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Ančevska, Ieva 

Latviešu dziedināšanas tradīcija 

Dr.philol. Ievas Ančevskas pētījuma objekts ir latviešu 

dziedināšanas tradīcija, tajā izmantotie līdzekļi un metodes. Pētīta 

arī šīs tradīcijas attīstība un pārmantojamība mūsdienās. Autore 

galveno uzmanību pievērsusi tieši senajai tautas dziedināšanas 

tradīcijai un tās turpinātājiem, kuri galvenokārt dzīvo laukos un 

kuri dziedināšanu neuztver un nepozicionē kā īpašu nodarbošanos. 

 

 

 

Apals, Gints 

Latvieši, vācbaltieši un Krievija 

Vēsture pašreizējās Latvijas teritorijā kopš 12. un 13. gadsimta 

mijas nereti tiek izprasta kā pretstāve „mēs” – „viņi”. „Viņi” ir arī 

vācbaltieši, kuri „mums”, latviešiem, esot nepārprotami kaitējuši, 

gadsimtiem ilgi liedzot brīvību, turību, valsti, valodu, pienākošos 

statusu utt. Bet vai tā ir tiesa? Vēstures zinātņu doktora, diplomāta 

Ginta Apala un žurnālista Māra Zandera grāmata “Latvieši, 

vācbaltieši un Krievija. 

 

 

 

 



 

 

Bankovskis, Pēteris 

Palimpsests 

"Palimpsests” ir Latvijā pirmais plašākais ieskats lokālās 

kolekcionēšanas vēsturē, specifikā, kontekstos, darbā akcentēti 

vairāki būtiski kolekcionēšanas aspekti, uzzinām par atsevišķām 

savulaik izcilākajām kolekcijām, par to saturu un likteni. 

Kolekcijas rodas un izzūd, kolekcionāri tāpat.  

 

 

 

Blūma, Inta 

Pārcēlāja dienasgrāmata 

Intas Blūmas piektā grāmata, kurā viņa retrospektīvi raugās uz 

noieto ceļu garīguma un sevis meklējumos 12 gadu garumā. 

Dienasgrāmatas formātā apkopoti atšķirīgos laika posmos un par 

dažādām tēmām radušies ieraksti, kurus vieno kopēja nots- tās ir 

autores pašizziņas ceļā gūtās atziņas un atklāsmes, īpaši 

pievēršoties ezotēriskās jomas virtuvei, ar kuru šo gadu laikā ir 

saskārusies. 

 

 

 

 

 



 

Brends, Rasels 

Atgūšanās 

Mēs dzīvojam atkarību laikmetā. Šī problēma ir sasniegusi 

epidēmijas apmērus un ir tik visaptveroša, ka, iespējams, pat 

nenojaut – arī tu esi atkarīgs. Kādi ir tavi neveselīgie ieradumi un 

pieķeršanās? Varbūt neapzināti esi atkarīgs no ēdiena, vai 

neveselīgām attiecībām? No darba, kas nesniedz gandarījumu, vai 

trulas bakstīšanās telefonā? Neesmu šo grāmatu sarakstījis tāpēc, 

ka būtu labāks par tevi. Tieši pretēji – tāpēc, ka ar mani ir vēl 

ļaunāk. 

 

 

Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no Ledus 

aiziešanas līdz Latvijas valstij. Cilvēki un 

vietas 

Izdevums iecerēts kā vērtību arhīvs, kas atklāj daudzveidīgo un 

bagāto kultūras slāni, uz kura pamata veidojusies Latvijas valsts un 

sabiedrība. Par hronikas sākuma brīdi izraudzīts laiks, kad Baltijas 

telpa atbrīvojās no ledus, bet par beigu posmu – 1918. gads, kad 

tika proklamēta Latvijas valsts.  

 

 

Eniņš, Guntis 

Latvijas dabas brīnumi 

Bīstamas alas, gleznaini ieži, brīnumaini dižkoki un dižakmeņi. 

“Latvijas dabas brīnumi” ir Gunta Eniņa grāmatas “Nezināmā 

Latvija” (2015) nākamais cēliens – plaši apskatītas mazāk 

pazīstamas Latvijas dabas parādības: labirinti, “piramīdas”, 

jūrakmeņi, krusta koki, pilskalni, velna kalves...  

 



 

 

Erenštreits, Jānis 

Kroņu pinējs 

Autoram veiksmīgi izdevies sasaistīt vienā veselumā varoņa un 

daudzu viņa laikabiedru teikto, rakstīto, atmiņās atstāto, veidojot 

vispusīgu un krāsainu tautas izglītotāja un mūzikas kultūras 

pamatlicēja tēlu. Paša Cimzes atstātais teksta mantojums ir izcils, 

ļoti daudz mūsdienām aktuālu tēmu, kurās viņa viedokli gribētos 

vēl un vēlreiz citēt... 

 

 

Hainsa, Sallija 

Vai dzimte ir plūstoša? 

Piedzimstot katram no mums tiek piešķirts bioloģisks dzimums, ko 

nosaka mūsu fiziskā anatomija. Bet kāpēc daži pieredz lielu 

pretrunu starp savu bioloģisko dzimumu un iekšējo identitāti? Vai 

dzimte ir tas, kas esam, vai tas, ko darām? Vai veids, kā mēs 

izpaužam savu dzimti, ir iedzimts, vai arī tas attīstās, mums 

pieaugot?  

 

 

 

Joksts, Osvalds 

Civiltiesības jautājumos un atbildēs 

Grāmatā "Civiltiesības jautājumos un atbildēs" apkopoti apraksti 

par dažādiem gadījumiem no prakses, risinot fizisko un juridisko 

personu attiecības mantošanas, zaudējuma un kaitējuma piedziņas, 

zemes īpašu tiesību un citos jautājumos.  

 



 

Knāviņa, Valda 

Hilda Vīka 

Sērijā “Latvijas mākslas klasika” grāmata par Hildu Vīku (1893–

1963). “Latvijas 20. gadsimta 20.–30. gadu mākslas ainā spoži 

uzmirdzēja savdabīgi valdzinošā Hildas Vīkas daiļrade, kurā naivā 

dabiskumā sakausējas prāts un jūtīgums, dabas un iztēles radītie 

sižeti un tēli,” raksta grāmatas autore mākslas zinātniece Valda 

Knāviņa. 

 

 

Korsaks, Pēteris 

Latviešu fotogrāfi - kara liecinieki 

“Latviešu fotogrāfi karā kā fotoreportieri − līdz šim tāda vārdu 

salikuma latviešu periodikā nav bijis, jo atšķirībā no rakstniekiem 

fotogrāfu biogrāfijas nav tikušas sistemātiski vāktas un apkopotas,” 

tā grāmatas autors fotovēsturnieks Pēteris Korsaks. Pēteris Korsaks 

norāda, ka, lai gan karā iesaukto fotogrāfu skaits nav ļoti liels, viņu 

apzināšana ir prasījusi meklējumus daudzu gadu garumā. 

 

 

Latvija: kultūru migrācija 

Pie lasītājiem dodas unikāls kolektīvs darbs – astoņsimt lappušu 

bieza grāmata “Latvija: Kultūru migrācija”, kuras tapšanā 

iesaistītas četras Latvijas Universitātes (LU) zinātniskās institūcijas 

un vairāk nekā 25 pētnieki no visdažādākajām humanitārajām 

jomām – sākot no vēstures, filozofijas un literatūras, līdz reliģijai 

un mākslas vēsturei.  

 

 



 

Leitis, Aivars 

 Kārlis Jansons 

Tēlnieks Kārlis Jansons (1896–1986) ir vitālu, temperamenta 

uzspriegotu tēlu autors, kurš darbojies galvenokārt monumentālās 

un memoriālās skulptūras jomā, radot virkni nozīmīgu pieminekļu 

vairākās Latvijas pilsētās.  

 

 

 

Mazvērsīte, Daiga 

Mirgo mana Margarita 

Bagātināta ar vērtīgu bilžu klāstu. Margaritas Vilcānes dzīve 

atspoguļo lielos vēsturiskos samezglojumus, kādus piedzīvojuši 

daudzi latvieši: pasaulē nākšana Sibīrijā, pēckara plānā maize, 

patstāvīgas dzīves sākšana “no nulles”, smags ikdienas darbs 

padomju gados, par ko neatkarīgā Latvija atalgoja ar niecīgu 

pensiju, sākotnēji atsakot pat pilsonību. 

 

 

Pērkone, Inga 

Ekrāna skatuve 

Kinozinātnieces Ingas Pērkones grāmata trīs cēlienos, sešās 

epizodēs, ar intermēdiju un ilustrācijām. Grāmatas pirmajā cēlienā 

“Viss par aktiermākslu” pētītas tās latviešu filmas, kas stāsta 

stāstus par aktieriem – pasaules kino tas kļuvis par savdabīgu 

virsžanru ar kopīgām vizuālām zīmēm, līdzīgiem raksturiem un 

sižeta līnijām. 

 



 

Puķe, Rojs 

Piparēdiens 

Kas ir Pipars? Mans vārds ir Rojs, bet plašāk esmu pazīstams kā 

Pipars. Esmu kulinārijas blogeris. Savu blogu rakstu kopš deviņu 

gadu vecuma. Vai vēlos kļūt par pavāru? Nē! Esmu huligāns 

virtuvē, un man patīk eksperimentēt, nevis darboties, kā pieņemts 

un kā tiek uzskatīts par pareizu. Kas ir "Piparēdiens"? Šajā grāmatā 

tu neatradīsi neko no smalkās virtuves. 

 

 

Pūtelis, Aldis 

Domas par latviešu mitoloģiju 

Šajā pētījumā autors vērtē ziņas par latviešu mitoloģiju un kultu, 

kas atrodamas dažādos rakstītajos avotos, latviski atstāstot šo 

darbu saturu un sastatot šo avotu veidotās versijas, meklējot ziņu 

pirmavotus, kā arī analizējot iespējamo izplatīto motīvu izcelsmi 

agrāk izveidotā rakstītajā tradīcijā. 

 

 

 

Reidzāne, Beatrise 

Latviešu tautasdziesmu semantika 

Dr. hab. philol. Beatrises Reidzānes zinātniskā monogrāfija 

“Latviešu tautasdziesmu semantika. Vilka tēls “Latvju dainās”” ir 

turpinājums autores pētnieciskajai interesei par klasisko 

tautasdziesmu tēlu sistēmu un atsevišķo tēlu daudzajām nozīmēm. 



 

    Šiliņš, Jānis 

Ķēpīga tēma. Latvieši - boļševiku balsts? 

Grāmata iznākusi sērijā “Latvijas vēstures mīti un versijas” un 

domāta visiem, kas interesējas par vēsturi. Tajā ir bagātīgs 

vizuālais materiāls, plaša atsauču sistēma un ieteicamās literatūras 

saraksts. Vēstures zinātņu doktora, Latvijas Valsts vēstures arhīva 

vadošā pētnieka Jāņa Šiliņa un žurnālista Māra Zandera grāmata 

“Ķēpīga tēma. Latvieši – boļševiku balsts?” veltīta Latvijas 

vēstures neērtiem jautājumiem, par kuriem nereti noklusē. 

 

 

Šīters, Džūljens 

Vai medicīna mums joprojām nāk par labu? 

Modernās medicīnas sarežģītība ir ārkārtējs sasniegums, kas 

daudziem ļauj saņemt aprūpi nebijušā līmenī. Tomēr medicīnas 

progresam ir sava cena: antibakteriālā rezistence, arvien 

izturīgākas multirezistentās baktērijas un neparedzētās, bet 

postošās opioīdu nozīmēšanas sekas ir daļa no mūsdienu medicīnas 

ikdienas. Šī trāpīgā grāmata apšauba mūsdienu medicīnas prakses 

ekonomiskos un ētiskos aspektus un to ietekmi uz cilvēku dzīvi. 

 

 

Zilgalvis, Jānis 

Laiks ceļot 

Latvijas sakoptākās pilis, muižas, parki un pastorāti. Šis izdevums 

ir domāts plašam lasītāju lokam, tiem, kuriem ir īpašs prieks baudīt 

skaistu un sakoptu vidi Latvijas muižās, pastorātos un parkos un 

kurus iepriecina seni viduslaiku cietokšņi, krāšņas baroka un 

klasicisma rezidences, kā arī jaunāku laiku būvmākslas liecības. 



 

Анашкевич, Сергей 

Жизнь как секс на первом свидании 

Книга не помогает путешествовать: она помогает жить 

путешествиями. Каждый читатель сможет найти что-то свое и 

понять, где именно в путешествиях скрыто удовольствие: в 

одном - подготовка, в другом – команда и компания, в третьем 

- неожиданная идея, которая только на этапе реализации стала 

понятной, в четвертом - просто возвращение домой. 
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Brice, Silvija 

Baigās piezīmes 

“Tulkošana ir liela un būtiska manas dzīves daļa. Galva mūžam ir 

pilna ar vārdiem, un kādā brīdī šie vārdi sāk kondensēties kā rasa 

uz stikla, savelties lāsēs un ritēt paši no sevis. Bet reālajā pasaulē 

viss ir tik spilgts un rosinošs citādā veidā nekā svešos tekstos, tas 

pārsteidz manu untumaino iekšējo bērnu, un viņš ķersta ainas kā 

taureņus. Šie spontānie vārdu ritējumi ir izveidojuši ko līdzīgu 

piezīmju grāmatiņai, un šīs piezīmes ir baigas tāpēc, ka pārlieku 

vaļsirdīgas. Tagad tās tiek atstātas parkā uz soliņa – ja nu kāds tās 

pašķirsta un atrod kaut ko sev noderīgu.“ Silvija Brice 

 

 

 

Bukšs, Aldis 

Brāļi 

Neveiksmīga pokera spēle ekskluzīvā Londonas klubā latvieti 

Edgaru ievelk notikumu ķēdē, kuri noved viņu Helsinku cietumā. 

Pa šo laiku Igaunijā bez vēsts pazūd Edgara jaunākais brālis. 

Aizsākas Edgara pēddziņa gaitas: no Igaunijas uz Ziemeļlatgali, 

Latvijas—Krievijas pierobežas joslu un Londonu, pamazām 

izgaismojot sarežģītu starptautisku noziedzības tīklu.  

 



 

Čajkovskis, Adrians 

    Laika bērni 

Cilvēces pēdējie pārstāvji ir pametuši mirstošo Zemi, izmisīgi 

meklējot jaunas mājas izplatījumā starp zvaigznēm. Sekojot senču 

pēdās, viņi atklāj aizgājušo laiku lielāko dārgumu – teraformētu 

planētu, kas piemērota cilvēkiem. Bet jaunajā paradīzē ir arī savi 

noslēpumi... Daudzajos pamestības gados tās radītāju sētajām 

sēklām aizmetušies baisi augļi. 

 

 

 

Dimante, Inguna 

Ilūziju spēles 

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. Viņiem vēl nav 

30. 

 

 

Dovlatovs, Sergejs 

Zona. Cietuma uzrauga piezīmes 

20.gadsimta 60.gadi, Padomju Savienība, cietums Komi 

Republikā. Armijas ierindnieks igaunis Pahapils ienīst okupantus 

un dzimtajā valodā runā tikai ar lēģera suņiem. Kareivis Miščuks 

strādā aerofotografēšanas brigādē, zog izpletņu zīdu un nonāk pie 

urkām.  



 

Dziesma par manu Sidu 

Senspāņu varoņepus “Dziesma par manu Sidu” (“Cantar de Mio 

Cid”) ir senākais spāņu literatūras piemineklis, kas saglabājies līdz 

mūsdienām. Epus sarakstīts viduslaiku kastīliešu valodā un 

saglabājies vienā eksemplārā, ar 1207.gadu datēta teksta norakstā, 

kas radīts ap 1320.–1330.gadu. Izcilais sidologs, spāņu folkloras, 

valodas vēstures un tautas daiļrades pētnieks Ramons Menendess-

Pidals, to sauc par “žongliera manuskriptu”.  

 

 

Foss, Kristians Bangs 

Nāve brauc ar Audi 

 “Nāve brauc ar audi” ir Fosa trešais romāns, par kuru viņš ir 

saņēmis 2013. gada Eiropas Savienības Literatūras balvu. 

“Valdemars pastāstīja par savām slimībām un sindromiem. Viņš 

bija staigājoša retu un nepatīkamu kaišu mācību grāmata, mocījās 

ar neskaitāmām vainām, kuru dēļ es būtu gatavs nogalināt, lai tikai 

tās man ietu secen. Man ienāca prātā dokumentālā filma, ko biju 

noskatījies kādā no saviem nakts televīzijas seansiem. 

 

 

Hantere, Kara 

Kāds no savējiem 

Kā bērns var pazust, neatstājot nekādas pēdas? Iepriekšējā vakarā 

astoņgadīgā Deizija Meisone pazuda no ģimenes ballītes. Neviens 

no klusās piepilsētas ieliņas iedzīvotājiem neko nav redzējis – vai 

vismaz tā viņi saka. Inspektors Ādams Folijs cenšas neļauties 

aizspriedumiem, tomēr viņa pieredze liecina, ka deviņos gadījumos 

no desmit vainīgais parasti ir kāds upurim pazīstams cilvēks. 



 

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.  

 

 

 

Hvoinskis, Jānis 

Mūza no pilsētas N 

“Mūza no pilsētas N” ir Jāņa Hvoinska otrais dzejas krājums, tas 

klajā nāk tieši desmit gadus pēc debijas krājuma “lietus pār kanālu 

e”.  

 

 

 

Ivaškevičs, Jaroslavs 

Vilkumuižas jaunkundzes 

Jaroslava dzejoļi ir vārdi mūzikai, kuras partitūra nav uzrakstīta, 

bet, kas savā veidā tomēr ir dzirdama, tā nav bieži minētā dzejoļa 

muzikalitāte. Jo viņa dzejoļi nerada mūziku, taču tie mūs aizved 

mūzikā - bieži starp orķestra partijām. 



 

Jansone, Ilze 

Vīru lietas 

Ja man būtu jānosauc viena latviešu grāmata, kurā trāpīgi 

raksturoti modernās inteliģences pārdzīvojumi, es tūlīt pat 

iedomātos par “Vīru lietām”. Tas ir dziļi personisks, nesaudzīgs un 

nepiedienīgs grupas portrets, kura galvenie varoņi – izmisuši un 

apmaldījušies domātāji – tā vien izstaro mūsdienās labi pazīstamo 

lielpilsētas vientulību. 

 

 

Kalna, Ziedīte 

Dina 

Mākslas akadēmija pabeigta. Mīlestības saulainos toņos pielieta 

vasara. Te pēkšņi virs galvām lido padomju helikopteri. Tālākais 

jau notiek it kā visā Baltijā, cilvēki veido dzīvo ķēdi - Baltijas ceļu. 

Brīvība! To katrs tajā brīdī izjūt savādāk.  

 

 

 

Kreicvalds, Frīdrihs Reinholds 

Kalevdēls 

Eposs “Kalevdēls” (Kalevipoeg) ir mūsdienās visvairāk tulkotais 

igauņu valodā sarakstītais daiļdarbs, igauņu kultūras vizītkarte 

pasaulē. Gandrīz 90 gadus pēc tā pirmā tulkojuma iznākšanas 

latviešu valodā “Neputns” laidis klajā jaunu eposa izdevumu 

Guntara Godiņa atdzejojumā. “Šogad gan Latvija, gan Igaunija 

svin savas valsts simtgadi. Lai igauņu tautas eposa „Kalevdēls” 

tulkojums ir mana dāvana mūsu valstīm jubilejā.” 



 

Kolmanis, Arvis 

Annas stāsti 

Annas stāstu galvenā varone ir sieviete - gan viena pati visā 

grāmatā, gan katrā stāstā ar savu šķautni, veidojot latviešu 

literatūras "metasievieti" - no simboliem un kultūras 

uzslāņojumiem brīvu būtni. Šādi autors iecerējis rosināt lasītāja 

domāšanu jaunā veidā - Anna ir jāizdomā no jauna, lai 

identificētos un nolasītu postironiju. 

 

 

Kristi, Agata 

Nāve uz Nīlas 

Agatas Kristi slavenākajā darbā “Nāve uz Nīlas” godājamais 

detektīvs Erkils Puaro dodas ceļojumā uz Ēģipti, un tagad 

skatītājiem tiek piedāvāta jauna kinofilma, kuras scenārija autors ir 

Maikls Grīns un kuru režisējis un galveno lomu atveidojis Kenets 

Brenans. Mierpilno Nīlas kruīza noskaņu izjauc atklājums, ka 

Lineta Ridžveja ir tikusi nogalināta ar šāvienu galvā. 

 

 

Lāce, Ilze 

Baloži uz Žozetes jumta 

Šis ir smalku noskaņu stāstu krājums. Tas uzrakstīts nesteidzīgā, 

brīnišķīgā valodā ar neuzkrītošu ironiju un atturīgām skumjām par 

aizejošo laiku, kurā pamazām izgaist viss, sākot ar bērnības 

atmiņām un beidzot ar kādreiz kvēlu mīlestību, no kuras paliek 

pāri vien e-pastā nosūtīts teikums. 



 

                            Lekija, Mariana 

                            Ko var redzēt no šejienes 

      Ikreiz, kad Zelmai sapnī parādās okapi, šis aplam skaistais, 

dīvainais dzīvnieks, nākamo divdesmit četru stundu laikā kāds no 

ciema iedzīvotājiem nomirst. Šādās reizēs ļaudis kļūst tramīgi, sāk 

baiļoties par sevi un saviem tuvajiem, un varbūtējā pēdējā stundiņā 

izmisīgi laužas uz āru gadiem ilgi noklusētas patiesības, ko, 

iespējams, tomēr labāk paturēt pie sevis.  

 

 

Matsinovs, Paša 

Gogoļa disko 

Romāna “Gogoļa disko” notikumu virpulis savērpjas nenosakāmā, 

taču neapšaubāmi netālā nākotnē salīdzinoši īsā laikā nogrieznī – 

Krievijas impērijai atkal pievienotās Igaunijas pilsētiņā Vīlandē, 

kur vairs nav palicis gandrīz neviena igauņa, apmēram nedēļu klīst 

no miroņiem augšāmcēlies krievu literatūras klasiķis Nikolajs 

Gogolis.  

    

 

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. 



 

Radzevičūte, Undine 

Asinis zilas, debesis pelēkas 

Livonija, 15.gadsimta otrā puse. Livonijas ordeņa ziedu laiki jau ir 

aiz muguras, tomēr komturi un bruņinieki vēl valda daudzajās pilīs 

un kopā ar brīvajiem Vestfālenes bruņiniekiem cīnās par ietekmi 

Livonijā, cenšoties pārspēt spēkā un viltībā vietējos birģerus, 

Pleskavas un Lietuvas dižkunigaitijas karavadoņus un zviedru 

algotņus. Vendenes pilī noteicējs ir mestrs Bernhards fon der 

Borhs, kuram, kā runā, ir vareni aizbildņi pat pie pāvesta Siksta 

IV… Lietuva, 21.gadsimta pirmā puse. 

 

Rēdliha, Iveta 

Mānīgā ziemeļblāzma 

 “Rakstot romānu “Mānīgā ziemeļblāzma”, savā iztēlē izstaigāju 

neskarta sniega plašumus, izdzīvoju polārās nakts valdzinājumu, 

izbaudīju ziemeļblāzmas aizraujošo krāšņumu, izvizinājos haskiju 

pajūgā, sastapu varenus leduslāčus un notvēru neaprakstāmi 

emocionālu sajūtu, ka esmu atgriezusies mājās!” – tā radošo 

procesu atceras rakstniece, jo viņa jau sen bija lolojusi ieceri 

sarakstīt grāmatu, kurā notikumi risinātos tālajā ziemeļu 

arhipelāgā. 

 

 

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.



 

Šalamovs, Varlams 

Kolimas stāsti 

,,Kolimas stāstu,, norisa no 1954. līdz 1973. gadam, mazais cikls 

"Kolimas stāsti" ir pirmais, ko darināja rakstnieks, turpmāk teju 

visu radošo dzīvi veltot šai pieredzei. Tie ir stāsti par padomju 

represijās cietušajiem un pārbaudījumiem, ko viņi piedzīvoja 

nometnēs: badā, aukstumā un pazemojumos cilvēkā spēja 

saglabāties vien zemākie instinkti.  

 

 

Veika, Džūlsa 

Sestdienas rīta skrējiens parkā 

Šis ir stāsts par divām sievietēm. Viena ir jauna – Klēra, lieliska 

grāmatas varone. Otra ir vecāka, Hilda – patiešām īsts dārgakmens. 

Viena meklē dzīves mērķi. Otra meklē piedzīvojumus. Abām ir 

vajadzīgs draugs. Kad Klēra gluži nejauši iepazīstas ar satriecošu 

svešinieku, viņa pat nenojauš, cik ļoti šī sastapšanās ietekmēs viņas 

attieksmi pret dzīvi. 

 

 

 

Veinberga, Jana 

Mākoņaina nakts 

Janas Veinbergas romantiskajā detektīvā “Mākoņaina nakts” atkal 

darbojas romānā “Svešais draugs” iepazītie pievilcīgie detektīvi 

Stass un Lauma. Beta no mātes mantojusi skaisto viesnīcu “Pie 

ezera”, taču pēdējā laikā bizness nesokas, jo kāds sācis kaitēt viņas 

īpašumam: apraksta sienas, nogremdē laivu, nogalina suni, izplata 

riebīgas baumas, veic viltus zvanus... 



 

Vīgante, Dace 

Bumbulītis 

Lasītāju iemīļotās un literatūrkritiķu novērtētās latviešu prozistes 

Daces Vīgantes (1970) trešais stāstu krājums “Bumbulītis” ir īsti 

vijīgas valodas un jutekliskas tēlainības svētki. Autore joprojām 

pievēršas smalkai un niansētai cilvēku, dzīves, pasaules uztverei un 

atveidei, caur mazo – dažviet ar humoristisku un ironisku 

vērojumu – rādot arī grūto un nopietno, kas šajā grāmatā iegūst ne 

tikai lielumu un vieglumu, bet teju vai ekstravagantu negaidīti 

ieraudzīta gaisa balona grandiozitāti. 

 

 

Viguls, Arvis 

Grāmata 

Krājuma nosaukumam “Grāmata” ļoti atbilstošs kompozicionālais 

risinājums. Asociācija ar iespieddarbu ievērota arī krājuma 

struktūrā: rodams gan priekšvārds (šķirkļa “grāmata” nozīmju 

izklāsts), gan atsauces – dzejoļi, kas ievada grāmatas nodaļas 

(krājumā ir piecas nodaļas), gan komentāri – dzejnieka saspēle ar 

literatūras dižgariem (Vijons, Šekspīrs, Ibsens, Aspazija, 

Mandelštams, Bobrovskis) un viņu daiļrades epizodes un / vai 

dzīves intertekstuāls un savdabīgs interpretējums. 

 

Zelčāns, Jānis 

Visi dati dodas uz debesīm 

Līdz šim Jānis Zelčāns (1982) ir publicējis darbus dažādos 

izdevumos angļu valodā, bet īsprozas krājums “Visi dati dodas uz 

debesīm” ir viņa debijas grāmata latviski. Kā atzīst pats autors: pa 

dienu viņš dzīvo datortīklu pasaulē, bet naktīs dažkārt paliek 

nomodā, lai rakstītu savādus stāstus, kuros kopā savijas fantastika, 

psiholoģija un ilgas pēc labākas pasaules



Абгарян, Наринэ 

Симон 

В маленьком армянском городке умирает каменщик Симон. 

Он прожил долгую жизнь, пользовался уважением горожан, 

но при этом был известен бесчисленными амурными 

похождениями. Чтобы проводить его в последний путь, в доме 

Симона собираются все женщины, которых он когда-то 

любил. И у каждой из них — своя история. Как и все книги 

Наринэ Абгарян, этот роман трагикомичен и полон мудрой 

доброты. И, как и все книги Наринэ Абгарян, он о любви. 

 

 

Александрова, Н. 

Веер княгини Юсуповой 

Богатство представителей рода Юсуповых поражало 

воображение даже членов императорской фамилии. Однако, 

эмигрировав из революционной России, самый знаменитый из 

Юсуповых, Феликс Феликсович, смог вывезти за границу 

лишь малую долю драгоценностей и предметов искусства, 

которыми владела его семья. Основная же часть несметных 

сокровищ была надежно сокрыта... 

 

Александрова, Н. 

Фитнес для резвой Акулы 

Частному детективу Василию Макаровичу Куликову и его 

верной помощнице Василисе под силу раскрыть любое 

преступление – вернуть украденные драгоценности, найти 

похитителя, распутать узел таинственных убийств. Поэтому 

новое дело – слежка за тещей заказчика – поначалу кажется 

проще пареной репы. 



Александрова, Н 

Четки Изабеллы Кастильской 

Ротт Дайсон — начальник оперативного отдела полиции. 

Лэсси Кор — стажерка, единственная девушка среди опытных 

коллег. Что же связывает их? Конечно же, служба и 

расследование дела о таинственном маньяке-убийце, не 

оставляющем следов. Официально Лэсси в нем не участвует, 

но когда это останавливало решительных юных особ? А еще 

имеется некая тайна... Правда, Лэсси об этом пока не знает, но 

когда узнает... кому-то несдобровать! 

 

Алюшина, Татьяна 

Актриса на главную роль 

Театральная жизнь после карантина насыщена событиями. 

Молодой талантливый режиссер Глафира Пересветова 

готовится к премьере, и постановка обещает быть 

резонансной. Вокруг пьесы кипят нешуточные страсти, 

происходит убийство, Глафира с головой погружается в 

расследование.  

 

 

Алюшина, Татьяна 

Формула моей любви 

Марк - гениальный математик, но у него очень тяжелый 

характер. Единственная девушка, которая может к нему 

приспособиться, с которой у них полное духовное единение, 

это Клава. Но Марк выдвигает неожиданные условия - мы 

будем только друзьями, на большее не рассчитывай. И вот 

проходит десять лет...



Барсукова, Лана 

Сочини мою жизнь 

Молодая журналистка Таня Сидорова получает предложение 

написать биографическую книгу о бизнесмене-политике. Его 

жизнь похожа на приключение: полна загадок и авантюр. 

Знакомство с таким мужчиной не проходит бесследно, Таня 

влюбляется. Но в борьбе за депутатский мандат не обходится 

без интриг. Девушке предстоит сделать сложный выбор. 

  

 

Бачинская, Инна 

Женщина в голубом 

Когда-то Олег Монахов по прозвищу Монах, называющий 

себя экстрасенсом и волхвом, был заядлым 

путешественником, но после автомобильной аварии ему 

пришлось на неопределенный срок задержаться в городе. 

Спасают его только частные расследования, который он ведет 

совместно со своим другом, журналистом Алексеем 

Добродеевым. 

 

 

    Беверли, Джо 

Моя строптивая леди 

Весельчак Син Маллорен без труда мог отличить тоненькую 

девушку от юноши-подростка. Так что сомнений в том, что 

похитивший и взявший его в заложники "разбойник Чарли" на 

самом деле представительница прекрасного пола, у него не 

возникло. И тем сильнее стало его любопытство: кто эта 

девушка, и какие обстоятельства выгнали ее с оружием на 

большую дорогу? Итак, Син решил поддержать игру… 



 

Бушар, Сандра 

Детка 

Жизнь свела нас с Марком как брата и сестру, но после смерти 

родителей заставила посмотреть друг на друга иначе... Он стал 

моей защитой и опорой, а я сумела вернуть его к жизни в этом 

безумном жестоком мире. История опекуна и его 

воспитанницы. 

 

 

Варго, Александр 

Дитя подвала 

Александр ВАРГО никогда не ставит своей целью просто 

напугать. Он лишь предупреждает нас, используя для этого 

необыкновенно образное авторское воображение. И ТОЛЬКО 

ОТТОГО, ЧТО МЫ НАЧИНАЕМ БЕЗОГЛЯДНО ВЕРИТЬ 

ВСЕМУ НАПИСАННОМУ, СТАНОВИТСЯ ПО-

НАСТОЯЩЕМУ СТРАШНО… Каждое дурное слово, каждый 

недоброжелательный поступок, каждая обида, нанесенная 

вами другому человеку – все это рано или поздно 

возвращается. 

 

Варго, Александр 

Дрейф 

Молодожены Павел и Веста отправляются в свадебное 

путешествие на белоснежной яхте. Вокруг – никого, только 

море и чайки. Идеальное место для любви и… убийства. 

Покончить с женой Павел решил сразу же, как узнал о 

свалившемся на нее богатом наследстве. Но как без лишней 

возни лишить человека жизни? Раскроить череп бутылкой? 

Или просто столкнуть за борт? 



 

Варго, Александр 

Льдинка 

Как весело мчаться по заснеженной тайге на быстрых 

снегоходах! Молодых людей вовсе не пугают плотные тени 

деревьев, и глубокие снежные заносы, и кромешная тьма 

вокруг, и даже то, что куда-то вдруг пропала дорога, а 

мобильный телефон не находит сеть. И даже когда заглохли 

моторы, парни и девушки не потеряли присутствия духа и 

пошли по мрачному лесу пешком. 

 

 

Воронова, Мария 

Второй ошибки не будет 

Прокурора города Федора Макарова обвиняют в гибели 

человека. Похоже, что дело сфабриковано, оно разваливается 

на глазах… Но сам подсудимый готов как можно скорее сесть 

в тюрьму. И, как назло, после аварии Макаров совсем не 

помнит того, что случилось с ним на дороге…  

 

 

Гранин, Даниил 

Бегство в Россию 

В 1956 году мир облетела сенсационная новость: двое 

талантливых американских ученых, инженеров-

радиотехников, крупных специалистов в области электронной 

и военной промышленности - Джоэл Барр и Альфред Сарант, - 

преследуемые ЦРУ, бежали в Советский Союз.  



 

Данилова, Анна 

Умри, богема! 

Для одинокой Лары труппа родного театра - единственная 

семья. Но в семье, как говорится, не без урода, и вот уже 

самая настоящая трагедия разыгрывается не на сцене, а за 

кулисами. Актрисам кто-то подливает смертельный яд, 

супругу режиссера выбрасывают из окна, прима получает 

удар ножом - и всякий раз где-то рядом находится сама Лара.  

 

 

Даррант, Хелен 

Другая смерть 

Агента по недвижимости находят мертвым – прямо на кухне 

дома, который он должен был показывать клиенту. Инспектор 

Мэтт Бриндл приступает к расследованию, в ходе которого в 

замаскированном подвале дома обнаруживают человеческие 

кости, предположительно женские. Из соседней деревни 

пропала молодая девушка, удается найти только ее браслет. 

 

 

Дрейк, Оливия 

Похищенная принцем 

Элли Стратем вынуждена влачить жалкое существование 

гувернантки своей богатой кузины леди Беатрис, изо дня в 

день мечтая о том, как наконец вырвется из ненавистного 

дома и начнет самостоятельную жизнь. Но вдруг происходит 

непредвиденное — ее похищает опасный человек… Демиан 

Берк, герой множества светских скандалов, не зря носит 

прозвище "Принц-Демон". 



 

Иванов, Алексей 

    Тени тевтонов 

1457 год. Враги штурмуют замок Мариенбург – столицу 

Тевтонского ордена. Тевтонский магистр бежит в Пруссию. 

1945 год. Советская армия штурмует прусский город Пиллау. 

И теперь от врага бежит нацистский гауляйтер. 

Что общего между этими событиями? 

Их объединяет древняя тайна крестоносцев – тайна Лигуэта, 

меча Сатаны. 

 

 

Колычев, Владимир 

Сто процентов на троих 

Поездка на юг обещала быть увлекательной. Миша и его 

спутницы уже мысленно нежились на пляже, когда по дороге 

к ним в машину неожиданно подсел развязный незнакомец. 

Наглец стал грубо заигрывать с девушками, а когда Миша 

попробовал его одернуть, парень выхватил из-за пояса 

пистолет…  

 

 

Леонов, Николай 

Дорожный снайпер 

Полковники МВД Гуров и Крячко расследуют серию 

жестоких убийств. Из раритетной импортной винтовки 

неизвестный киллер одного за другим застрелил известного 

хирурга, темнокожего саксофониста и пенсионера. Попытка 

установить, что может быть общего между этими жертвами, 

не дает результата



Леонов, Николай 

Кто-то третий 

Новый роман о выдающемся сыщике Льве Гурове – герое 

старейшей детективной серии. За 25 лет вышло около 200 

томов тиражом десятки миллионов экз.В полицию обратилась 

девушка с заявлением. Она утверждала, что в парке ее 

пытались убить. Ей удалось убежать, а вот нападавший... 

погиб на месте. Опергруппа действительно обнаружила в 

парке труп мужчины с пробитой головой. 

 

 

Леонтьев, Антон 

Ее настоящая жизнь 

Нина Арбенина обладает редким даром путешествовать по 

книжным мирам, и это не просто развлечение, а миссия. 

События в литературной вселенной происходят совсем не так, 

как во всемирно известных романах, а развиваются по своим 

внутренним законам, зато на них можно влиять, чем Нина 

успешно занимается. 

 

 

Линдсей, Джоанна 

Прекрасная буря 

Джоанна Линдсей продолжает семейную хронику Мэлори и 

теперь рассказывает бурную историю дочери капитана Хоука, 

чье яростное желание отомстить ее похитителю – красивому и 

отважному пирату Дэймону Ривзу – борется с не менее 

сильным искушением и соблазном – Жаклин готова 

отказаться от обещания не влюбляться в свой первый бальный 

сезон. 



Литвиновы, А.и С. 

Улыбка смерти на устах 

Ко мне, частному детективу Павлу Синичкину, пришла 

клиентка, которая попросила расследовать гибель своего отца 

– руководителя, работавшего в крупной госкорпорации. 

Полиция считает, что произошло самоубийство, в 

возбуждении уголовного дела отказано – однако девушка 

уверена, что не все так просто, и подозревает собственную 

сестру и ее мужа. 

 

 

Мартова, Людмила 

Бизнес-план счастья 

Неведомый недоброжелатель взялся планомерно разрушать 

жизнь крупного бизнесмена Павла Молчанского. 

Обнародованные фотографии Павла с любовницей привели к 

тому, что от него ушла жена. Письма детям о том, что они 

неродные, разрушили его отношения с дочерью и сыном. 

 

 

 

Мартова, Людмила 

Последний штрих к портрету 

Катя Холодова восхищается бабушкой своей подруги: Аглая 

Тихоновна стойко перенесла не одну трагедию, сохранив и 

стать, и стиль, и манеры, отличающие потомственную 

дворянку. Новую внезапную беду Аглая Тихоновна встречает 

не дрогнув, но Катя-то видит, что пожилая дама напугана.  



 

Метлицкая, Мария 

Обычная женщина, обычный мужчина 

Миллионы мужчин и женщин чувствуют себя несчастными, 

потому что считают, что совершили неверный выбор. Они 

живут с самыми обычными, заурядными "половинами", а ведь 

мечтали о прекрасном принце или красавице принцессе. 

 

 

 

 

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... 

 

 

Патни, Мэри Джо 

Шторм страсти 

Когда-то юный Габриэль Хокинс принял опасное решение. 

Решение, в результате которого его карьера рухнула, а его 

дед-адмирал выгнал его из дома и лишил наследства. Однако 

кому нужна протекция, если есть мужество, отвага и страстная 

любовь к морю?.. 



 

Роговая, Елена 

Большой бонжур от Цецилии 

Избалованная вниманием публики солистка оперного театра 

уходит на заслуженный отдых. Вслед за первым ударом 

следует второй – кончина любимого мужа. Другая бы сдалась 

и скучно старела в одиночестве, но только не Цецилия 

Моисеевна! Она и в судьбе соседей примет горячее участие, и 

у своей судьбе еще допишет пару ярких глав... 

 

 

Рубина, Дина 

Одинокий пишущий человек 

Одинокий пишущий человек" – книга про то, как пишутся 

книги. Но не только. Вернее, совсем не про это. Как обычно, с 

лукавой усмешкой, но и с обезоруживающей откровенностью 

Дина Рубина касается такого количества тем, что поневоле 

удивляешься – как эта книга могла все вместить. 

 

 

Светлая, Ника 

Невинные заметки 

Николь Арманн – молодая журналистка, мечтающая о 

большой карьере. Но пока у нее есть лишь нелюбимая работа 

ассистенткой и маленький блог, в котором она пишет о 

несправедливостях этого мира. Одна неосторожная заметка о 

личной жизни ее красавчика-босса в одночасье делает Николь 

знаменитой... Но совсем не о такой славе она мечтала всю 

жизнь! 



 

Солнцева, Наталья 

Оборотень по наследству 

1889 год. Англия, графство Девоншир. От клыков дьявольской 

собаки на болотах погибают люди. 2020 год. Тамбовские леса, 

призрак гиблых болот, жуткий вой, разорванные тела жертв. 

Спасаясь от пандемии, сценарист Илья Самбуров уезжает из 

столицы в глухую провинцию в поисках сюжета для нового 

сериала.  

 

 

 

Хантер, Мэдлин 

Герцог-упрямец 

Все друзья Эрика Маршалла, герцога Брентворта, давно 

погрязли в семейном счастье, – но сам он твердо намерен и 

дальше гордиться званием неисправимого холостяка. И уж 

тем более не собирается падать жертвой чар какой-то молодой 

особы, которая якобы имеет права на его поместье. 

 

 


