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 Fābere, Adele 

 Kā runāt ar bērniem, lai bērni klausītos un kā 

klausīties, lai bērni runātu 

Šajā izdevumā abas speciālistes dalās ar jaunākajām atziņām un 

ierosinājumiem, kas balstās uz gadu gaitā vadītajos semināros gūto 

atgriezenisko saikni. Viņu ieteiktās efektīvās komunikācijas 

metodes un paņēmieni piedāvā novatorisku pieeju dažādu attiecību 

un uzvedības problēmu risināšanai. 

 

 

Harari, Juvāls Noass 

Homo Deus. Cilvēces īsā nākotne 

Grāmatā autors pārsteidzošā, provokatīvā un aizraujošā veidā 

stāsta, kā tehnoloģijas maina mūsu sabiedrību un ar kādiem 

izaicinājumiem cilvēce saskarsies jau tuvākajā nākotnē.  

 

 

Līdums, Gatis 

Pāru (ne)būšanas 

Dr. Gatis Līdums ir studējis ģimenes un sistēmisko psihoterapiju, 

teoloģiju, sistēmisko supervīziju un organizāciju attīstību. 

Maģistrantūru absolvējis ASV. Doktora grādu ieguvis Helsinku 

Universitātē Somijā. Šobrīd strādā privātpraksē un kā supervizors 

konsultē dažādas organizācijas.  

 

 



Sentklēra, Kasja 

 Krāsu slepenā dzīve 

Šajā grāmatā neaizmirstami spilgtos stāstos atklāta līdz šim 

nezināma krāsu vēsture. Grāmatā “Krāsu slepenā dzīve” iekļauti 

aizraujoši vēstījumi par 75 brīnišķīgām krāsām un toņiem, to 

rašanos un vēsturi.  

 

 Sīmanis, Raimonds 

 Pasaule mikrobu acīm 

Ko mikrobs pastāstītu cilvēkam, ja spētu runāt? Arhejs 

AMi un baktērija BaMi sarunājas ar cilvēku Robertu. Ne 

tikai sarunājas, bet arī palīdz viņam pārdzīvot koronavīrusa 

un veselu trīs baktēriju ierosinātās infekcijas slimības. Tās 

ir tik smagas, ka Roberts gandrīz nomirst. 

 

 Vardecka, Berbela 

 Sievišķais narcisms 

Daudzas sievietes cieš no tā, ka viņām trūkst stabila 

pašvērtējuma. Viņu uztvere attiecībā pašām pret sevi ir 

svārstīga, un patiesībā viņas bieži vien īsti nezina, kas viņas 

ir. Savas šaubas un nedrošību par sevi viņas slēpj aiz 

pašpārliecinātas fasādes. 

 

Курпатов, Андрей 

Четвертая мировая война 

В ближайшие десятилетия мир переживёт самую 

значительную трансформацию за всю историю 

человечества.  
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 Anna 

Mēnesbrilles 

Dzejas krājums. 

 

 

 Bauere, Inguna 

Skolas Līze 

Sešas sievietes, kuras vieno kopīgs liktenis. Nepiepildītas mīlas 

stāsts trīsdesmit gadu garumā. Latviešu literatūras dižgaru 

cilvēciskās vājības. Kas īsti bija Vecpiebalgas skolotāja meita Līze 

Rātmindere? 

 

 

 Dzeisla, Marija 

vysta smierts 

Laikā, kad par latvisko identitāti un latviskumu tiek runāts kā 

politiskās tribīnēs, tā sociālo tīklu anonīmajā vidē, latgaliskā 

identitāte un latgaliešu rakstu valoda Latvijā joprojām atrodas aiz 

tāda kā neredzamības plīvura. 

 

 

 



 Ērnestama, Marija 

 Mīlestības pavasaris 

M. Ērnestamas romāna "Mīlestībai nav brīvdienu" turpinājums. 

Vēl Ziemassvētkos Līsbetas dzīve šķita nokārtojusies - iemīļots 

darbs, omulīga mājiņa un jauna mīlestība - viss bija tieši tā, kā viņa 

pati to vēlējās. 

 

 

 Facioli, Andrea 

 Kalnu klusums 

Šveice, Lugāno ezera piekraste - klusi kalnu ciemi un ziedos 

grimstošas pilsētas, vietas, “kur nekas tāds nenotiek”. Arī pusaudze 

Natālija bauda vasaras brīvlaiku, satiekas ar draudzenēm un 

apdomā, kurā augstskolā studēs, taču pēc tēva nāves pār viņas 

pasauli nogrūst baisu atklāsmju lavīna. 

 

 

 

Fīla, Ivans 

 Kameju gravētājs 

Aizraujoša balāde par mīlestību starp debesīm un zemi, skaistumu 

un reibumu, noziegumu un sodu. Par Mežonīgā ezera Burvi, kas 

piepildījis visu alķīmiķu seno sapni un radījis nemirstīgu cilvēku, 

par meiteni, kurai dāvāta spēja redzēt savas bijušās dzīves, par 

mīlētājiem, kas kopā piedzīvo visskaistāko visa skaistuma 

skaistumu. 

 

 

 

 



Gaile, Inga 

 Nakts 

"Ingas Gailes septītajā dzejas krājumā atpazīstama autorei 

raksturīgā emocionāli jūtīgā balss, kas šoreiz daudzviet izskan kā 

vējā aizelsusies, bet vienlaikus droši un pārliecināti pauž noteiktu 

vēstījumu. Tā ietvaros netrūkst nedz skarbas ironijas un dusmu, 

nedz rotaļīguma un maiguma. Gailes rādītā nakts prasa drosmi arī 

no lasītāja, toties rītausma uzmirdz tīra un dzidra." - krājuma 

redaktore Anna Auziņa 

 

 

 George, Nina 

Dienvidgaismas 

“Dienvidgaismas” ir romāns par cilvēkiem kādā nelielā ciemā 

Provansā, par neredzamo saistību viņu starpā, un vienlaikus tas ir 

poētisks stāsts par mīlestību visos tās brīnišķīgajos veidos. 

 

 

 

Grietēna, Margarita 

 Kad visi striķi trūkst, jeb, atentāts Burgteātrī 

Autore stāsta: Man vienmēr patikusi detektīvliteratūra. Ik pa 

laikam palasot pa kādam krievu dāmu detektīvam, allaž 

nosūkstījos: žēl, ka latviešiem īsti nav tādas fiksās lasāmvielas, ar 

ko kavēt laiku, braucot vilcienā, sēžot frizētavā vai pie zobārsta. 

Un tad pēkšņi pie manis ieradās Margarita Grietēna jeb vienkārši 

Margrieta. 

 

 

 



Gromova, Olga 

cukura bērns 

Kādas Maskavas inteliģentu ģimenes rāmā, laimīgā ikdiena piepeši 

tiek izpostīta. Piecgadnieces Stellas tēvs tiek apsūdzēts Dzimtenes 

nodevībā un apcietināts, bet meitenīti un viņas mamma izsūta uz 

Vidusāziju, uz Kirgīzijas stepi, kur dienu no dienas, gadu no gada 

jācīnās par izdzīvošanu un jāpieredz daudz ļauna. 

 

 

 Indriksone, Ramona 

Es biju cita 

Ir pazudusi meitene, vārdā Beta. Ir puisis, kurš viņu izmisīgi 

meklē. Ir vairākas grūti izskaidrojamu pagātnes notikumu līnijas, 

kuras raisa daudz jautājumu.  

 

 

 Kvinna, Džūlija 

 Bridžertoni. Vikonts, kurš mani mīlēja 

Šoreiz smalko aprindu ziņu autoriem nepavisam nav taisnība. 

Antonijs Bridžertons, Londonas iekārotākais vecpuisis, ne tikai ir 

nolēmis apprecēties – viņš pat jau ir noskatījis sievu! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Migla-Streiča, Maija 

Nenopietni nopietnie TV aizkadri 

Paaudze, kas savos labākajos gados vēl nepazina ne datorus, ne 

viedtālruņus, vakarus bieži pavadīja televīzijas sabiedrībā. 

Cilvēkus, kas tajā strādāja un bija sastopami ekrānā, katru vakaru 

kā mīļus viesus gaidīja ne vienā vien dzīvoklī un mājā. 

 

 

Ozoliņš, Mikus 

 Dzelmē 

Parasts trešdienas rīts. Kāds vīrs dodas izbraucienā ar motorjahtu 

pa Daugavu, divi puiši aizvadījuši nemierīgu naktsmaiņu 

hidroelektrostacijas vadības telpā, studenti Valmierā aizstāv 

diplomdarbus, bet kādas privātmājas dārzā jaunieši cep gaļu un 

izklaidējas. 

 

 

Repše, Gundega 

Sarunas ar Sīko 

Atklāta un drosmīga saruna: mēs esam līdzdalībnieki urdošiem 

pieredzētā būtības un sevis patiesā meklējumiem - cauri atmiņām 

un minējumiem, šķitumam un ilūzijai, sapņiem un murgiem, 

noliegumam un apstiprinājumam. Tīras lapas uzvarošs apsolījums 

sarunā ar sevī patvērušos bērnu 

 

 

 

 

 



 

Sigurdardotira, Irsa 

Lelle 

Iecerētais zvejas izbrauciens, lai kopīgi atpūstos, izmainīs abu – 

mātes un meitas – dzīvi uz visiem laikiem... 

 

 

Tilaks, Dzintars 

Kūlenis 

Negaidītu, nejaušu notikumu virkne vai kāds ārējs spēks un 

likumsakarība var radīt situāciju, kad nekas vairs nav un nevar būt 

kā agrāk, un mēs tad sakām: dzīve ir apmetusi kūleni. Tā tas notiek 

ar galveno varoni, nobriedušu vīrieti Linardu, ar jauno sievieti 

Anci un viņas māti Dailu. 

 

 

Vācietis, Ojārs 

Vaši s akcentom pokloņņiki 

Aleksandrs Zapoļs ir izpētījis un izvērtējis līdz šim maz izmantotu 

Ojāra Vācieša muzeja krājuma daļu – Ojāra Vācieša nedaudzos 

krieviski rakstītos dzejoļus un parindeņus. 

 

 

Vestovera, Tara 

 Izglītotā 

Patiess stāsts par izglītību kā atslēgu uz pasauli. “Pārsteidzošs un 

patiesi iedvesmojošs stāsts.” 

 



Zīle, Baiba 

Alma - pasaules mala 

Jonass – atzīts un veiksmīgs fotogrāfs piedzīvo radošo krīzi un 

nolemj fotografēt totalitārisma režīma seku radītos objektus 

Austrumeiropā. Projekts kopā ar kolēģi žurnālisti Gerdu sākas 

visnotaļ lietišķi un paredzami, taču tad Jonass nonāk Rīgā, kur 

iepazīstas ar noslēpumainu meiteni ar rētu uz vaiga. 

 

 

   Zusta, Zane   

    tauriņa spārnu vēzieni 

Jasmīnas dzīve ne tikai no ārpuses šķiet apskaužama, bet ir patiesi 

harmoniska un piepildīta. Viss būvēts uz drošiem savstarpējas 

uzticēšanās un mīlestības pamatiem, tāpēc jo grūtāk saprast, kā 

palaists garām brīdis, kad tajos iemetās trupe. 

 

 

Александрова, Наталья 

Дар царицы Савской 

Царица Савская подарила мудрому Соломону в награду за его 

любовь кольцо, дающее долголетие и молодость. Спустя 

много лет наложница сына царицы Савской, узнав о подарке, 

решила выкрасть кольцо и передать своему возлюбленному… 

 

 

 

 

 

 



 Александрова, Н. И. 

 Листы каменной книги 

В конце девятнадцатого – начале двадцатого столетия в 

Санкт-Петербурге жил и творил замечательный скульптор 

Цезарь Бианки. После Октябрьской революции, вложив все 

свои средства в бриллианты и изумруды, он решил покинуть 

Россию, однако заболел «испанкой» и умер. 

 

 

 Бачинская, Инна  

Пропасть смотрит в тебя 

Новый детективный роман Инны Бачинской «Пропасть 

смотрит в тебя» входит в авторский цикл «Дикие лебеди», 

повествующий о приключениях отважного и решительного 

Александра Шибаева, бывшего оперативника. 

 

 

Беверли, Джо 

 Тайная свадьба 

Совсем юный Кристиан Хилл поднялся на защиту чести 

молоденькой Доркас Фроггат – и тут же стал ее женихом, а 

потом и законным мужем. Но сразу после венчания ему 

пришлось покинуть невесту и отправиться на поле брани… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Гомер 

Одиссея 

История хитроумного и бесстрашного Одиссея, пережившего 

множество удивительных и опасных приключений на пути 

домой из Трои, и его верной жены, прекрасной и сильной 

духом Пенелопы, известна всем – кровожадные циклопы и 

сладкоголосые сирены, мудрая чародейка Цирцея и 

таинственные лотофаги 

 

 

 

Горская, Евгения 

 Непоправимый брак 

В детстве Лера, Инна и Анфиса дружили, но потом их пути 

разошлись. Инна отбила у Анфисы парня, тот стал ее мужем и 

большим человеком — директором завода, где производят 

секретные приборы. Анфисе досталась незавидная роль 

секретарши, но умная девушка быстро нашла возможность 

улучшить свое положение… 

 

 

 Евменов, Владимир 

 Охота на вепря 

В лесополосе недалеко от деревни дикие кабаны растерзали 

первокурсницу Нину Кольцову. Об этом свидетельствовали 

множественные следы копыт, а также обломок клыка, 

найденный рядом с трупом. Несчастный случай, дело можно 

закрывать.  

 



 

 

Лавринович, Ася 

 Не дружи со мной 

Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? 

Полина Ковалева знает, что это невозможно. Она давно 

влюблена в своего лучшего друга, но Паша Долгих не 

догадывается о ее чувствах.  

 

 

 

 Логинова, Анастасия 

 Тайны мадам Дюбуа 

На пароходе в открытом море, в компании десятка 

незнакомцев, легко почувствовать себя не в своей тарелке. 

Особенно если ненавистный муж вдруг обнаруживается за 

бортом с твоим шарфом на шее, а вереница последующих 

смертей определенно указывает на твою причастность. 

 

 

 

Малышева, Aнна 

 Сфинксы северных ворот 

Вот уже двести лет маленький скромный дом во французском 

городке пользуется дурной славой. Его обитателей словно 

преследует злой рок. Случайно узнав об этом, Александра уже 

не может отменить свидания с тайной. На этот раз загадку ей 

предлагает сфинкс... 

 

 



 

Олкотт, Луиза Мэй 

 Маленькие женщины 

Искренний и трогательный роман о детстве и юности четырех 

сестер. В Америке началась Гражданская война, глава 

семейства Марч ушел на фронт, а все заботы по дому легли на 

плечи его жены и дочерей.  

 

 

 

 

Олкотт, Луиза Мэй 

Хорошие жены 

 "Хорошие жены" - продолжение "Маленьких женщин", 

искреннего и трогательного романа о детстве и юности 

четырех сестер. 

 

 

 

 Романова, Галина 

 Шоу семейных секретов 

В семье крупного бизнесмена Суворова давно отлаженная и 

внешне благополучная жизнь полностью разрушена - его жена 

Элеонора сбежала, прихватив со счетов мужа крупную сумму, 

которую она обналичила в банке по соседству. 

 

 

 

 



Стил, Даниэла 

Круг жизни 

Муж, безопасность, дом, дети – что во всем этом плохого? 

Восемнадцатилетней красавице Тане Робертс было бы трудно 

ответить. Она понимала лишь, что карьера для нее важнее 

замужества, даже если это идет вразрез с условностями и 

желаниями ее суетливой, чересчур заботливой матери.



 


