
   

   
   

 

 
 

   
   

   

 

JAUNĀKĀS GRĀMATAS 2021.G.MARTĀ 

Nozaru literatūra 
Mediju un 

komunikāciju zinātne 

Klauss Beks 

Komunikācija un mediji bauda pieaugošu popularitāti ne vien katra cilvēka ikdienā, 

bet arī kā pētniecības un mācību priekšmets.  

Zinātniskā monogrāfija ir radusies pēc lekciju pieredzes vairāku gadu garumā un ir 

vērsta ne tikai uz mūsu nozares studiju iesācējiem un iesācējām, bet arī uz 

skolēniem, kuri apsver domu to studēt, kā arī socioloģijas, psiholoģijas, politikas, 

ekonomikas, mediju un kino zinātņu, pedagoģijas un citu radniecīgo disciplīnu 

studentiem. 
 

“Ideālas mammas” 

mierīgas dzīves 

noslēpumi 

Anna Bikova 

Ja mamma dusmās purina bērnu - viņa sagrauj bērnu. Ja mamma saglabā mierīguma 

masku brīžos, kad viņu pārņem dusmas - viņa sagrauj sevi. Kā ar to tikt galā un kā 

no tā izvairīties? 

Šajā grāmatā autore izskaidro, cik svarīgi mammai mācēt atgūt un saglabāt dvēseles 

mieru. Tikai, esot mierīgai, iespējams atrisināt bērnu konfliktus, pārliecināt, 

nomierināt un pierunāt bērnu. Mierīga mamma ir tas cilvēks, kuram bērns uzticēs 

savas problēmas un dalīsies ar savām emocijām. 

Grāmatā uzzināsiet kā saprast savas neapmierinātības cēloni, kā nepieļaut, ka 

bērnam iestājas histērija, kad un kā drīkst salīdzināt bērnus ar citiem, kā mamma var 

saglabāt līdzsvaru savā dzīvē, kā arī daudz citas noderīgas un interesantas 

informācijas un metodes ko pielietot ikdienā. 
 

Mana grāmatvedība 

Ilona Brūvere 

Kopš pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem, kad Juris Strenga Dailē sāk 

piedalīties Eduarda Smiļģa izrādēs, viņš raksta piezīmes par teātri, sevi un apkārt 

notiekošo. “Mana grāmatvedība” nekavējas slavas mirkļu paēnā, bet ir dokumentāls 

vēstījums aizkulišu dzīlēs – atmiņu vizualizācija tagadnes formā ar lasītājam dotu 

iespēju sajust laika garšu, cilvēku attiecības, aizraušanās, ideālus, draudzību un 

nodevību kā visu dzīvo, kas piemīt tikai klātesošiem notikumiem. Grāmatā 

tiekamies arī ar daudzām Dailes teātra leģendām.  

“Mana grāmatvedība” piedāvā lasītājam aktiera stāstus kā krāšņu skatuves, dzīves 

uztveres un esības nojausmas dokumentu, ļaujot ielūkoties teātra un dzīves 

neredzamās daļas aizkulisēs ar smaidu. 

“Juris Strenga – tāds smalks un gudrs cilvēks. Tas ir mīts, kas nāk no mana dīvainā 

paskata – tievs, garš, gariem matiem. Tātad intelektuālis. Daudz lasa, tātad gudrs. 

Tas jau neko nenozīmē. Varbūt es skatos filmas, kurās ir spraiga darbība un 

sarežģīta dramaturģija vairākos līmeņos, vairākās attīstības līnijās. Dziļāk ir slāņi, 

kas veido biezāku, plašāku žanru. Un vēl tur jābūt intrigai, tas ir pilnīgi skaidrs!” 
 

Izmeklēti raksti 

Lilija Dzene 

Lilija Dzene ir 20. gs. izcilākā latviešu teātra zinātniece un kritiķe, ko apliecina 

viņas recenzijas, raksti, teātra mākslas vēstures pētījumi un sarakstītās grāmatas par 

ievērojamām teātra mākslas personībām. Grāmatas “Lilija Dzene. Izmeklēti raksti” 

pirmo daļu veido profesora Jāņa Siliņa izvēlēti 26 raksti un recenzijas, kuras 

raksturo Lilijas Dzenes īpašo spēju analizēt teātri, aktierus un režisorus, akcentēt 

veiksmes un neveiksmes, kas aptver laika posmu no 1952. gada līdz 2006. gadam. 

Grāmatas otro daļu “Nekā personīga” veido Lilijas Dzenes dienasgrāmatu 

fragmenti, kas iespēju robežās atšifrē minētos notikumus, vietu, laiku, personības. 

Precīzais laikmeta vērojums un spriedumi ļauj būt līdzās ne tikai Lilijai Dzenei, bet 

arī viņas laikabiedriem no 1961. gada līdz 2007. gadam. Šī dienasgrāmatu daļa,  nav 

pašas Dzenes iznīcināta, bet dāvināta teātra zinātniecei Ritai Melnacei un glabājas 

viņas arhīvā.  
 

Einšteins 

Valters Izaksons 

“Ne jau ar racionālā prāta palīdzību es nonācu pie Visuma pamatlikumu izpratnes.” 

Alberts Einšteins 

Einšteins ir viena no dižākajām mūsu laikmeta ikonām. Izspūrušo matu oreols, 

mirdzošās acis, pievilcīgā cilvēcība un neparastais spožums padara viņa seju par 

simbolu un vārdu ― par sinonīmu ģēnijam. Pirmajā pilnīgajā biogrāfijā, kopš 



   

   
   

 

 
 

   
   

   

 

kļuvuši pieejami visi Einšteina dokumenti, autors Valters Izaksons ne tikai skaidro, 

kā darbojās šis izcilais prāts, bet arī sniedz brīnišķīgu ieskatu viņa atklātajā Visumā 

un paša atklājēja personībā. 

“Ķeroties pie šīs grāmatas tulkojuma pārbaudes, biju domājis pievērst uzmanību 

tikai fizikālajiem aspektiem, tomēr grāmata tik ļoti aizrāva, ka izlasīju to kā ļoti 

saistošu un cilvēcīgu dzīves stāstu. Grāmata labi atklāj Einšteina psiholoģisko 

motivāciju — kāpēc viņš darīja tieši to, ko darīja.” Dr. Phys. asoc. prof., LZA 

korespondētājloceklis Andris Muižnieks 
 

Mīlestība un neiroze 

Jevgēnija Karlina 

Grāmatā “Mīlestība un neiroze. Ceļvedis jūsu mīlasstāstam” jūs atradīsiet klasiskās 

un mūsdienu mīlestības teorijas, tipiskās problēmas un veidus, kā tās atrisināt, 

ilustrētas ar piemēriem no konsultēšanas prakses. Grāmata nav paredzēta, lai 

lasītājam sniegtu atbildi uz jautājumu “Ko darīt, lai viss būtu labi?”, bet ļautu 

patstāvīgi formulēt izpratni par “Kāpēc es nevaru izveidot veselīgas attiecības?”. 

Rekomendējama cilvēkiem, kuri ir noguruši no padomiem un kļūdām un kuri 

meklē nevis attaisnojumus, bet gan veidu, kā būt laimīgiem. 
 

Pamirs 

Kristīne Liepiņa 

"Šī ir skaista pieredzes grāmata. Izrādās, nevajag būt literatūras klasiķim, lai 

aprakstītu to tieši un vienlaikus ar iztēli. Viņi kāpj kalnā, pārvarot bailes no 

augstuma un no sevis. Ieraugot, ka ir vēl cita pasaule bez mūsu ikdienas. Tā, kurā 

kalns pieduras debesīm…" Nora Ikstena, rakstniece 

"Šāda grāmata par alpīnismu latviešu valodā ir pirmā un vienīgā. Jutu, ka kāpjam 

kopā – no vienkāršas takas līdz sarežģītai ledus korei. Pamirs ir septiņtūkstošnieks, 

tur kāpējs ir uz robežas. Un šī robeža ir ļoti smalka. Grāmatas vērtība: tajā var 

saredzēt to, ko daudzi, jo īpaši kalnu profesionāļi, kalnos vairs nesaskata – emocijas, 

bailes, šaubas, attieksmi." Pēteris Kūlis, alpīnists, “Sniega leopards” 

"Izjūtas spilgtas kā sniegota virsotne saulē. Asas kā vējš. Skaudras kā apledojusi 

klinšu radze. Virsraksts – precīzs kā pieredzējuša kāpēja kustības. Pamirs, tik tiešām 

pamirs mana un tava sirds, lasot šo stāstu, kurā nekas nav izdomāts, nekas nav 

melots. Un viss ir par mīlestību." Vija Beinerte, kinorežisore un esejiste 
 

 

DAIĻLITERATŪRA 

Latviešu autoru darbi 

Ines 

Gunars Janovskis 

Romāna darbība galvenokārt norisinās divdesmitajos un agrajos trīsdesmitajos 

gados, kuros aizrit galveno tēlu bērnība, bet grāmatas turpinājumā, kaut arī brīžiem 

tikai fragmentāri, lasītāji tiek aicināti ielūkoties varoņu likteņu līkločos no pirmā 

krievu okupācijas gada līdz kara beigām. Romāna titulvarone Ines ir Ojāra liktenis 

un galvenais romāna dzinējspēks. Ko lasītāji ir nodēvējuši par Pārdaugavas Lolitu, 

jo Ines, vēl mazs bērns būdama, instinktīvi nojauš savu sievišķīgo varu. 

Gunars Janovskis reizēm tiek uzskatīts par labāko latviešu prozaiķi, lai gan 

literatūrai aktīvi pievērsies samērā vēlu, jau dzīvojot trimdā. Autors kādu laiku ir 

dzīvojis un audzis Pārdaugavas pusē, tādēļ šī apkārtne rakstniekam uz visiem 

laikiem iespiedusies atmiņā. Grāmatā pieminētās Pārdaugavas vietas ir aprakstītas 

tik precīzi un īsti, ka lasītājs burtiski aizceļo uz Ojāra Ziemeļa bērnības takām. No 

Kalnciema ielas līdz mazajai, smilšu klātajai un nezālēm pāraugušajai Alises ielai. 

No Mārtiņa baznīcas līdz Māras dīķim. 
 

Krustceles 

Dace Judina 

Pirms trīssimts gadiem nelielā Rietumkurzemes miestiņā tika sadedzināts Vecais 

Zalktis – burvestībās un ļaundarībās nepatiesi apsūdzēts turīgs saimnieks, vieds, 

gudrs vīrs, kurš dzīvojis Biezoknī kopā ar vilkiem, redzējis laiku, pratis putnu, 

zvēru, koku un akmeņu valodu... Kopš tās dienas Dālderciema iedzīvotājus jau 

devītajā paaudzē vajā Vecā lāsts, un tā  vara izbeigsies tikai tad, kad vilks noticēs 

cilvēkam? 

“Autori – Dace un Arturs – pieķērušies ļoti nozīmīgai tēmai, par ko literatūra klusē. 



   

   
   

 

 
 

   
   

   

 

Vardarbībai pret dzīvniekiem, pret apkārtējo dabu. Skarta arī cita, tikpat sāpīga tēma 

– raganu un burvju prāvas. Prāvas pret tiem, citādajiem. Tiem, kuri neiederējās 

sabiedrībā vai kuru īpašumus iekāroja tie, kam bija vienalga, kādā veidā nonākt līdz 

vēlamajam. Visiedarbīgākais veids no laiku laikiem ir nevēlamā izstumšana no 

sabiedrības vai pat nogalināšana. Atšķiras tikai apsūdzības raksti. "Krustceles" ir 

stāsts, kurā sapīta pagātne un tagadne. Par cilvēkiem. Dzīvniekiem. Dabu. Par 

klusuma spirāli tad, kad bija bīstami muti vērt vaļā, jo dzīvībai draudēja briesmas. 

Un tagad... “ sociologs Aivis Biķernieks 
 

Šoseja 

Lelde Kovaļova 

Laura kopā ar vīru Agri dzīvo privātmājā nomaļā lauku apvidū. Laurai ir mīlošs 

vīrs, vecāki, māsa, draudzīgs suns un sapnis par pirmdzimto, bet kādā vakarā Lauras 

dzīve izmainās. Agris dodas pastaigā ar suni un neatgriežas mājās. Kad sieviete 

uzsāk pazudušā vīra meklējumus, policija un Lauras tuvinieki viņai paziņo šokējošu 

ziņu: 

"Laura, tu nekad neesi bijusi precējusies. Tev nav vīra.." 

Kur beidzas mūsu iztēle un kur sākas realitāte? Un ja nu reizēm mēs esam tik ļoti 

pārliecināti par savu patiesību, ka esam gatavi uz visu, lai to pierādītu? 
 

Alkatības grēks 

Kārlis Kurzemnieks 

Latviešu krimināldetektīvs! 

Kārļa Kurzemnieka jaunākajā  grāmatā “Alkatības grēks” – dīvaini noslēpumi, 

mirusi sieviete, izmeklētāju izdoma un jauni noziegumi. 

Lasi arī Kārļa Kurzemnieka pirmās grāmatas – detektīvus “Trīsreiz nogalināts” ; 

“Mēmais kliedziens” . 
 

Inese Ķestere 

Liepājas spoku stāsti 

Vairākas Baltās dāmas, caurspīdīgs puika, draudīga izskata miesnieks, tvana gāzē 

smakusi kalpone - viņi visi dzīvo Liepājā. Mīt savā rēgu pasaulē, kas laikam gan 

reizēm saskaras ar mūsējo, ļaujot viņiem pārbiedēt nevienu vien liepājnieku un 

pilsētas viesi. 

Grāmatā apkopoti daudzu gadu laikā no iedzīvotājiem dzirdēti nostāsti par Liepājas 

teātrī, muzejā, Karaostas cietumā un citviet manītām spokainām parādībām. 
 

 

DAIĻLITERATŪRA 

Ārzemju autoru darbi 

Rezonieris 

Čingizs Abdullajevs 

Tiek vajāts ļoti pazīstams biznesmenis. Slepkava nogalina viņa sievu un bērnus un 

acīmredzami nedomā apstāties. Biznesmenis panikā lūdz palīdzību slavenajam 

ekspertam noziedzības jautājumos Drongo.  Ķēries pie uzdevumu izpildes detektīvs 

apjauš, ka uzmeklēt slepkavu nebūs pārāk grūti. Toties pierādīt viņa vainu – tas ir 

gluži kas cits. Jo aiz viņa stāv varena figūra, kurai piesegt noziedznieku ir tīrais 

nieks. Turklāt Drongo apjauš, ka visas asiņainās kombinācijas mērķis ir viņš pats. 

Pēc Č.Abdullajeva romāniem ir uzņemtas septiņas filmas un divi seriāli. 
 

Glesum 
Rasa Aškinīte 

Glesum latīņu valodā nozīmē “dzintars”. Romānā tas ir gan galvenās varones vārds, 

gan aistu pārticības pamats mūsu ēras pirmajos gadsimtos, par kuriem vizuālā, 

poētiskā valodā stāsta Rasa Aškinīte (1973) - lietuviešu literatūras hipstere, kam 

patīk humors, paradoksi un baltu tautu vēsture. 

Rasa Aškinīte pēc izglītības ir vēsturniece, filozofe un psihoterapeite, bet brīvajā 

laikā labprāt raksta prozu un vēstules. Aškinītes intereses atspoguļojas arī viņas 

rakstītajā, kritiķi izceļ viņas prozas darbu ironiju un dēvē tos par 21.gadsimta 

absurda parabolām. Romāna “Glesum” vidi viņa uzbūrusi vizuālā, poētiskā valodā, 

liekot lietā arheoloģiskajos izrakumos gūto pieredzi. Tā darbība galvenokārt 

norisinās tagadējās Kauņas apkaimē, taču romāna varoņu ceļi aizved arī uz Senās 

Romas impērijas pilsētām. 
 

Atgriešanās 

kamēliju salā 

Maels un Silvija ir tik ļoti ilgotā bērniņa gaidībās, kad pavisam negaidīti piesakās 

pagātne. Maela māte, ar kuru viņš  nav ticies gandrīz trīsdesmit gadus, ir saslimusi, 



   

   
   

 

 
 

   
   

   

 

Tabea Baha un viņai nepieciešams atbalsts. Kaut gan Silviju māc sliktas priekšnojautas, Maels 

dodas prom no salas. Neilgi pēc tam Bretaņas krastiem nākas pārciest spēcīgu vētru. 

Liktenis sūta jaunus pārbaudījumus. Kamēliju sala tiek pamatīgi izpostīta, un Silvija 

cieš nopietnā nelaimes gadījumā. 

Tabea Baha ir Vācijā labi zināmas autores literārais pseidonīms. Viņa dzimusi 

Tībingenē un uzaugusi Dienvidvācijā un Francijā, daudz ceļojusi pa visu pasauli un 

ceļojumos skatītās ainavas labprāt izmanto savos romānos.  
 

Tukstoš deviņsimt 

Alesandro Bariko 

Virginian bija tvaikonis. Gados starp abiem lielajiem kariem, tas kursēja starp 

Eiropu un Ameriku, un tā krava bija miljardieri, emigranti un visvisādi parasti 

ļaudis. Runā, ka uz Virginian katru vakaru esot uzstājies satriecošs pianists ar 

neiedomājamu spēles tehniku, un viņš esot spēlējis brīnumainu, nekad agrāk 

nedzirdētu mūziku. Runā, ka viņa dzīvesstāsts esot pilnīgi neprātīgs, ka viņš esot 

piedzimis uz tā paša kuģa un ne reizi neesot no tā nokāpis. Runā, ka neviens nezinot, 

kāpēc tā. 

Alesandro Bariko ir sarakstījis eseju krājumus un romānus, kas tulkoti visā pasaulē. 

Grāmata “Tūkstoš Deviņsimt” Itālijā pirmoreiz iznāca 1994. gadā. Savukārt 1998. 

gadā Džuzepe Tornatore uzņēma filmu “Leģenda par okeāna pianistu” (angliski 

“The Legend of 1900”). 

Bariko valoda ir dziesma, kas ieved lasītāju pasaulē, kur laiks nepastāv. 

Stern 
 

Pazudusī māsa 

Dina Džeferisa 

1936. gads. Bella Hetona ierodas Rangunā – Birmas skaistākajā pilsētā, kur 

piepildās visi sapņi, – lai sāktu jaunu dzīvi tālu prom no dzimtās Anglijas un kļūtu 

par dziedātāju smalkajā viesnīcā Strand. Viņa iegūst draugus un labvēļus, uzrodas 

arī pielūdzēji. Tomēr Bellai nedod mieru kāds pagātnes noslēpums. Pēc tēva nāves 

pārskatot viņa lietas, Bella ir uzgājusi vecus avīžrakstus ar ziņām par nesen dzimuša 

bērna nolaupīšanu no kādas ģimenes piemājas dārza Rangunā. Bērniņš tā arī netiek 

atrasts, un šajā lietā ir tikusi apsūdzēta Bellas māte. Izrādās, ka nolaupītais bērns ir 

Bellas māsa Elvīra, par kuru viņai neviens iepriekš nav stāstījis. 

Bella ir apņēmības pilna uzzināt kaut ko vairāk par senajiem notikumiem, bet, sākot 

uzdot jautājumus, viņai nākas uzklausīt gan tenkas, gan apmelošanu, gan solījumus 

palīdzēt. Jaunajai meitenei nav viegli saprast, kuram var uzticēties un cik patiesi ir 

solījumi un iegūtā informācija. Vai tiešām būs jāsamierinās ar domu, ka māsa ir 

mirusi, vai arī vēl ir cerība atrast viņu dzīvu? 

Dina Džeferisa, angļu rakstniece, ir dzimusi Malaizijā un vienmēr saglabājusi īpašas 

jūtas pret Āzijas kultūru, kas atspoguļojas arī viņas romānos.  
 

Labie kaimiņi 

Matiass Edvardsons 

Mīkaels un Bjanka kopā ar bērniem pārceļas no Stokholmas uz nelielo Čēpingu, jo 

šķiet - tur viņu ģimenei būs mierīgāka un draudzīgāka vide. Kaimiņi ir laipni un 

izpalīdzīgi, Mīkaelam atrodas darbs vietējā skolā, bet Bjanka mājās rūpējas par 

abām atvasēm. Idilli pārtrauc negadījums – kaimiņienes Žaklīnas auto notriec uz 

velosipēda braucošo Bjanku. Kamēr sieva slimnīcā balansē uz robežas starp dzīvību 

un nāvi, Mīkaels cenšas saprast, vai tas bija negadījums vai tīša rīcība: viņa dēļ glītā 

kaimiņiene un Bjanka itin nemaz nebija sirdsdraudzenes... ¬ Romānā prasmīgi 

savērpti dažādi interesanti un aktuāli temati: attiecības, neuzticība, greizsirdība, arī 

vecāku un skolotāju izdegšana, "īpašo bērnu" audzināšanas grūtības, nepilno ģimeņu 

problēmas 

Zviedru rakstnieks un skolotājs no Trelleborgas Matiass Edvardsona sarakstījis 

vairākus romānus pieaugušajiem, jauniešiem, kā arī grāmatu bērniem.  
 

Nemierīgās asinis 

Roberts Galbraits 

Privātdetektīvs Kormorans Straiks ir ieradies Kornvolā apciemot tuviniekus. Tur 

viņu uzmeklē kāda sieviete un lūdz, lai detektīvs palīdz atrast viņas māti Margo 

Bamboro, kura pazudusi mīklainos apstākļos 1974. gadā. 

Straiks vēl nekad nav izmeklējis tik senu noziegumu. Izredzes uz sekmēm ir vājas, 

tomēr viņš jūtas ieintriģēts un piekrīt izmeklēt šo lietu, kaut gan abiem ar biznesa 



   

   
   

 

 
 

   
   

   

 

partneri Robinu detektīvaģentūrā ir ļoti daudz darba. Robinai pietiek arī personisku 

problēmu: pašlaik tiek šķirta viņas laulība, viņa ir spiesta atvairīt nevēlamus 

uzmanības apliecinājumus no kāda kolēģa puses un piedevām cīnās ar savām jūtām 

pret Straiku. 

Sākuši dzīt pēdas pazudušajai Margo, Straiks un Robina drīz atskārš, ka šī lieta ir 

velnišķīgi sarežģīta un tajā figurē taro kārtis, ārprātīgs sērijslepkava un neuzticami 

liecinieki. Un tad viņi uzzina, ka arī gadu desmitiem sens noziegums joprojām var 

būt nāvējoši bīstams.    Aizraujošais, negaidītu pavērsienu pilnais romāns 

“Nemierīgās asinis” ir piektais, kura galvenie varoņi ir Straiks un Robina – un līdz 

šim visspožākais Galbraita romānu virknē. 
 

Dabas spēki 

Džeina Hārpere 

Ceļā devās piecas, bet atgriezās vien četrasPārgājiens pa kalnaino ainavu iecerēts kā 

kolēģu saliedēšanas pasākums. Vismaz tā tas reklamēts organizatoru mājaslapā. 

Piecas sievietes negribīgi paņem savas mugursomas un dodas ceļā pa dubļiem klāto 

taku. Galamērķi sasniedz tikai četras. ... “Vai Alise ir šeit? Vai viņai izdevās? Vai 

viņa ir drošībā?” Nakts tumsā valdošajā haosā nebija iespējams noteikt, kura no 

četrotnes bija apjautājusies par Alisi. Vēlāk, kad sāksies sarežģījumi, ikviena 

apgalvos, ka tā bijusi viņa. Federālais aģents Ārons Falks ir īpaši ieinteresēts atrast 

pazudušo, jo Alise Rasela ir informatore viņa beidzamajā lietā un tiešām zina 

daudzus noslēpumus. Gan par uzņēmumu, kurā strādāja, gan par cilvēkiem, ar 

kuriem strādāja... Jo tālāk risinās izmeklēšana pazudušās sievietes lietā, jo lielāka 

kļūst Falka pārliecība, ka daži apdraudējumi sniedzas daudz dziļāk, nekā kāds 

sākotnēji varēja iedomāties. 

Džeina Hārpere, austrāliešu rakstniece, iepriekš strādājusi par preses žurnālisti gan 

Austrālijā, gan Lielbritānijā.  
 

Divdesmit astoņas 

vasaras 

Elīna Hilderbrenda 

Kad Melorijas Blesingas dēls Links no mirstošās mātes saņem norādījumu piezvanīt 

uz konkrētu telefona numuru, viņš nezina, ko sagaidīt. Apmulsums kļūst vēl lielāks, 

kad klausuli paceļ Džeiks Maklauds, ietekmīgas politiķes un valsts prezidenta 

kandidātes vīrs. Links pat nenojauš, ka viņas mātes sirds daudzus gadus ir 

piederējusi kādam citam. Ka viņi abi ik gadu ir tikušies uz pāris dienām un tad 

atgriezušies katrs savā dzīvē, gaidīdami atkal pienākam nākamo gadu. 28 

smeldzīgas vasaras, šaubas, ilgas, nemitīga cīņa starp pienākumu un sapni... un par 

vasaru, kas mainīja pilnīgi visu. Cik dziļas pēdas būs atstājušas šīs aizliegtās 

attiecības?  

Elīna Hilderbrenda tiek dēvēta par atvaļinājuma romānu karalieni.  

Es raudāju, smējos un jutu līdzi. Šis romāns uzrunās ikvienu, kurš ir mīlējis. 

Goodreads 
 

Mazliet dzīvības 

Hanja Janagihara 

Kad četri jaunieši no Masačūsetsas koledžas dodas iekarot Ņujorku, viņiem nav 

nekā vairāk par draudzību un ambīcijām. Jaukais, izskatīgais Vilems, kurš grib kļūt 

par aktieri; Džeibijs – asprātīgs un līdz nežēlībai tiešs gleznotājs, kurš laužas iekšā 

mākslas pasaulē; Malkolms – jauns, apdāvināts arhitekts; un izcili gudrais, bet 

neizprotamais savpatis Džūds – četrotnes viduspunkts. Gadu gaitā draugu attiecības 

kļūst gan dziļākas, gan arvien lielāka, tumša sasprindzinājuma māktas – pār viņu 

dzīvi krīt atkarību, panākumu un lepnības ēna. Vilems, Džeibijs un Malkolms 

pamazām apjauš, ka vislielākais izaicinājums viņiem visiem ir Džūds – savā 

pilnbriedā biedējoši talantīgs jurists un vienlaikus salauzts cilvēks, kura ķermeni un 

prātu izvago drausmas rētas un brūces, kurš nespēj bilst nevienu patiesu vārdu par 

savu bērnību un agras jaunības gadiem, kurš nepārprotami ir pieredzējis traumu – tik 

smagu traumu, kādai varbūt nav iespējams tikt pāri... 

Bagātā, krāšņā prozas valodā Hanja Janagihara ir radījusi traģisma un pārlaicīgas 

gaismas caurstrāvotu himnu mīlestībai, kā arī izcili atveidojusi atmiņu tirānijas un 

cilvēka izturības spēju pārbaudi. 

"Saukt šo grāmatu par meistardarbu nebūs pārspīlēti, gluži pretēji – ar šo vārdu tai ir 

par maz."  San Francisco Hronicle 



   

   
   

 

 
 

   
   

   

 

Glābiet mūs 

Mona Kastena 

Rūbija ir šokā – viņa izslēgta no Mekstonholas koledžas! Un pats ļaunākais – 

pierādījumi liecina, ka par to ir atbildīgs neviens cits kā Džeimss. Tam nav 

iespējams noticēt! Ne jau pēc visa, ko abi kopā izcietuši! Ne jau tagad, kad Rūbija 

beidzot ir iepazinusi patieso Džeimsu, – to, kuram ir savi sapņi, kurš prot viņu 

sasmīdināt un ar vienu vienīgu skatienu liek viņas sirdij pukstēt straujāk... 

Kamēr Rūbija cīnās, lai par spīti visam varētu pabeigt skolu, Džeimss kārtējo reizi 

salūst ģimenes pienākumu priekšā. Un nu abiem jātiek skaidrībā: vai pasaules, kurās 

viņi dzīvo, tomēr nav pārlieku atšķirīgas? 

Mona Kastena (dz. 1992), vācu rakstniece, savulaik ir studējusi bibliotēku un 

informācijas menedžmentu, bet pēdējos gados pilnībā pievērsusies rakstniecībai un 

kopā ar vīru un kaķiem, kā arī neskaitāmi daudzām grāmatām dzīvo Lejassaksijā.  
 

Ne pazaudē mani 

Laura Knaidla 

Lauras Knaidlas diloģijas otrā, noslēdzošā daļa. Romāna darbība notiek mūsdienās, 

ASV. Uzzinām, ka Seidža ir pametusi Luku un ļoti sāpīgi pārdzīvo notikušo. Viņai 

jāatrod jauna dzīves vieta, lai būtu tālāk no puiša, taču tas ir gluži pretēji tam, ko 

Seidža vēlas: viņa domā tikai par Luku, tāpēc jūtas satriekta, kad uzzina – viņas 

mīļotajam jau ir jauna aizraušanās. Tā ir perfektā Greisa, kura ir ne vien skaista, bet 

kuru ar Luku vieno arī kopīga aizraušanās ar literatūru. Luka Seidžas acu priekšā 

mīlinās ar Greisu, taču viņa skatiens visu laiku seko Seidžai… Puisis nebūt nav 

aizmirsis meiteni, tieši otrādi – viņš tiecas atkal būt kopā ar viņu un izmanto katru 

iespēju, lai viņai palīdzētu, lai viņu atbalstītu. Taču arī viņas patēvs joprojām cenšas 

atgūt varu pār meiteni. Kas uzvarēs – Seidžas bailes vai abu jauniešu mīlestība? 
 

Bagāto ļaužu 

problēmas 

Kevins Kvans 

Uzzinot, ka tuvojas vecmāmiņas nāves stunda, Nikolass Jangs, mātes mudināts, 

steidzas viņu apmeklēt, bet ne jau tikai viņš vien. Pie Ah Ma gultas ir sapulcējies 

viss Šangu un Jangu klans, kas ieradušies no visām zemeslodes malām, lai 

pretendētu uz savu daļu no viņas neiedomājamās bagātības. Tā kā ikviens ģimenes 

loceklis alkst mantot Taiersolparku – pasakaini ekskluzīvo īpašumu pašā Singapūras 

sirdī – Nikolasa bērnības māja pamazām pārvēršas par apmelošanas un savstarpēju 

intrigu perēkli. Kamēr pārējie radinieki cīkstas par mantojumu, Astrīdai Liongai ir 

jātiek galā arī ar pašas problēmām. Viņa ir iemīlējusies seno dienu draugā Čārlijā Ū, 

bet bijušais vīrs ir apņēmības pilns iznīcināt gan Astrīdas jaunās attiecības, gan 

reputāciju. Pa to laiku Kitija Ponga, kas ir precējusies ar Ķīnas otro bagātāko 

cilvēku miljardieri Džeku Bingu, jūtas savas jaunās pameitas slavenas modes 

blogeres Koletes Bingas aizēnota... 

Šajā elegantajā un grēcīgi jautrajā romānā Kevins Kvans atklāj ilgi glabātus un 

senus Āzijas privileģētāko ģimeņu noslēpumus un... arī bagāto ļaužu problēmas. 
 

Kļūdu labirints 

Džeina Korija 

Popija Peidža uzskata, ka šajā pasaulē ir divu tipu sievietes: tās, kuras ir uzticīgas 

savam vīram, un tās, kuras nav. Līdz šim Popija ne reizi nav šaubījusies par to, pie 

kura tipa pieder pati. Bet viss mainās, kad viņa pēc gandrīz divdesmit gadiem atkal 

satiek valdzinošo Metjū Gordonu. Popija pieļauj vienu vienīgu kļūdu – un šī kļūda ir 

daudz liktenīgāka, nekā viņa spēj iztēloties, jo kāds par to samaksās ar savu 

dzīvību... 

Džeina Korija ir viena no pasaules labākajām rakstniecēm psiholoģiskā trillera 

žanrā. Šis ir pats aizraujošākais Korijas darbs! Sunday Express 
 

 


