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   Pinboro, Sāra, Viņai nemanot .  Luīze viena audzina bērnu, strādā par sekretāri un jūtas 

ikdienas rutīnas nomākta. Vienu vakaru viņa bārā iepazīstas ar kādu vīrieti, un aizšķiļas dzirkstele. Beidzot! 

Beidzot arī viņai ir attiecības!Kad pirmdien Luīze ierodas darbā, viņa satiek savu jauno priekšnieku Deividu. 

Vīrieti no bāra. Vīrieti, kuru viņa sastapa bārā, kurš ir precējies un kurš tagad saka, ka viņu skūpsts bija vien 

kļūda, tomēr neizlaiž viņu no acīm... 

      

  Rīsa-Praisa, Čerila, Mēmais noslēpums. Nelielu velsiešu ciematu pāršalc baisa ziņa 

? divas pusaudžu meitenes pazudušas. Viena no viņām vēlāk tiek atrasta mirusi, bet Gvena ? smagi ievainota 

un zaudējusi atmiņu. 30 gadus vēlāk Gvena, izvedot suni pastaigā, pazūd. Viņa tiek atrasta turpat, kur toreiz 

pirms 30 gadiem. Pēc galvas traumas Gvena sāk atcerēties pagātnes notikumus. Ne visu uzreiz, bet pa detaļām, 

fragmentiem.  

 Miņjē, Bernārs, Nenodzēs gaismu! Kristīne Šteinmeijere domāja, ka anonīmā 

vēstule, ko viņa atrada sava pastkastē Ziemassvētku vakarā, nav adresēta viņai. Tomēr vīrietis, kurš piezvana 

viņai radio raidījuma laikā, šķiet, uzskata citādi.“Jūs pametāt cilvēku, lai tas izdara pašnāvību...”Tas ir tikai 

sākums. Soli pa solim Kristīnes dzīve apgriežas ar kājām gaisā. Bet kurš no draugiem vai ģimenes locekļiem 

ienīst viņu tik stipri, lai gribētu iznīcināt? Un kāpēc? It kā kāds būtu ķēries klāt viņas dzīvei ar nodomu visu 

pārvērst drupās, līdz atliks vien neiedomājams nakts murgs. 



  Sils, Harijs, Pamests Vjetnamā. 2017. gada jūnijā uz Vjetnamu dodas 7 ceļotāji, 

kuru mērķis ir atgādāt atpakaļ no Laokajas uz Rīgu autoekspedīcijas “Rīga–Melburna” automašīnu — 

pārbūvētu “ugunsdzēsēju” Mercedes Benz 1113, kas pirms gandrīz astoņiem gadiem pamests pie Vjetnamas 

robežpārejas punkta. Tas nav viegls uzdevums, jo mašīnai, pēc astoņu gadu stāvēšanas tropiskā klimatā, ir 

nepieciešami nopietni remontdarbi, bez tam, tā ir iestrēgusi starp Ķīnu un Vjetnamu, kurās iebraucot ir 

jānokārto speciālas atļaujas, kas ir ļoti sarežģīts, dārgs un laikietilpīgs process.  

  Neiburgs, Uldis, "Grēka un ienaida liesmās!" Tie ir pārstrādāti un papildināti ar 

pēdējos gados apzinātiem jauniem vēstures dokumentiem un pētījumiem, aculiecinieku liecībām un atziņām, 

kas diskusijās par Latvijas Otrā pasaules kara vēsturi izskanējušas publiskajā telpā. Nacionālie partizāni 1941. 

gada vasarā, nacistu organizētā ebreju un romu iznīcināšana, Sarkanās armijas veiktā Rēzeknes bombardēšana 

un Jelgavas nopostīšana, latviešu leģionāri 1944. gada cīņās pie Mores un Ziemassvētku kaujās Kurzemē ir 

tikai daļa no tēmām, kas atklātas grāmatā.  

 Vuds, Toms, Hameleons. Pasaules labākais pasūtījuma slepkava Viktors vada 

mierīgu dzīvi Islandē, līdz saņem uzdevumu no anonīma šveiciešu brokera. Kad Viktors ir "nokārtojis" savas 

meistarības pārbaudi, viņš tiek iepazīstināts ar grupu algotu slepkavu, ar kuriem kopā jāpaveic noziegums. 

Šajā grupā Viktors sastop cilvēku no pagātnes: kādu, kurš reiz iesaistīja viņu šajā bīstamajā nodarbē un kurš 

it kā bija miris jau pirms daudziem gadiem. Viktors vēlas izstāties no spēles, bet ir jau par vēlu - viņa bijušajam 

mentoram ir citi plāni. 



    Velss, Benedikts, Vientulības gals. Romāna galvenais varonis Žils kopā ar 

vecāko brāli un māsu izbauda mīlestības piepildītu un bezrūpīgu bērnību, bet tad viņu vecāki iet bojā 

autoavārijā. Bērni nonāk internātā, atsvešinās un pazaudē cits citu no redzesloka. Trauslais un jūtīgais Žils 

patvērumu meklē sapņu un iztēles pasaulē, ceļu uz viņa dvēseli izdodas atrast vien noslēpumainajai meitenei 

Alvai. Tikai pēc daudziem gadiem abi saprot, ko viens otram patiesībā nozīmē, un mēģina atgūt zudušo laiku.  

  Kūlis, Ēriks, Ervīna Krīva mīlestības. No rīta mūs pamodināja vētra. Brāzmas 

no Irānas puses seklo Kaspijas jūru plosīja ar divkāršu niknumu. Neziņā gaidījām ziņas par savu biedru likteni. 

Nākamajā dienā tās pienāca. Savu desanta kutera apkalpi un kuģi izglāba kapteinis, kurš atgriezās ostā. Pārējie 

zaudēja gan kuterus, gan apkalpes. Bojā bija gājuši arī divi latvieši — mans čoms radists Andris no Rīgas un 

Antons no Latgales. 

 Dimante, Inguna, Paslēptā dzīve. Kad vidusskolnieci Agnetu pamet Mareks, 

jo iemīlas viņas labākajā draudzenē, meiteni no ieslīgšanas bezcerībā glābj iesaistīšanās vēsturiskā projektā. 

Pilsētā, kurā Agneta dzīvo, atrodas sena ēka – Zīres bendes nams. Reiz vakarā, klīstot viena, Agneta pamestajā 

namā redz cilvēku, bet apkārt virmo maģiska tamburīna melodija. Kas ir noslēpumainais svešinieks un kāpēc 

kādā mājoklī, kura īpašnieces hobijs ir atjaunot maskas pēc viduslaiku paraugiem, Agnetai piepeši liekas, ka 

aiz kāda maskotā ietvara viņa redz dzīvas vīrieša acis, sadzird elpu, sajūt pieskārienus? 



 Judina, Dace, Ēnas spogulī. Jauno ģimenes māti Laimu Lūsi no šķietami 

mierīgās dzīves izrauj viņas pirmā vīrieša Alena negaidītā parādīšanās pēc desmit gadu klusēšanas. Atmiņas 

ir ne tikai sievišķīgi sāpīgas, bet glabā arī kādu tumšu noslēpumu. Guna savukārt pārņemta ar ideju – atrast 

pirms četrdesmit gadiem pazudušo tēvu. Viņas abas meklē palīdzību pie trešās, vecākās draudzenes – 

psiholoģes Dagnijas, kurai pašai dzīvē šobrīd nav spožākais posms. 

 Hants, Toms, Killera izvēle. Gerija Fostera dzīve ir ievirzījusies 

pareizajā gultnē. Pēc gadiem ilgiem pūliņiem viņa sieva Beta beidzot ir gaidībās, un viņš tikko uzsācis 

savu biznesu. Taču viens acumirklis sagrauj ilūzijas par laimīgu nākotni.Gerija sievai tiek atklāta 

nāvējoša slimība. Viņas vienīgā cerība ir dārga eksperimentālā terapija ārzemēs, kuru viņi nevar 

atļauties.  

 

 Robertsa, Nora, Zemstraumes. Greiema Bigelova ģimeni jebkurš sauktu par 

ideālu: veiksmīgs ķirurgs ar skaistu sievu, diviem burvīgiem bērniem un privātmāju pilsētas turīgākajā rajonā. 

It neviens nenojauš, cik šokējoša ir patiesība, kas slēpjas aiz spožās fasādes. To zina tikai Bigelovu bērni – 

Zeins un Brita –, kas ik dienu savu vecāku acīs redz nevis mīlestību, bet gan naidu... Naidu, kas reiz pārvēršas 

sitienos. 



  Triks, Olivjē, Vilka jūras šaurums. Šķērsojot Vilka jūras šaurumu, bojā iet jauns 

briežaudzētājs. Drīzpēc tam mirušu atrod pilsētas mēru. Vai starp abiem notikumiem ir kāda saikne? Vai Erika 

nāve patiešām bijusi nelaimes gadījums? Policijas izmeklētāju Klemeta Nango un Ninas Nansenas atrastie 

pavedieni norāda uz seniem noslēpumiem... Vai noziegumiem varētu būt kāda saistība ar Ninas tēvu, kurš reiz 

bijis ūdenslīdējs naftas ieguvēs, bet jau gadiem pazudis bez vēsts?  

  Hokinsa, Paula, Ūdenī. Upē, kas plūst cauri pilsētai, tiek atrasta noslīkusi 

sieviete, vārdā Nela. Vasaras sākumā līdzīgs liktenis bija piemeklējis pusaugu meiteni. Viņas nav pirmās, kas 

zaudējušas dzīvību šajos tumšajos ūdeņos, tomēr viņu nāve iztraucē upi un tās pagātni, paceļot augšup sen 

nogremdētas patiesības Nelas piecpadsmit gadus vecā meita nu ir palikusi pavisam viena, un Džūlsai, kas 

savulaik aizbēga no pilsētas uz visiem laikiem, ir jāatgriežas, lai parūpētos par māsasmeitu un stātos pretī 

seniem noslēpumiem, turklāt viņa apzinās, ka Nela nekad nebūtu lēkusi upē. 

  Bisī, Mišels,  Laiks ir slepkava. 2016.gada vasarā Klotilde pavada 

atvaļinājumu Korsikā kopā ar vīru un pusaudzi meitu. Šī ir pirmā reize, kad viņa atgriezusies uz salas pēc 

vecāku un brāļa bojāejas automašīnas avārijā, kas notika pirms divdesmit septiņiem gadiem. Arī viņa toreiz 

atradās mašīnā, taču brīnumainā kārtā izdzīvoja. 



 Ouena, Nikija, Zirneklis istabas stūrī. Marija atrodas cietumā, bet apgalvo, 

ka nav vainīga, lai gan viņas DNS nozieguma vietā liecina par pretējo. Marijai ir Aspergera sindroms, un 

viņas domas un atmiņas ir juceklīgas un nesaprotamas... savāda telpa... svešādi cilvēki... kāds viņu novēro... 

Piekļūstot arvien tuvāk patiesībai, Marija nonāk starptautiskas sazvērestības noaustā tīklā un ir spiesta 

cīnīties ne tikai par attaisnošanu un brīvību, bet arī par savu dzīvību. 

 Horsts, Džorns Ljērs, Medību suņi. Atklājas, ka pirms 17 gadiem notiesātais 

nav noslepkavojis jaunu sievieti, par ko tika iesēdināts cietumā. Atbildīgo izmeklētāju Viljamu Vistingu 

atstādina no darba, un viņam virsū metas skandāla kārie žurnālisti. Vistings nemet “plinti krūmos”, bet turpina 

izmeklēšanu ar savas meitas — žurnālistes — palīdzību. Tikmēr pazūd vēl viena jauna sieviete… 

 Kronins, Džastins, Spoguļu pilsēta. Divpadsmit ir iznīcināti, ir beidzies 

briesmīgais, simts gadus ilgais tumsas valdīšanas laiks pēc visas līdzšinējās pasaules gala. Izdzīvojušie dodas 

ārā aiz sava patvēruma sienām, apņēmušies veidot jaunu civilizāciju un ar gaišu cerību raudzīdamies nākotnē.  

Taču tālu mirušā metropolē gaida viņš. Entonijs Kārters. Nulle. Pirmais, Divpadsmit tēvs. Kārteru joprojām 

vajā sāpes, kas satrieca pīšļos viņa cilvēka dzīvi, spilgti deg pārtapšanas uzšķiltā naida liesma. 



  Pāsilinna, Arto, Mīlīgā indes brūvētāja. Tā ir Linnea Ravaska, 78 gadus vecā 

atraitne, kas dzīvo viena pati kāda ciemata nomalē Somijas dienvidu piekrastē. Viņas brāļadēls Kauko 

Nīsinens, krāpnieks un huligāns, kā jau katru mēnesi ierasts, dodas atņemt tantei pensiju. Jaunais vīrietis kopā 

ar diviem nekrietniem draugiem pie viņas ierodas zagtā mašīnā. Taču šoreiz tradicionālais pirtiņas 

apmeklējums ar alus iedzeršanu turpinās pavisam nelāgi un, kad viņi nogalina tantes kaķi, visbeidzot arī visai 

sīkstās Linneas mērs ir pilns. 

 Alnats, Lūks, Mums pieder debesis. Robs, Anna un Džeks ir laimīga ģimene 

līdz brīdim, kad Džeka slimība satricina viņu ierasto ikdienu. Dzīve pārvēršas melnā bezdibenī, un 

nepārvarama straume nošķir Robu no sievas, no dēla, no dzīves. Kā pārvarēt zaudējuma sāpes? Kā remdēt 

ciešanas un rast pamatu turpmākajai dzīvei? Tomēr brīdī, kad visas cerības šķiet gandrīz izsmeltas, Robs spēj 

izvēlēties ceļu, kas ved pretī dziedināšanai un piedošanai. 

  Delanijs, JP, Ideālā sieva. Kad Ebija apjukusi pamostas slimnīcā, sieviete 

nezina, kas viņa ir un kā te nokļuvusi. Vīrietis Ebijai blakus apgalvo, ka ir viņas vīrs, ka Ebija ir talantīga 

māksliniece, mīloša māte savam mazajam dēlam un ideāla sieva. Viņš apgalvo, ka Ebija pirms pieciem gadiem 

cietusi traģiskā nelaimes gadījumā un, pateicoties tehnoloģiskam izgudrojumam, tikusi izglābta no nāves. 

 



 Pīlēns, Uldis, (mans) uzņēmēja kods. Uldis Pīlēns – arhitekts un ilggadējs UPB 

holdinga dibinātājs un vadītājs, kurš Ziemeļvalstu Biznesa foruma veidotajā topā atzīts par vienu no 

izcilākajiem uzņēmējdarbības domātājiem Ziemeļeiropā, – atzīst, ka daudzkārt viņam tiek lūgta “veiksmes 

recepte”. Jābūt taču kādai burvju formulai, kas izskaidro, kādēļ UPB holdingā ietilpstošie uzņēmumi jau 

gandrīz 30 gadus ir konkurētspējīgi, veiksmīgi darbojas eksportā un nes to īpašniekiem peļņu!  

 Lindberga, Hanna, Stokholmas virtuve. Zelta pavāra” balvas pasniegšanas 

ceremonija ir gada spožākais notikums Stokholmas gardēžu dzīvē. Uz pasākumu ieradusies arī žurnāliste 

Solveiga Berga, taču smalkā pieņemšana pārvēršas murgā, kad viesu burzmā atskan šāviens. Vienlaikus 

Stokholmā atgriezies skandalozais fotogrāfs Lennijs Lī.  

  Niemi, Jūli, Tu neiesi viens. Ir stāsti, kam ir daudz sākumu. Tos ir visgrūtāk 

stāstīt, jo, izvēloties vienu no sākumiem, citu vienlaikus ieslēdz tumsā. Galvenie stāsta varoņi ir vidusskolēni: 

Ada un Egzons, kuru mīlas stāsts ļauj ieskatīties divās atšķirīgās kultūras pasaulēs, tradīcijās un mentalitātēs. 

Ada ir klusa un noslēgta somu jauniete, kura augusi  bez tēva, savukārt Egzons nāk no Kosovas emigrantu 

ģimenes. 

 

 



  Zigmonte, Dagnija, Pavasara krustceles. Rīdziniece Maruta satiek lauku puisi 

Haraldu, un pamazām jauniešu starpā uzplaukst siltas jūtas. Tomēr dzīve met viņiem izaicinājumu, jo abu 

ģimenes līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu nokļuvušas konfliktā – Marutas tēvs vēlas atgūt dzimtas mājas 

Mežalesiņus, kurās padomju laikā iemitinājusies un jau gadiem saimnieko Haralda ģimene. 

Pakraste, Lida, Laika lokos.  Lauku meitene Malva pēc studijām Rīgā 

atgriežas dzimtajā Sērsnas ciemā. Ar laiku viņa uzsāk rakstīt ciema vēsturi un kopā ar savu skolotāju apkopo 

cilvēku dzīvesgājumus. Tikmēr viņas brālis Daniels nodarbojas ar nelegālu biznesu – pāri robežai ved 

robežpārkāpējus. 

 Pērse, Laine, Ar stopiem apkārt pasaulei. Āzijas brīnumi. Āzijas brīnumi, 

kur steidzīgā haosā atklājas maģisks, balts svētums. Kirgīzu klejotāja gars, filipīnieša smaids un indieša 

nedalītā uzmanība. No mulsinošām tehnoloģijam uz spožiem debesskrāpjiem, pāri tardīciju sargātām rīsu 

terasēm un tējas plantācijām, lai no varenajām Himalaju augstienēm nolaistu galvu bagātīgās Indijas svētajās 

pilsētās. Ik ap stūri gaida arvien neparedzamais, lai arī tik daudz paveikts iepriekš! Vētraini piedzīvojumi un 

aizraujoši stāsti! 



 Klīvs, Pols, Dzīvības kurjers. Kad neredzīgā Džošuas tēvs policists iet bojā 

kādas izmeklēšanas laikā, puisim tiek dota unikāla iespēja: operācija, kas viņam ļautu redzēt ar tēva 

acīm.Iepazīstot pasauli, kuru reiz spējis izjust tikai ar citām maņām, Džošua piedzīvo neparastus atmiņu 

uzplaiksnījumus: tajos redzamas ainas, kuras šīs acis skatījušas senāk.Džošua sāk meklēt atbildes. Ar ko tētis, 

būdams policists, patiesībā ir nodarbojies? Kas ir svešinieks, kurš vēlas viņu nogalināt?  

 

 Ruks, Māris, 25 gadi sektā. Esam apolitiskas, respektablas, akadēmiskas 

organizācijas. Ar politiku nenodarbojamies, dziedam vien dziesmas,” tā viņi saka, un tas ir gluži tāpat, kā 

mafija apgalvotu, ka nodarbojas tikai ar reģionālas olīveļļas tirdzniecību vien.Man lika zvērēt, ka par to visu 

klusēšu: par to, ka viņiem Latvija ir kā eksperiments ar cilvēku dzīvēm un izdzīvošanas ilgumu, ka viņi grāva 

Latvijas valsti, tās neatkarību un labklājību, ka viņu organizācijas darbojās kā masu slepkavu mājvietas.  

  Riņķe, Linda, Kā Sprīdīte mājās pārnāca. Šī ir mana stāsta trešā un 

noslēdzošā grāmata aizvedīs Jūs cairi Jaunzēlandes skaistumam un dabiskumama, Singapūras modernajai 

dzīvei, Malaizijas salīdzinošanai dārdzībai un pirmajiem kultūršokiem, Taizemes kanālā redzamajiem 

varāniem un pitoniem, Kambodžas bagātājai kultūrai un neaizmirstamajiem iespaidiem par vietējo 

dzīvesveidu, Indijas pasaku cienīgiem stāstiem par īstām kāzām, bezgala garšīgu ēdienu un kultūru, kas gāž 

no kājam ar savu unikalitāti.  



 Račko, Karīna, Samaitātā. Rainers Millers ir viens no spožākajiem Latvijas 

teātra jaunajiem talantiem. Dēvēts par spēka un ekstāzes aktieri, vīrietis ieguvis atpazīstamību sabiedrībā ne 

tikai ar līdzšinējo skatuves pieredzi, bet arī skandalozo slavu. Jaudīgs motocikls, tetovējumi, nebeidzama 

bohēma un sievietes – Rainera dzīve ir brīvība vispārākajā pakāpē, katrs temperamentīgā aktiera solis 

izaicinājums liktenim, pārdroša visatļautības robežu pārbaude. 

   Dēnerte, Rodika, Zahera viesnīca. Vīne, 1892. gads. Pēc sava vīra pēkšņās 

nāves Anna Zahere grib pati vadīt viesnīcu. Par spīti visiem šķēršļiem, jaunā atraitne beidzot izcīna sev 

patroneses vietu. Kamēr Anna, kūpinādama cigāru, savu iemīļoto bulterjeru ielenkta, kopā ar uzticamo 

personālu padara viesnīcu par leģendu, tajā sastopas divi laulāti pāri: princis un princese fon Traunšteini un 

Marta un Maksimilians Āderholdi, apgāda īpašnieki no Berlīnes.  

  Moriartija, Laiena,   Deviņi pilnīgi svešinieki. Brīnišķīgā Laiena 

Moriartija spēj ieraudzīt cilvēku visā tā spožumā un postā, un katra viņas grāmata ir aizkustinoša dzīves 

skola. Savā jaunākajā romānā rakstniece ar psiholoģes vērību un cilvēcisku siltumu ielūkojas deviņu 

svešinieku dzīvē, kurā netrūkst sāpju un negludumu. Soli pa solim Moriartija savas grāmatas varoņus ved 

pretim gaišajam cerības staram, parādot, ka dzīvesprieks ir atjaunojams resurss.  



 Šetuka, Džesika,  Sievietes pilī. Marianna fon Lingenfela, kura reiz savam 

vīram Albrehtam un viņa izveidotās pret Hitleru vērstās pretošanās kustības biedriem apsolījusi atrast un 

pasargāt viņu sievas un bērnus neizdevušās nacisma sagrāves operācijas gadījumā, pat trūkumā un izmisumā 

spēj prasmīgi tikt galā ar visām dzīves problēmām. Taču, par spīti striktajai apņēmībai ar visu tikt galā pašai, 

ne vienmēr viss notiek tā, kā viņa iecerējusi. Katrai sievietei ir savi pagātnes noslēpumi, kuri nemitīgi ietekmē 

visādi citādi it kā pamazām ierastajās sliedēs iegājušo dzīvi. 

 Hantere, Ērina, Klanu kaķi. Bīstamā taka. Ēnas klans ir izvēlējies Tīģernagu 

par savu jauno vadoni, un Ugunssirds baidās, ka tumšajam runcim nu būs vairāk iespēju kaitēt Pērkona 

klanam.Turklāt mežā ir iemājojis kāds ļauns, neizprotams spēks, kas apdraud ikkatra kaķa dzīvību, un Pērkona 

klana mīļotā barvede Zvaigžņuzilgme ir uzgriezusi muguru karotāju senčiem. Ugunssirds te neko nespēj 

līdzēt, taču – ja nu viņai ir taisnība? Ja nu tiešām Pērkona klans ir atstāts likteņa varā? 

 Bula, Rolanda, Stopētāju lieta. Romāns „Stopētāju lieta” reāli ataino policijas 

izmeklētāju ikdienu. Sižeta pamatā nav kāda konkrēta krimināllieta, taču sasaistes ar reāliem notikumiem ir 

daudz. Izmeklētāja Asnāte Grieze un operatīvais darbinieks Juris Zvirbulis kādā Zemgales mazpilsētā izmeklē 

jaunas studentes nāves apstākļus. Šis gadījums ir kā neredzamas virtenes pēdējais redzamais posms, aiz kura 

pavelkot parādās vesela rinda citu aizdomīgu notikumu, par kuriem nav ziņots vai arī tie ir paslīdējuši garām 

vecāku un tiesībsargu uzmanībai. 



  Lūsinda Railija, Itāļu meitene. Nekas nedzied saldāk par mīlestību un nekas 

nedzeļ skaudrāk par nodevību... Rozanna Meniči ir vēl maza meitene, kad viņa pirmo reizi sastop Roberto 

Rosini, vīrieti, kurš izmainīs visu viņas dzīvi. Dzīves ceļš, aizsācies Neapoles nomales mazajās ieliņās, aizved 

Rozannu līdz pasaules slavenāko opernamu mirdzošajām skatuvēm.  

 

 Petersa, Paulīne, Rubīnsarkanā istaba. Pretēji savas dižciltīgās un 

ietekmīgās ģimenes gribai gados jaunā aristokrāte Viktorija dzīvo atsevišķā dzīvoklī, un ar viņu kopā ir 

apmeties tikai viņas mirušā tēva sulainis Hopkinss. Viņu dzīve nav pārāk pārtikusi, tāpēc Viktorija piepelnās, 

strādājot par fotogrāfi un pārdodot fotogrāfijas avīzēm, bet Hopkinss, slēpdamies aiz pseidonīma, gūst papildu 

ienākumus, publicējot laikrakstā padomu sleju mājsaimniecēm… 

  Larka, Sāra, Cerība pasaules malā. Romāna centrā ir jaunas poļu sievietes 

Helēnas liktenis. Ir 1944. gada vasara. Deportētie poļu civiliedzīvotāji pēc Sibīrijā izciestā ir nokļuvuši 

pagaidu drošībā bēgļu nometnē Persijā. Otrais pasaules karš vēl nav beidzies, bet Helēnai un viņas māsai 

Lucinai paveras iespēja tikt prom no kara izpostītās Eiropas – tālā un eksotiskā zeme Jaunzēlande ir gatava 

uzņemt septiņsimt poļu bāreņus, un meitenes ar šo zemi saista lielas cerības. Tomēr izrādās, ka braukt drīkstēs 

tikai viena no māsām. 



  Pračets, Terijs, Pilna cepure debesu. Tifānija Smelga ir gatava sākt apgūt 

raganu mākslu. Taču viņa no apmācībām sagaida maģiju un buramvārdus - nevis mājas darbiņu veikšanu un 

negantu kazu slaukšanu! Vai tad būt par raganu nenozīmē kaut ko vairāk?Taču Tifānija nezina, ka viņu izseko 

bīstams, bezmiesisks radījums. Un šoreiz meiteni nespēs pasargāt ne pasaulē izcilākā ragana Vējkaliene, ne 

mazā, brīvā zilādaino vīriņu cilts. 

  Pračets, Terijs, Ziemdaris. Tifānijā ieskatījies noslēpumainais Ziemas gars, 

kurš vēlas, lai meitene uz visiem laikiem paliek viņa saltajā, spožajā pasaulē. Lai izdzīvotu līdz pavasarim, 

būs vajadzīga visa jaunās raganas drosme un spēks, kā arī leģendārās Vējkalu māmuļas un mazo, brašo fīglu 

palīdzība.Ja Tifānijai neizdosies uzvarēt ziemu, pavasaris nepienāks… 

  Hegartijs, Šeins, Tumšmute: haosa sākums. Visu laiku neveiksmīgākajam 

leģendu medniekam pienācis laiks atkal uzvilkt bruņas un ņemt rokās eksikatoru, jo piedzīvojumi 

turpinās.Fins ir piedzīvojis tik daudz. Turpmāk viņš ar savu dzīvi varēs darīt, ko vēlas, vai ne? Nekā 

nebija!Patīk Finam tas vai ne, viņam jākļūst par kārtīgu leģendu mednieku. Taču pēkšņi sākuši pazust cilvēki, 

bet leģendas uzrodas vietās, kur tām nevajadzētu būt. Brūnijs nebeidz sūdzēties, un tuvojas tik liels 

uzbrukums, ka uz Fina pleciem uzkrauta vai visa pasaule. 

 



 Vīslandere, Juja, Mūmamma kāpj kokā. Bērnu tik ļoti iemīļotā Mūmamma 

ir atgriezusies jaunā grāmatā ar desmit aizraujošiem stāstiem!Ko interesantu šoreiz dara Mūmamma un viņas 

draudzene Vārna? Mūmamma nolemj iemācīties kāpt kokā, un Vārnai neatliek nekas cits kā viņu atbalstīt. 

Taču tas nav tik vienkārši, kā no malas izskatās...Kad Mūmamma uzvilkās augšā, zars mazliet nokrakšķēja. 

Lēnītiņām, zaru pa zaram viņa kāpa aizvien augstāk un augstāk.  

 Vīslandere, Juja, Mūmamma svin Vārnas dzimšanas dienu. Vai zināt, kā 

Mūmamma iepazinās ar Vārnu? Nē? Tad izlasiet Jujas Vīslanderes komiksu grāmatu ar krāšņām, asprātīgām 

Svena Nūrdkvista ilustrācijām. Grāmatā iekļauti vēl trīs citi stāsti par neparasto govs un vārnas draudzību: 

“Govju zoo”, “Atkritumu mašīna” un “Saulriets”. – Vai tad tev nebūs dzimšanas dienas ballītes, Vārna? – 

Protams, man būs dzimšanas dienas ballīte! Īsta vārnu ballīte! Atlidos visas vārnas un arī dažas žagatas.  

  Zigners Igo,  Mazais pūķis Kokosrieksts un mežonīgie pirāti. Mazais pūķis 

Kokosrieksts un viņa draudzene dzeloņcūka Matilde brīvdienās nolemj peldēt ar plostu uz Rupučsalu, bet – 

kas to būtu gaidījis! – viņus ceļā pārsteidz pirāti. Ļaunais pirātu kapteinis Džims iesloga abus draugus uz sava 

kuģa “Draiskā Berta”. Taču drīz vien uz kuģa izceļas dumpis, un visi trīs tiek izsēdināti uz vietuļas salas... 

 



  Kellija, Ketija, Gads, kas mainīja visu. Džindžera trīsdesmitajā dzimšanas 

dienā jūtas kā neveiksminiece – nomāc nepatikšanas darbā, ķilda ar draudzenēm un pašas vientulība. Vai 

tiešām tāda būs visa viņas dzīve?Sema pēc gadiem ilgām cerībām beidzot ir stāvoklī. Kad četrdesmitajā 

dzimšanas dienā viņai sākas dzemdības, sieviete krīt panikā: vai viņa vispār ir gatava būt māte?Kellija ar 

vērienīgām svinībām atzīmē savu piecdesmit gadu jubileju. Policista klauvējiens pie durvīm apgriež viņas 

pasauli kājām gaisā... 

 Šteinhēfels, Andreass, Riko, Oskars un pieci glābšanas plāni. Kad atklājas, 

ka Riko mamma pasākusi krāpties Bingo spēlēs un pārdot zagtas somiņas, Riko un viņa labākais draugs Oskars 

metas mistēriju izmeklēt. Kā gan varēja gadīties, ka Tanja no tikpat kā īstas dāmas kļuvusi par noziedznieci? 

Zēnu rūpīgi izstrādātie izmeklēšanas plāni ne vienmēr izdodas, kā iecerēti, tomēr jaunie detektīvi beigās atklāj 

patiesību un izceļ gaismā vēl lielāku – vislielāko – noslēpumu... 

 Tiljē, Franks, Sapņot. Abigeila ir slavena psiholoģe, kuru policija bieži 

pieaicina īpaši sarežģītu lietu izmeklēšanā. Tomēr Abigeilas pašas dzīvi apgrūtina neparasta slimība – 

narkolepsija, kas reizēm traucē saprast, vai notiekošais ir sapnis vai īstenība. Šobrīd Abigeila palīdz kāda 

cilvēka meklēšanā, kurš nolaupījis trīs bērnus. Iespējamo upuru skaits var pieaugt. Jautājumu ir vairāk nekā 

atbilžu, un noziedznieks ir tepat kaut kur līdzās. Lietas atrisinājums slēpjas Abigeilas atmiņu dzīlēs, bet 

viņas realitātes izjūta nenovēršami sarūk... 

 



  Parra, Marija, Vārtsargs un jūra. Divi labākie draugi - Lēna un Trille, kas 

abi kopā spējīgi uz trakām pārgalvībām, jau tuvojas pusaudžu vecumam. Sarežģītākas kļūst arī viņu attiecības 

ar vecākiem, kuru teiktais tiek apšaubīts. Kad Trille iemīlas kādā meitenē, kura nesen ieradusies ciematā, 

pārbaudīta tiek arī viņa un Lēnas draudzība. 

   Felkere, Anete, Zēns, meitene, internets un gadījums. Romāna notikumi 

risinās pēc pirmā Kosmiskā sūtņa Kristapa atgriešanās uz savas dzimtās planētas. Zemes iedzīvotāji, zinot par 

citu Kosmisko civilizāciju eksistenci, sāk gatavoties uzņemšanai Lielajā Kosmiskajā Brālībā. Lai novērotu kā 

notiek šī sagatavošanās, uz Zemi no Gulbja zvaigznāja planētas tiek nosūtīti divi citi novērotāji. Viņus sauc 

Elza un Maikls. Šobrīd viņi ir tikai 16 gadus veci pusaudži. 

 Koks, Mihaels de, Rozija un Musa, meitene un zēns. "(..) pat vienkārša 

grāmata var sniegt plašu baudījuma spektru, iedziļinoties, līdzpārdzīvojot un arī smejoties līdzi," raksta vācu 

prese, bet beļģu filmas "Rosie&Moussa" (2018) veidotāji piesaka daudzdaļīgā stāsta par Roziju un Musu 

ekranizāciju kā mūsdienīgu stāstu par divu bērnu draudzību lielā pilsētā. 

 

 

 



 Valjamss, Deivids, Pasaulē briesmīgākie bērni. Vai esat gatavi iepazīt 

pasaules briesmīgākos bērnus? Sanāciet, sanāciet! Te būs pieci pretīgākie puikas un pieci šaušalīgākie skuķi! 

Dīvāna Diāna – teļļuka superfane, kas tik ļoti pielipusi dīvānam, ka tie abi pamazām kļūst par vienu veselu! 

Vai Siekalu Silvis – puika, kurš savu siekalu dēļ iedzīvojās pamatīgā ķezā skolas ekskursijas laikā. Un 

neaizmirsīsim arī Pinkšķi Paulīni – bļaustīgu lielo māsu ar nejauku ieradumu mānīties vienā laidā! 

 Valjams, Deivids, Sliktais tētis. Frenka tētis ir sacīkšu braukšanas čempions, 

sacīkšu karalis. Grandiozais Gilberts! Viņš ir pieradis būt par varoni, bet reiz cieš briesmīgā negadījumā un 

nu jūtas kā apaļa nulle. Frenkam un tētim vairs nav nekā, turklāt viņi nonākuši rūdīta noziedznieka un viņa 

rokaspuiša ķetnās. Un, kad Gilberts tiek ieslodzīts cietumā, viņam palīdzēt var tikai Frenks... 

 Švarca, Sandra, Gliemezis uz rīta takas. Dzīvē bieži vien viss ir savstarpēji 

saistīts. Arī romāna galveno varoņu dzīve cieši savijusies – gan Andreja, kurš dēkas dēļ zaudējis mīļoto sievu 

un dēlu, gan Kārļa, kurš sagandējis dzīvi jaunības maksimālismā labprātīgi piesakoties dienestam Afganistānā, 

gan populārās dziedātājas Alises liktenis, kura iepazīstas ar narkomāni Liju un uzņemas rūpes par viņas bērnu. 

Mīlestība, kaislība, nodevība, vilšanās, piedošana, sapņi un cerība ir visu romānā iesiastīto varoņu pavadoņi.  

 

 



  Sandra Švarca,  Klusumu meklējot. Meklētājs jau kopš agras bērnības 

baidās no trokšņa – viņš nespēj paciest pat putnu vai bērnu klaigas aiz loga. Un tās sievietes... Ja vien viņas 

nerunātu tik daudz un tik skaļi... Kad izmeklēšanas grupa no Rīgas ierodas attālajā novada centrā Pulkažos, 

atklājas, ka tur pazudušas vairākas sievietes. Ir veseli pieci aizdomās turamie, un visi – ciemā labi pazīstami 

un godājami vīri. Kurš no viņiem ir maniaks, kas meklē klusumu?  

   Auziņš, Arnolds, Sieviete neprot zaudēt. Olga ieprecējusies labi situētā 

ģimenē, bet cieš no vīra Viktora vecāku tiranizēšanas. Viņa ļoti pārdzīvo, ka Viktoram uzradusies mīļākā. 

Viņš ierosina šķirties, taču Olga nav ar mieru... Romānā “Sieviete neprot zaudēt” varoņus “neraksturo” pats 

autors, bet visi notikumi tiek skatīti no personāžu puses. Izjūtu gamma ir plaša — kaisle un mīlestība, nodevība 

un greizsirdība, naids un atriebība, spēja mainīties un piedošanas māksla. Visvairāk tieši pēdējās īpašības dēļ 

romānu ir vērts lasīt. 

 Pulmans, Filips, Putekļu grāmata. Malkolms Polsteds ir vienpadsmitgadīgs 

zēns, viesnīcnieku dēls, kas dzīvo citā pasaulē. Šī pasaule gan ir stipri līdzīga mūsējai, tomēr arī lielā mērā 

atšķirīga. Tajā katram cilvēkam ir savs dēmons dzīvnieka veidolā, ar kuru viņš ir nedalāms veselums. Tur 

notiek nesamierināmas cīņas starp pretišķīgiem spēkiem, un šo cīņu pamatā ir pētījumi par noslēpumainajām 

Visuma daļiņām – Putekļiem. 

 

 



 Jēruma, Inga, Teātra bērni. Inga Jēruma atzīst, ka sen jau viņu saistījusi 

ideja uzrakstīt par “teātra bērniem” – tiem, kuri no bērna kājas vecāku vai vecvecāku darbavietu ir sajutuši 

galvenokārt ne no skatītāju zāles puses. Pati būdama šāds bērns (I. Jērumas māte ir Dailes teātra aktrise Velta 

Krūze), vairāku gadu gaitā rakstniece izvēlējās tikties ar cilvēkiem, kurus teātra gaisotne nav tik ļoti 

savaldzinājusi, lai sevi ziedotu šai brīnišķīgajai, taču arī prasīgajai, pat nežēlīgajai mākslai. 

 Paukšs, Hermanis, Pele slazdā. Agneses vecāki saņem izdevīgu darba 

piedāvājumu ārzemēs, no kura nevēlas atteikties. Tikai kur atstāt savu septiņpadsmit gadus veco meitu 

Agnesi? Lielas izvēles nav, protams, pie tēvoča Rolfa, kurš slavens ar savu bardzību, noslēgtību, skopumu un 

pedantismu. Agnesei būs vajadzīgs ilgs laiks, lai saprastu, ka patiesībā Rolfs ir gādīgs un mīļš, un ka kādu 

dienu notiks negaidīts viņas un Rolfa dzīves pavērsiens. 

 Landara, Ellena R. Lietussargs. Junai Ivanami ir tikai trīspadsmit gadu, un 

viņa labprāt izbauda elpu aizraujošus un bīstamus piedzīvojumus grāmatu lappusēs, nevis īstenībā. Taču kādā 

svelmainā dienā lietus sezonas vidū, kad lietussargs tiek atstāts mājās, meitene negaidīti iekļūst savā dēkā, 

kuru pati negribot izraisa. Sākotnēji tā līdzinās murgainam sapnim, no kura meitene cer drīz pamosties.  

 

 



  Snaiders, Timotijs, Melnā zeme. "Snaiders detalizēti parāda, kā zināmās 

ekstrēmās situācijās morāles un ētikas normas nomaina ideoloģija, kas — ar drausmīgu loģisku neizbēgamību 

— ļauj attaisnot neattaisnojamo — otra cilvēka dzīvības atņemšanu. Vienlīdz detalizēti viņš parāda, ka arī 

šādos apstākļos atrodas indivīdi, kuri — ar pilnīgi neloģisku un neizskaidrojamu pašaizliedzīgumu — otra 

cilvēka dzīvību glābj.  

 Nilsone, Frīda, Ledusjūras pirāti. Pirāti ir nolaupījuši Sirī māsu, taču 

nevienam nav drosmes stāties pretī pirātu kapteinim Baltgalvim ? vissaltākajam un ļaunākajam vīram 

Ledusjūrā. Viņš kuģo apkārt, zagdams bērnus, un liek tiem vergot savās dimantu raktuvēs. Sirī uzņemas to, 

ko neuzdrīkstas neviens pieaugušais: viņa dodas atgūt savu mazo māsiņu Mikiju.  

  Judina Dace, Lāsts. Paklausot vecās baroneses Annas Rozes ieteikumam, abi 

jaunie pāri - Anna Elizabete ar Miku Kaķīti un Kārlis ar Ievu - dodas medusmēnesī uz Vec-Vilku muižu 

Latvijas un Igaunijas pierobežā, taču gaidītās pēckāzu romantikas vietā saskaras ar zvērīgām jaunas 

mākslinieces un pilskunga slepkavībām. Līdzās upuriem tiek atrastas milzīgas, nagainas pēdas. Senas leģendas 

šo apkaimi dēvē par vilkaču midzeni, ciema vecļaudis apgalvo - Lielais Pelēkais atgriezies sodīt neliešus, bet 

naktīs kāds skrāpējas gar durvju stenderēm...  

 

 



  Lencs, Zigfrīds. Pārbēdzējs. Proska, vācu armijas kareivis, pēdējā kara vasarā 

nokļūst nelielā vienībā, kas uzrauga dzelzceļa līniju, lai partizāni Pripjatas purvos neuzspridzinātu vilcienus. 

Stāsts par viņa pārdzīvojumiem un piedzīvojumiem. Purvā visbīstamākie izrādās ir neizturamais karstums, 

niknie odu uzbrukumi un partizāni. Komandiera dotās pavēles kļūst arvien pazemojošākas un bezjēdzīgākas. 

 Barija, Džesika. brīvais kritiens. Kad Alisonas un viņas līgavaiņa privātā 

lidmašīna avarē kalnos, visi uzskata, ka jaunā sieviete ir mirusi. Tomēr Alisonas māte atsakās tam ticēt. Par 

spīti policijas apgalvojumiem un tam, ka meita jau divus gadus ir sarāvusi attiecības ar ģimeni, Megija sāk 

pati savu izmeklēšanu. Viņas atklājumi ir šokējoši. Izmeklēšanai seko līdzi vēl viens cilvēks, kurš arī netic 

tam, ka Alisona ir mirusi, bet ļoti vēlētos, lai viņa būtu mirusi...  

  Ng, Seleste. Izkaisītās dzirksteles. Šeikerhaitsa ir vieta, kur it viss tiek rūpīgi 

plānots un uzraudzīts — sākot ar zāliena garumu un beidzot ar mājas krāsu. Elena Ričardsone šeit dzīvo jau 

kopš dzimšanas, un viņai nav ne mazāko šaubu, ka tieši noteikumi ir laimīgas un veiksmīgas dzīves pamatā, 

un viņa nespēj iedomāties, ka kāds varētu domāt citādāk. Taču tad Šeikerhaitsā ierodas māksliniece Mija 

Vorena ar savu pusaugu meitu Pērlu, kuras savos uzskatos ir daudz brīvākas un kuras, šķiet, dzīvo pašas pēc 

saviem noteikumiem.  

 

 

 



  Meins, Endrū. Naturālists. Biodatorikas profesoram Teo Krejam piemīt 

apbrīnojamas spējas saskatīt likumsakarības tur, kur citi redz tikai haosu. Kad mīklainos apstākļos tiek 

noslepkavota Kreja bijusī studente un viņš kļūst par vienu no aizdomās turamajiem, profesors sāk pētīt 

nozieguma detaļas. Viņa atklājumi ir satraucoši, un tie ir klajā pretrunā ar policijas versiju. Riskējot ar savu 

dzīvību, Teo Krejs sāk dzīt pēdas slepkavam, kurš, pēc likumsargu domām, nemaz neeksistē.  

  Čemberlena, Diāna. Vijolniece. Railija Makfērsone visu mūžu ir ticējusi, 

ka viņas vecākā māsa Līza – skaistā un talantīgā vijolniece – pusaudzes gados mīklainos apstākļos gājusi bojā. 

Šis notikums lielā mērā ietekmējis Railijas dzīvi, kurā vienmēr klātesoša ir apziņa par zaudēto māsu. Tagad, 

kad miris tēvs, kārtodama ģimenes mājas arhīvu un tēva kolekcijas, divdesmit gadus pēc traģēdijas Railija 

atrod pierādījumus tam, ka māsa joprojām ir dzīva...Rodas neskaitāmi jautājumi: Kā tas ir iespējams? Vai tēvs 

to zināja? Un, pats galvenais, kas ir noticis ar vecāko māsu Līzu?  

 Nesbē, Jū. Makbets. Viņš ir vislabākais policists pilsētā. 

Kad narkotiku kravas pārtveršanas operācijā sākas asinspirts, Makbets un viņa specvienības vīri ir tie, kuriem 

jāglābj situācija. Viņš ir izbijis narkomāns ar drūmu pagātni. Par panākumiem viņš tiek atalgots.  

Vara. Nauda. Cieņa. Tas viss ir sasniedzams. Taču tādi kā viņš netiek līdz varas virsotnēm.Halucināciju un 

paranojas dzīts, Makbets ķeras pie lietas. Viņš ir pārliecināts, ka nesaņems to, kas pienākas pēc tiesas un 

taisnības. Ja vien viņš tā vārdā nesāks slepkavot. 



 Fjells, Jāns Ēriks. Ziņotājs. Tiek nogalināts lielas firmas īpašnieks. Ir pamats 

domāt, ka slepkavībai bijuši ekonomiski motīvi. Lai vadītu šīs lietas izmeklēšanu, no Oslo ierodas Antons 

Breke, Smago noziegumu nodaļas vecākais inspektors, skarbs, bet gudrs izmeklētājs, kuram ir arī kāda slepena 

aizraušanās – pokerspēle. Kopā ar dedzīgo policijas akadēmijas studentu Magnusu Torpu abiem nāksies pētīt 

senākus un ne tik senus notikumus un šķetināt daudzus pavedienus, pirms izdosies tuvoties šī sarežģītā 

nozieguma atrisinājumam. 

 Volša, Rozija. Vīrietis, kurš nepiezvanīja. Sāra sastop Ediju, pavada ar viņu 

kopā septiņas brīnišķīgas dienas un ir neglābjami iemīlējusies. Turklāt jūtas ir abpusējas, par to nav šaubu. 

Šķiet, arī Edijs bija gaidījis tieši Sāru.Kad viņš dodas sen ieplānotā ceļojumā un apsola piezvanīt no lidostas, 

nav iemesla viņam neticēt. Tomēr Edijs nepiezvana.Draugi iesaka par viņu aizmirst, bet Sāra to nespēj. Viņa 

ir pārliecināta, ka kaut kas ir atgadījies. Edija pazušanai, visticamāk, ir nopietns iemesls. 

 Sigurdardotira, Irsa.  Sāga. Skolas pagalmā tiek atrakta laika kapsula ar 

skolēnu pirms desmit gadiem rakstītiem sacerējumiem. Starp tiem viens ir tik savāds, ka skolas vadība nolemj 

to nodot policijai. Tajā ticis izteikts brīdinājums par vairākām slepkavībām, kas notiks 2016. gadā – desmit 

gadus tālā nākotnē. Lai gan nešķiet, ka šis pusaudža rakstītais būtu jāuztver patiešām nopietni, Huldars un 

Freija ķeras pie vēstījuma autora identificēšanas. 

 

 



  Ēriksone, Karolīne.  Nomodā. Radošo krīzi piedzīvojusi rakstniece Elēna 

bezmiega stundas aizvada, pa logu vērojot kaimiņus. Šķietami saderīgā Stūrmu pāra ikdiena atklāj tumšu 

ģimenes drāmu. Jo vairāk Elēna uzzina, jo lielākas kļūst viņas bažas par to, kas varētu notikt. Pēc tam, kad 

rakstnieci apciemo kaimiņu pāru dēls, sieviete attopas ievilkta notikumu un sajūtu karuselī. Kur īsti beidzas 

izmisums un sākas neprāts?  

   Edvardsa-Džonsa, Imodžena. Sanktpēterburgas raganas. 

Sanktpēterburgā ierodas māsas – Melnkalnes princeses – Milica un Stana, mežonīgi skaistas, melnām acīm, 

apveltītas mistiskām spējām un pārņemtas ar melno maģiju. Taču viņām jāpierāda sevi, lai kļūtu par carienes 

Aleksandras uzticības personām un sabiedrotajām. Kādu dienu Milica iepazīstina cara ģimeni ar Rasputinu, 

klaidoni no Sibīrijas stepēm, Krievijas dvēseli un tautas balsi. 

  Keplers, Lārss. Smilšuvīrs. Vēlu naktī Mikaels tiek atrasts ejam pa sliežu 

ceļu uz dzelzceļa tilta ārpus Stokholmas. Viņa džinsi ir stīvi no sažuvušām asinīm, no apakšdelma plūst karstas 

asinis, līst lejup gar plaukstu un pil no pirkstu galiem. Mikaels un viņa māsa pazuduši pirms trīspadsmit 

gadiem un pasludināti par mirušiem. Sarunā ar policiju viņš atklāj, ka aizbēdzis no kāda Smilšuvīra un viņa 

māsa joprojām esot dzīva. Līdz šim Jona Linna bija uzskatījis, ka Mikaels kļuvis par upuri bēdīgi slavenajam 

sērijveida slepkavam Jurekam Valteram, kura rūpīgi izplānotajā noziegumu shēmā savulaik iejaucās Jona 

Linna un kurš uz mūžu ieslodzīts stingra režīma psihiatriskajā slimnīcā. 


