelk noslēpumainu mīklu un mulsinošu notikumu mutulī. Pēkšņi viņi
atrodas pasaulē, kas ir sazvērējusies pret viņiem un kurā nevienam vairs
nevar uzticēties – pat ne sev. Izmisīgajos meklējumos pēc atbildēm un savām
pašu atmiņām viņi drīz vien aizklīst pa šauru taciņu starp realitāti un
vājprātu, starp debesīm un zemi, starp dzīvību un nāvi. Un viņu pulkstenis
tikšķ.

Rēdliha, Iveta

VĒL VIENA DZIĻA IEELPA
TRILLERIS
Ivetas Rēdlihas psiholoģiskais trilleris nemoralizē, taču spilgti atklāj cilvēku
rīcības tumšās, neizgaismotās virāžas un dramatiskās sekas, kuras
neizbēgami iespaido arī līdzcilvēkus. Profesionāli darbojoties
psihoneiroimunoloģijas jomā, autore apvieno savas zināšanas un iztēli, radot
spriedzes romānus ar samezglotu un intriģējošu sižetu, un tāds ir arī viņas
jaunais darbs "Vēl viena dziļa ieelpa". Galvenais varonis Alekss Caune ir
pašapzinīgs, viltīgs un mērķtiecīgs jauns vīrietis, kurš jau pusaudža gados ir
dzelžaini apņēmies kļūt bagāts. Šī mērķa sasniegšanai viņš lieki netirda savu
sirdsapziņu, un visi iespējamie līdzekļi viņam šķiet gana labi.

Judina, Dace

PĒDAS PUTEKĻOS
DETEKTĪVS
Daces Judinas mūsdienu ironisko detektīvu sērijas "Izmeklē Anna Elizabete"
13. grāmata "Pēdas putekļos".
Pēc vizītes pie Ķesterkalnu reģes Silvijas uz naksnīgās šosejas mīklainā
avārijā iet bojā ziņu aģentūras īpašnieks Tuncis; viņa auto lūžņos atrodas
ģenerālim Bozem nolaupītie dokumenti. Melnpils mērs Poķis pēc pamatīga
tusiņa tiek ierullēts asfaltā. Abi upuri saistīti ar skandalozo politisko spēku
Mājai un Ģimenei, kas iecerējusi atdzimt ar jaunu līderi. Bet no
Sanktpēterburgas tiesu arhīva izgaisusi deviņkārtējā slepkavas lieta. Pēdas
ved uz Rīgu...

Ūdris, Uldis

NO OTRAS PUSES
KOMUNIKĀCIJU PRASMES
"Esmu sapratis, ka nav svarīgi, kurā punktā Tu šobrīd atrodies, kāda ir Tava
veselība. Vai Tu izjūti regulāras saaukstēšanās, alerģijas vai jau diagnosticētu
slimību ar piesolītu nāves gultu. Veselība vai slimība ir mainīgi lielumi. Tā ir
kustība, kura mainās atkarībā no cilvēka ikdienas izvēlēm un stimuliem, kuri
to ietekmē! Ja pārstāsi skatīties slimības virzienā, turpinot to pētīt kā
zinātnieks, Tev ir iespēja satikt veselību. Ja palaidīsi vaļā savu veco personību
un attīstīsi savu jauno personību, Tu izpaudīsi jaunās personības attieksmi,
kura pēc jaunās personības izvēles var būt arī veselība un spēks. Nepalaid
garām šo būtisko izpratni, jo tā ir veselības atslēga!" (Autors)

