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NOZARU LITERATŪRA 

Brūvere, Ilona 

Sniegu ēst nedrīkst 

"Leimaņu dzimtas stāsts" ir personisks piecu Leimaņu dzimtas pārstāvju – 

Baibas Indriksones, Aivara, Guntas, Gusta un Elzas Leimaņu – stāsts par viņu 

pašu, kā arī vīra, tēva un vectēva, ievērojamā kinorežisora Aleksandra 

Leimaņa dzīvi un darbu. 

Dzimta, kuras pārstāvji radījuši skatītājiem nozīmīgas un iemīļotas filmas, 

teātra un baleta izrādes un lomas, atklāti dalās domās par darbu, laiku, kurā 

dzīvojuši, un savstarpējām attiecībām. 

Grāmata ir bagātīgi ilustrēta ar fotogrāfijām no izrādēm, kinofilmām un arī 

dzimtas arhīva. 

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. Pieredzējusī psihoterapeite Berbela Vardecka 

iespaidīgi parāda, ka sievišķais narcisms nav tikai egocentriska 

koncentrēšanās pašai uz sevi, bet galvenokārt izmisīgi sevis meklējumi. 

Saprotami un viegli uztverami viņa apraksta, kā sievietes, kas cīnās ar šādām 

grūtībām, var atbrīvoties no ciešanām un dzīvot piepildītu dzīvi. 

“Mūsdienās nereti saskaramies ar cilvēkiem, kuri ar savu ārēji pašpārliecināto 

uzvedību vai izteikti egocentrisko attieksmi izpelnās līdzcilvēku neizpratni vai 

apzīmējumu – narcistisks. Vai tā ir? Kas ir narcisms? Vai un kā tas skar mani? 

Šīs grāmatas autore sniedz iespēju saskatīt pamestības ievainojuma izpausmes 

un narcistiskas sievietes cilvēcīgumu viņas iekšējo ciešanu un baiļu 

kompleksā. Ja vēlaties veidot labāku izpratni par savu un narcistisko sieviešu 

patieso Es, par savām un viņu vajadzībām, tad šī grāmata tiešām būs 

palīdzoša. Tās viegli uztveramā valoda un tajā pašā laikā profesionāli pētītā un 

atklātā tēma nešaubīgi noderēs gan narcistiskām sievietēm, gan viņu 

tuviniekiem un kolēģiem, kā arī speciālistiem. Grāmata maina stereotipiskos 

uzskatus par narcistiskām sievietēm un, kas vēl svarīgāk, viņām pašām ļauj 

mainīt uzskatus par sevi un savām iespējām piedzīvot krāsaināku un pašām 

pret sevi labestīgāku dzīvi.” 

Mārīte Priekule Psihoterapijas speciāliste 

LATVIEŠU DAIĻLITERATŪRA 

Briedis, Leons 

Skuķe 

Realitātē, kurā dzīvojam, nekas nav pazudis. Tajā eksistē tas stabilais pamats, 

kura dēļ vērts dzīvot, un tā ir mīlestība. “Vienīgais brīnums, ko šajā dzīvē 

vērts piedzīvot, mīlestība…” — tāda ir romāna galvenā atziņa. No laika 

paradoksālā ritējuma pazemes labirinta mezglojumos cilvēks spēj iznākt 

mīlošs un labestīgs, jo ir ticējis, ka “dzīve ir pavēle, kas jāizpilda”. “Skuķe” 

sniedz bibliskas atklāsmes apjautu, ka dzīves pilnasinīgums ir tepat un blakus, 

tajā konkrētajā esamībā, kurā mēs dzīvojam. Arī ciezdami, maldīdamies un 

kļūdīdamies. Viesturs Vecgrāvis 

Dreika, Dagnija 

Zelts un asinis 

Šis romāns ir par sekām, kādas piedzīvo dažādi indivīdi, saskaroties ar naudu, 

viegliem un negodīgiem tās pelnīšanas veidiem - un neiztur šo pārbaudījumu. 

Protams, netrūkst arī milestības, kas pēkšņi uznirst jebkur, parādās pat tad, kad 



vairs nepastāv- kā atgādinājums vai brīdinājums, ka par visu ir jāmaksā, 

reizēm ar visdārgāko. 

Rakstniece itin kā darina portretus, kurus izvieto galerijā starp ainavām un 

klusajām dabām, gluži kā izstādē. Viņas kolekcijā ir šim žanram netradicionāli 

tēli - ierēdniecisks, pat nedaudz birokrātisks prokurors, ierindas policisti, 

parasti žurnālisti - nekādu amatietu, kas pārspētu profesionāļus. 

Par zeltu jānorēķinās ar asinīm, par mīlestību dažkārt tāpat.  

Grūbe, Daina 

Vienīgie 

Tulkotāja, redaktore, dzejniece un rakstniece Daina Grūbe (1960) lasītājiem 

piedāvā savu trešo prozas grāmatu – daļēji vēsturisku, lielā mērā fantāzijas 

radītu, viennozīmīgi talantīgi uzrakstītu romānu, kas var raisīt asociācijas ar 

autores pirmo romānu “Ducis cara rubļu jeb No svētdienas līdz svētdienai”. 

Romāns sākas ar ieskatu kādas uzņēmīgas sievietes tagadnē. Viņa ir mainījusi 

dzīvesvietu, balti sniegotā ziemā no trokšņainās, steigas pilnās Rīgas 

pārcēlusies uz mierīgo Vidupi, kuras savdabīgajos vaibstos un gaisotnē daudzi 

atpazīs kādu gluži īstu Latvijas mazpilsētu. 

Nejauši nokļuvusi Vidupes ebreju kapsētā, kur pēc 1941. gada vairs 

nevajadzētu būt veiktiem apbedījumiem, viņa pamana kapakmeni ar 

gravējumu: 

Dāvids Fišers 

1922–1977 

Roza Fišere 

1920–1977. 

Tiek uzdoti jautājumi, sākas meklējumi, un līdz ar atbildēm par to, kas notika 

ar Vidupes cilvēku, tostarp ebreju, likteņiem, lasītājs uzzina kādas neparasti 

stipras vidupietes – Veltas Vizbules – dzīvesstāstu, kurā ir viss: jaunības 

svaigums un kvēla mīlestība, rūpes par dzimto sētu un ģimeni, pienākumi un 

darbs, šķiršanās sāpes, ilgas un gaidīšana. Ilga, ilga gaidīšana… 

Judina, Dace 

Uz dzīvību un nāvi. [15] 

Lielās mājas kriminālpārvaldes ekspertiem līdz kaklam varas visatļautība, viņi 

nodibina paši savu ekspertīžu centru, taču darba maiņu iztraucē baisu 

notikumu virkne. Deviņu mūzu fonda direktoram, pret kuru sākta finanšu 

pārbaude, tiek nolaupīts dēls, dēla sieva un divi darbinieki. Prasība – atkāpties 

no amata, citādi kāds dabūs cementa zābaciņus, bet kāds cits būs ilgi jāvāc 

kopā. Tikmēr biezo dārzos parādās savādas skulptūras, kuras ļoti atgādina 

reālus cilvēkus. Starptautiskas tehnikas kompānijas biznesa centra svinīgajā 

atvēršanā tehniskajam direktoram no autoceltņa uz galvas nāvējoši uzkrīt 

pustonnīga torte, bet pēc pāris dienām mirušā šefa auto nāvējoši notriec firmas 

mārketinga vadītāju. Mežāju ūdenstorņa rezervuārā tiek atrasts torņa sarga 

līķis. Pagastā klīst baumas par Melno Vīru – Bergu dzimtas rēgu, ka sparādās, 

kad kādam jāmirst. Un Annai Elizabetei gandrīz katru dienu kāds zvana un 

sēcoši draud. Nakts vistumšākā ir pirms rītausmas...  

Kalniete, Sandra 

Tev būs četri vīri 

“Tev būs četri vīri un trīs bērni. Viens nedzimīs, otrs – dzimīs un mirīs, bet 

trešais nomirīs jaunīns. Un tu pati radībās tā kā mirīsi, tā kā nemirīsi.” 

Dīvains pareģojums jaunai meitenei, kura lidinās vismaz pusmetru virs zemes, 

jo ir iemīlējusies un tic, ka šī mīlestība ilgs mūžību. “Līdz nāve mūs šķirs.” 

Taču liktenim ir savi plāni. Tieši par to ir šis romāns. Par likteni laikmetu 

griežos, kas cilvēkam dzīvē atnes gan vislielāko laimi, gan bezgalīgas 

ciešanas. 

Par likteni. Un par cilvēka spēku. Par sievietes spēku. 

"Gadu desmitiem sevī esmu krājusi Latvijas sieviešu dzīvesstāstus, kuru 

dramatisms un traģisms liek elpai aizrauties. Likteņa liesmas bieži mēdz visu 



iznīcināt, taču neiznīcināms ir spēks, ar kādu sieviete atdzimst no pelniem. 

Vismaz piecpadsmit gadus sevī jutu vēlēšanos par to uzrakstīt un vairākkārt 

iesāku, bet saraustītās dzīves dēļ starp Rīgu, Alsungu, Briseli un Strasbūru 

atliku. Sākoties pandēmijai ar attālināto darbu un mājsēdi, saņēmos un 

uzrakstīju. Domāju, ka daudzām manas paaudzes sievietēm romāna epizodes 

liksies pazīstamas, jo mēs to esam piedzīvojušas un pārdzīvojušas." 

Autore Sandra Kalniete 

Zandis, Miks 

Šaurais loks. Ārkārtas 

lietu aģentūra 

Iespējams, šī gada skaļākais un skandalozākais romāns! 

Starptautisku atzinību ieguvušā romāna ''Livonijas slazdā'' autors Miks Zandis 

8. decembrī laiž klajā savu jaunāko erotisko kriminālromānu ''Šaurais loks. 

Ārkārtas lietu aģentūra''! 

Sansebastjanas naktsklubā Spānijā nogalina Latvijas pilsoni. Rīgā pie Ārkārtas 

lietu aģentūras direktora Māra, kurš vēl nesen bija policijas kapteinis, ierodas 

klients ar neparastu lūgumu – savaldzināt viņa sievu… 

No tā brīža Māra līdzsvarotā, rāmā dzīve radikāli mainās. Jau pirmais 

mēģinājums paraustīt aukliņu no kamola, kas ved līdz augstākajām varas 

struktūrām, pakļauj nāves briesmām viņu un viņa tuvākos cilvēkus. 

Miks Zandis plašam lasītāju lokam kļuva labi pazīstams pēc tam, kad viņa 

vēsturiskais romāns „Livonijas slazdā” ieguva starptautisku atzinību. Ar jauno 

literāro darbu autors ieved lasītāju mūsdienu pasaulē, kur valda prātam 

neaptveramas kaislības. 

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. Zane Zusta raksta par īsto dzīvi, par cilvēkiem, kuri patiesi 

mīl un katrā situācijā meklē ceļus, kurus ejot nemelot sev un pēc iespējas 

mazāk sāpināt citus. Ievelkošs stāsts ar negaidītiem pavērsieniem. Pēc 

izlasīšanas ilgi neizgaist."  Rakstniece Jana Egle 

"Šī ir viena no tām grāmatām, ko vakarā ap astoņiem jūs laiski paņemat rokās 

pašķirstīt un tad attopaties dziļā tumsā ar klēpī ieslīdējušu, jau izlasītu 

grāmatu, kas atņēmusi pēdējās miega paliekas, un dodaties vārīt agrā rīta tēju, 

lai vēlreiz kārtīgi pārdomātu nule izlasīto. Lielisks darbs!" Psihoterapeits Gatis 

Līdums 

"Skaistākajos un traģiskākajos mirkļos laiks apstājas. Sāpes ir poētiskas, un šis 

stāsts tāpat. Spilgi epiteti, laikmetīgas un humorpilnas metaforas, ko gribas 

pierakstīt un ieviest savā valodā. Zane uzrakstījusi sievietes iekšējo stāstu 

traģēdijas pēcvakarā. Tā ir sievietes vēstule pašai sev." 

TV raidījumu vadītāja, producente Kristīne Komarovska 

ĀRZEMJU DAIĻLITERATŪRA 

Abots, Džefs 

Slazds 

Henrijs Norts ir kiberdrošības eksperts no Ņūorleānas. Ādams Žangs ir 

ietekmīgs uzņēmējs, kas pelna miljonus. Šie vīrieši viens otru nepazīst un 

nekad nav tikušies. Bet abi tiek nogalināti kopā – vietā, kur viņiem nemaz 

nevajadzēja atrasties. 

Kad Henrija sievai Kirstenai anonīms zvanītājs paziņo par vīra nāvi, viņa 

steigšus dodas uz Ostinu. Vai Henrijs bija iesaistīts kādā netīrā darījumā? 

Ādama sieva Flora nojauta, ka vīrs kaut ko slēpj. Iespējams, dēku. Viņa bija 

nolēmusi piedot Ādamam, bet galu galā kļūst par aizdomās turamo. 

Abas atraitnes apvieno spēkus, lai noskaidrotu patiesību. Viņām nāksies 

ielūkoties savas laulības tumšākajos nostūros. 



Džeksone, Stīna 

Sudraba ceļš 

Pirms trim gadiem pazuda Līna, un trīs gadus Lenni braukā šurpu turpu pa 

Sudraba ceļu, cerot atrast meitu vai vismaz rast mierinājumu. No ilgstošajiem 

meklējumiem viņš ir pārguris, tomēr nespēj rimties. Atmiņas, vainas izjūta un 

ceļš dzen viņu uz priekšu. 

Meja, jauniņā Glimmerstreskā, Līnas vienaudze, par pazudušo meiteni un 

Lenni neko vēl nezina. Tomēr pavisam drīz viņu likteņi savādā veidā 

krustosies. Un tas notiks uz tā paša Sudraba ceļa, kas līkumo starp mežiem 

klātajiem kalniem, šķērsojot vai visu Zviedriju.... 

Ērnestama, Marija 

Viens no mums 

"Man ir pasūtījums. Es gribu, lai jūs nogalināt manu vīru..." Zaudējusi darbu, 

Marī kopā ar draugiem Annu un Fredriku izveido uzņēmumu "Kleopatras 

ķemme". Viņu mērķis ir palīdzēt cilvēkiem. Sākumā viss rit gludi, līdz kādu 

dienu pie viņiem ierodas kundze ar negaidītu lūgumu. Drīz vien draugi saprot, 

cik maz zina viens par otru... "Viens no mums" ir aizraujošs un negaidītiem 

pavērsieniem pilns psiholoģiskās spriedzes romāns par robežu starp labo un 

ļauno, taisnīgumu, atriebi un samierināšanos 

Keplers, Lārss 

Trušu mednieks. [6] 

Bijušais kriminālkomisārs Jona Linna gandrīz divus gadus ir pavadījis Kumlas 

slēgta tipa cietumā, kad tiek aizvests uz slepenu tikšanos. Policijai ir 

nepieciešama viņa palīdzība, lai atmaskotu slepkavu, kura upuru sarakstā, 

domājams, ir vairāk nekā viens vārds. 

Notikumu epicentrā nonāk arī slavenais šefpavārs Rekss Millers. Viņš bija 

apņēmies pavadīt laiku kopā ar dēlu Semiju, taču iecerētās trīs mierpilnās 

nedēļas izvēršas par skarbu izdzīvošanas cīņu. 

Jonam Linnam un Drošības policijas komisārei Sāgai Bauerei nākas slepus 

apvienot spēkus, lai apturētu noslēpumaino Trušu mednieku, pirms ir par vēlu. 

Turklāt cilvēks jau nevar zināt, kas liktenim padomā un ar ko nāksies tikt galā, 

ja nesāks rīkoties uzreiz.... 

Murakami, Haruki 

Vienskaitļa pirmā 

persona 

Haruki Murakami ir slavenākais mūsdienu japāņu rakstnieks, kura grāmatas 

tulkotas vairāk nekā 50 valodās. Viņš saņēmis daudzas starptautiskas literārās 

godalgas, tostarp Hansa Kristiana Andersena balvu (2016). Papildu 

informācija: harukimurakami.com 

Visi krājumā iekļautie stāsti tiek vēstīti vienskaitļa pirmajā personā – tik 

raksturīgi Murakami klasiskajam rokrakstam. Jaunības atmiņas, meditēšana 

par mūziku, dedzīga jūsma par beisbolu, sapnim līdzīgi scenāriji un izdomāti 

džeza albumi – šie stāsti pārkāpj mūsu prāta un ārējās pasaules robežas. 

Brīžiem stāstītājs var būt un var nebūt pats Murakami. Vai šīs ir atmiņas vai 

izdomājums? Tas jālemj lasītājam... 

“Daži rakstnieki savos darbos atspoguļo pasauli, bet citi, tostarp Haruki 

Murakami, izmanto spoguli kā portālu uz Visumu, kas slēpjas aiz tā.” 

The Wall Street Journal 

Šī grāmata būs lielisks papildinājums ikviena Murakami fana bibliotēkai. 

Kirkus Review 

Vargasa, Freda 

Zilo apļu vīrs. [1] 

“Zilo apļu vīrs” ir pirmā grāmata par Žanu Batistu Adamsbergu – vienu no 

interesantākajiem izmeklētājiem mūsdienu kriminālromānos. 

Žans Batists Adamsbergs nav tāds kā citi policisti. Viņa metodes ir ārkārtīgi 

dīvainas: viņš nemeklē pavedienus, ignorē acīmredzami aizdomīgos un arestē 

tos, kuriem ir dzelžains alibi, un pats viņš šķiet pagalam izklaidīgs. 

Kad uz Parīzes ielām naktīs sāk parādīties savādi, ar zilu krītu uzzīmēti apļi, 

žurnālisti steidzas to pasniegt kā izklaidējošu stāstu, psihiatri piedāvā savas 

teorijas, tikai Adamsbergs ir vienīgais, kurš notiekošo uztver nopietni. Viņš 

uzstāj, lai viņam tiek ziņots par jauniem apļiem, kā arī par apļu centrā 



 

novietotajiem dīvainajiem objektiem, starp kuriem ir divpadsmit alus pudeļu 

korķīši, briļļu stikliņš, baloža kāja, četras šķiltavas, piespraude ar uzrakstu “Es 

mīlu Elvisu”, peldcepure, lelles galva... Adamsbergs nojauš, ka aiz šiem 

šķietami nenozīmīgajiem notikumiem slēpjas liela cietsirdība. Un pavisam 

drīz tiek atrasts aplis ar daudz nopietnāku saturu – tajā ir novietots sievietes 

līķis ar nežēlīgi pārgrieztu rīkli. Adamsbergs saprot, ka sekos vēl citas 

slepkavības. 

Vaita, Kārena 

Ziemassvētki Tredstrītā. 

[5] 

Šogad Melānijai vajadzētu sagaidīt Ziemassvētkus ar īpašu prieku – viņa ir 

apprecējusies ar savu ideālo vīrieti, sagaidījusi burvīgus dvīņus un ievākusies 

sapņu mājā. Tomēr šo idilli aptumšo kāds pagātnes nelabvēlis... Taču Melānija 

negrasās padoties – viņa liks lietā visus spēkus, lai nosargātu savas ģimenes 

laimi. 

Ideāla svētku brīvdienu lasāmviela! 
 


