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Račko, Karīna

NETĪRĀ

Slavenā modele un influencere Flēra Jirgensone nolēmusi Ziemassvētku 
brīvdienas pavadīt vienatnē savrupā lauku viesu namā.
Jaunā sieviete slēpj rētas uz plaukstu locītavām un nesekmīgi pūlas atgūties 
no traumatiskām, zemiskuma un liekulības pilnām attiecībām.
Lai arī Matiass atsakās pārgulēt ar Flēru, viņi pamazām satuvinās, un 
izrādās, ka abu sāpīgajā pagātnē ir vairāk kopīga, nekā sākotnēji šķiet. Viņi 
labi zina – nekas nespēj sakropļot tik nežēlīgi kā netīras jūtu spēles…

ROMĀNS

Abdullajevs, Čingizs

VENERAS OTRĀ PIEDZIMŠANA

Sievietes ir viltīgas un neaprēķināmas. Par to lieku reizi nākas pārliecināties 
ekspertam analītiķim Drongo, nejauši nokļūstot vienā no Madeiras salām.

ROMĀNS



Žuravska, Dzintra

KĀ PA PLĀNU LEDU 

Romāns par cilvēku pārvarētajiem šķēršļiem viņu dzīves laikā.

ROMĀNS

Ketnere, Keita

ASTESZVAIGZNES BRĪDINĀJUMS

"Virja LK" izdod trešo latviešu autores romānu - „Asteszvaigznes 
brīdinājums”.Šajā daļā Lienes sirds Itālijā sildās mīlestībā, tikmēr Latvijā... 
dzīve kūleņu kūleņiem.
Romāns ar jaunas sievietes – Lienes - acīm gudri vēsta ne tikai par viņas 
likteni, mīlestību un pārdzīvojumiem, bet ar spilgtām epizodēm parāda dzīvi 
Latvijā (Rīgā) padomju laikos.
Mūsdienu jaunieši nevar pat iedomāties, ka vārda brīvība var būt delikatese, 
ko ikdienā nevar atļauties baudīt. Šķietami nekaitīgas mājas viesības 
nākamajā rītā var novest pie atlaišanas no darba, jo kāds no viesiem 
izrādījies nodevējs („stukačs”).
Uzzināsiet arī par niansēm, ko neraksta Latvijas vēstures grāmatu lappusēs:
kā organizēja pagrīdes spēļu zāles;
kā ieprecēt (iegādāties) dzīvokli laikā, kad tos pirkt bija aizliegts;
kā slavenā hokeja komanda palīdzēja apturēt vergturību, kad ar varu, viltu 
un apmānu piespiesti cilvēki apsargu stingrā uzraudzībā par velti būvē 
augstāko amatu partijas biedru mājas.
Autore prot pasmieties par likteņa izdomu pat traģiskākajos un sāpīgākajos 
notikumos.
Stiprā sievietes intuīcija un uzticami draugi palīdz romāna varonei tikt pāri 
visām likstām. Un var jau būt, ka „romāns” ir tikai izkārtne neticami raibajiem 
notikumiem, kas ir pati dzīve.
Kādēļ gan latviešu autore izvēlējusies rakstīt ar pseidonīmu - Keita Ketnere? 
Lai šī maska dotu brīvību vārdiem, kas romānā apraksta patiesus notikumus 
un reālus cilvēkus no latviešu mākslinieku radošās inteliģences aprindām.
/Linda Grava/
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Venters, Egīls

ŠTĀBS DEBESĪS

Atšķirībā no iepriekšējiem darbiem “Štābs debesīs” veidots 
paradokumentālās prozas žanrā. Autors restaurē “saldos astoņdesmitos” un 
izstāsta, kā notika atentāta mēģinājums pret Mihailu Gorbačovu Rīgā, kā 
VDK virsnieks izglāba divus latviešu filologus un apraksta tā laika reālijas.  
Mūsdienās Stokholmas lidostā pulcējas latviešu hokeja fani, cilvēkēdāji no 
fetišistu kongresa un zinātnieki, kas atklājuši kosmosa čukstu. Tartu “
Apgāztajā mājā” patvērumu atrod cilvēki, kuriem Ziemassvētki nav tikai 
dāvanu svētki. “Apgāztā māja” ir viena no metaforām, kas raksturo visu 
stāstu krājumu, mācītāja vārdiem no stāsta “Emulators” sakot: “Dievs netur 
lietussargu virs cilvēka, kas stāv bezdibeņa malā.”

PROZA

Aberkrombijs, Džo

PIRMS TIE PAKĀRTI

Tiks atklāti seni noslēpumi. Tiks piedzīvotas gan uzvaras, gan zaudējumi 
asiņainās kaujās. Tiks piedots nāvīgiem ienaidniekiem, bet ne pirms tie 
pakārti.

PROZA

Tirzītis, Gunārs

SĪĻA MĀJA 

Pirms vairāk nekā simt gadiem Rīgā ienācis, Brencis Sīlis apņem sievu, uzceļ 
Iļģuciemā krietnu māju un aizsāk Sīļu dzimtu.
Tai nākas piedzīvot Pirmo pasaules karu, pēc kara tiešām iestājs miers, un 
Otro, pēc kura miers vairāk līdzinājās kaujas laukam.
Īsumā atklājot romāna saturu, notiktu skrējiens pāri ne vien laikam, bet arī 
likteņiem, tomēr tie pelnījuši, lai tiktu izsekoti lēnām un pamazām.
Šis nav kriminālromāns, kurā galvenais atklājas pēdējā lappaspusē. Šis ir 
kāzu un bēru romāns.
Kāzas un bēres ir dzīves šūpoles, kuru augstākais punkts nozīmē mīlestību, 
zemākais - sāpes.
Augšā- prieks, lejā - zaudējums. Katrai no Sīļu paaudzēm lemts viss, arī tas, 
kas pa vidu.
Dzimta sazarojas, daži aizklīst pasaulē, tomēr nepazūd, atgriežas pat Brenča 
mazmazdēls Vitis un jau mūsdienās, Rīgā kāzas nosvinējis, pierāda, cik stiprs 
ir vairāku paaudžu Sīļiem piemītošais veiksmīga uzņēmēja gēns...

ROMĀNS



Čaklais, Māris

1940-2003

Savu gaitu sāk Raksti Mārim Čaklajam – talantīgam, savā vienreizīgumā 
neatkārtojamam, ar spožu intelektu un dziļu, klusinātu emocionalitāti 
apveltītam dzejniekam. Personībai, kuras bagātais, daudzveidīgais devums 
ne vien literatūrā, bet visā latviešu kultūrā godam iekļaujas Latvijas 
simtgadē.
Pirmajā sējumā iekļauts dzejnieka dzīves agrīnais posms ? bērnība, jaunības 
gadi, literārās darbības sākums (1960–1973), publicējot arī līdz šim neizdoto 
dzejoļu krājumu “Gribu pamosties dzīvs”. Pirmo reizi grāmatā lasāmas šajā 
laikposmā rakstītās Māra Čaklā vēstules Imantam Auziņam, Intai Čaklajai, 
Knutam Skujeniekam, Veltai Tomai un citiem.

RAKSTI

Tomāti :

AUDZĒŠANA UZ LAUKA UN SILTUMNĪCĀ

Pārbaudītas šķirnes ar garšīgiem augļiem. Latvijas tomātu audzētāju 
pieredze un ieteikumi. Padomi, kā iegūt bagātu ražu no vesela stāda. 
Audzēšana uz lauka un siltumnīcā.

DĀRZKOPĪBA

Freibergs, Zigmunds

PASĀKUMU VADĪŠANAS MĀKSLA

Šī ir neaizvietojama rokasgrāmata esošajiem un topošajiem kāzu, jubileju, 
korporatīvo un citu veidu pasākumu plānotājiem un vadītājiem, jo palīdzēs 
organizēt oriģinālus, gaumīgus un aizraujošus pasākumus, izveidot to 
scenārijus, plānus, saturisko un vizuālo noformējumu. Grāmata noderēs 
ikvienam, kas ikdienā komunicē ar lielākām auditorijām: prezentē, pasniedz, 
vada sapulces un tamlīdzīgi. Ar tajā sniegtajām zināšanām, izpratni un 
padomiem varēs īstenot oriģinālas un neaizmirstamas uzstāšanās.

KOMUNIKĀCIJU PRASMES



Eduards Veidenbaums
DZĪVE UN DAIĻRADE: KONTEKSTI UN RECEPCIJA

Krājums ir starpdisciplinārs. To veido skatījums uz Veidenbaumu un viņa 
darbiem no filozofijas, latviešu literatūrzinātnes, ģermānistikas, 
muzikoloģijas, vēstures, mitoloģijas un muzeoloģijas viedokļa. Autoru lokā ir 
arī divi dzejnieki un atdzejotāji.

LITERATŪRZINĀTNE

Upenieks, Aivars

VĪZA UZ PASAULES MALU

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.

CEĻOJUMI

Špillere, Inta

AIZ MANAS PASAULES LOGA 
DZEJA



Gerhardsena, Karina

MELNAIS LEDUS

Ziemā uz slidena ceļa notiek traģisks negadījums - dziļā gravā nogāžas 
automašīna.Vīrietis, kurš traucas pa sniegotajiem ceļiem. Sieviete, kura 
uzticējusies un iekāpusi svešinieka mašīnā. Mīlnieki, kas brauc meklēt 
nošķirtu tikšanās vietu. Viņi visi ir braukuši gar to pašu gravu.
Kad avarējušo un pilnīgi apsnigušo mašīnu pēc četrām dienām atrod, 
atklājās, ka upuris ir miris milzīgās mokās.
Nezinot cits cita eksistenci, varoņi tiek iesaistīti vardarbības spirālē, un, kaut 
arī neviens no viņiem nezina visu patiesību, kāds zina pietiekami, lai 
pastāstītu stāstu.
“Melnais ledus” ir aizraujošs psiholoģiskais trilleris, kurā nekas nav tā, kā šķiet. 
Vaina, naids un iznīcība ir degviela, kas turpina virzīt šo stāstu uz priekšu un 
rada atriebības saldo garšu.

KRIMINĀLDETEKTĪVS

Balkrišna, Āčārija

PRAKTISKĀ ĀJURVĒDA 

Šī grāmata sniedz noderīgu, uz pierādījumiem balstītu informāciju apr 
Ājurvēdas darbības principiem, uztura un dzīvesveida ietekmi uz veselību, 
izpratni par ķermeņa uzbūvi un miesas kaitēm, kā arī atklāj efektīvas 
izdziedināšanās metodes.
Autors lieliski parāda, ka Ājurvēda var kļūt par ceļvedi, lai dzīvotu veselīgi un 
pilnvērtīgi.

ROSINOŠI IETEIKUMI VESELĪGAI DZĪVEI

Jakovļeva, Jūlija

DEBESIS DIMANTOS

1933. gads. Padomju Savienībai, kā stāsta propaganda, klājas arvien labāk. 
Notiek pirmās padomju komēdijas uzņemšana. Kāds sacer bravūrīgus 
maršus, iestudē dzīvespriecīgas operetes. Tikmēr Ļeņingradā tiek nogalināta 
aktrise. Vai noziegums pastrādāts nevaldāmas kaisles dēļ? Varbūt pie vainas 
ir nolaupītās dārglietas? Un vēl jau paliek noslēpumi, ko jaunās padomju 
valsts varenie vēlētos aprakt uz mūžu… Lai to saprastu, izmeklētājs Vasīlijs 
Zaicevs ir spiests ielūkoties pagātnes aizkulisēs.

DETEKTĪVS PAR STAĻINA LAIKU



Токарева, Виктория

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ

«Когда долго смотришь на солнце, потом не видишь ничего вокруг себя. 
Все обесцвечено.
Так и я. Жила, ничего не видя вокруг себя. А на что смотреть? Меня 
спасала семья, которая стояла прочно, как скала. Меня спасали мои 
ненаписанные книги и мой талант, хотя и нескромно об этом говорить. 
Талант — как грудной ребенок: орет, требует, его надо обслуживать, 
забывая о себе. Мой талант держал меня на плаву и говорил: «Ничего не 
кончилось, все еще будет». Виктория Токарева

ROMĀNS

Мартова, Людмила

ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

Дина Резникова следовала по привычному маршруту ночным поездом в 
Москву, где она подрабатывала переводчиком на переговорах. Ее 
соседом оказался мертвецки пьяный тип, разбросавший вещи по купе. 
Собирая их, Дина заметила старинный документ на непонятном языке, 
но в тот момент не придала ему значения, ведь вскоре в купе появился 
ее друг детства Борис Посадский, тоже направлявшийся в столицу. А 
утром Дина обнаружила, что потеряла паспорт, и вместо гостиницы 
остановилась на съемной квартире Бориса. Но это оказалось не самой 
главной неприятностью возвращаясь домой вечером, она буквально 
наткнулась на мертвого мужчину, лежащего на лестничной площадке! 
Это был их ночной попутчик, но как он сюда попал и кто его убил?он 
сюда попал и кто его убил?
Не нужно туда идти. Брагин приблизился к черной прогалине, 

ROMĀNS
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Перкс, Хэйди

ВЕРНИСЬ РАДИ МЕНЯ 

Стелла Харви потрясена: в саду дома, где она родилась и провела 
детство, найдены человеческие останки. Останки Айоны Биркс – 
девушки, приехавшей когда-то на родной остров Стеллы на отдых... Что 
же произошло тогда на острове, где, казалось бы, все жители знают друг 
о друге всё? Неужели один из этих мирных, респектабельных, 
дружелюбных провинциалов - жестокий убийца, годами ускользавший 
от правосудия? Но кто? Эти вопросы не дают Стелле покоя. Она 
возвращается на остров и начинает собственное расследование, еще 
не подозревая, как далеко могут зайти люди, чтобы защитить свои 
секреты. Особенно если скрывают смертельную тайну...

PROZA

Платова, Виктория

УВИДИМСЯ В ТЕМНОТЕ 

портившей безупречно-белую поверхность озера, и еще успел 
удивиться, что совсем тонкий лед легко выдерживает вес человека. Лед 
не дрогнул даже когда Брагин опустился на колени перед прогалиной. 
Не нужно туда смотреть. Но Брагин уже заглянул в бездну, и увидел там 
то, что должен был увидеть. Женское тело. Казалось, женщина парила в 
безвоздушном пространстве, а вовсе не в воде. И она была мертва. 
Задушена, о чем свидетельствовала странгуляционная борозда на шее. 
Брагин был уверен, что убийство произошло не здесь, что с жертвами он 
расправляется в другом месте. Там, где никто не в состоянии 
побеспокоить. Убийца никуда не спешит, и он предельно осторожен. Так, 
что и концов не найдешь. Во всяком случае, Брагин ни на йоту не 
приблизился к разгадке, а время движется неумолимо. Женщина в 
озере пятая по счету.

ROMĀNS


