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 Ruta Vēra, Sieviete no desmitās kajītes. Ekskluzīvs prezentācijas brauciens ar 

luksusa kruīza kuģi kopā ar preses pārstāvjiem, un Lo Bleklokai tā vienlaikus ir iespēja atgūties pēc šokējoša 

pārdzīvojuma.Tomēr viss izvēršas pavisam citādi. Pamodusies no kliedziena, Lo saspringti ieklausās naktī un dzird 

skaļu šļakstu, it kā no blakus kajītes jūrā tiktu izsviests cilvēka ķermenis. Izsteigusies ārā, viņa pārliecas pār margām un 

pamana ūdenī šūpojamies kādu gaišu apveidu.  

  Gundars Lauris,  Apglabāt uz valsts rēķina. Devītā maija svinību laikā Rīgā 

notiek slepkavība — acīmredzami izaicinoša politiska provokācija. Noziegums uzšķērž divās dažādās valodās runājošo 

Latvijas iedzīvotāju pussadzijušās rētas. Iesākumā šķietami vienkāršā izmeklēšanā tiek ierauti aizvien jauni cilvēki — 

veci un jauni, latvieši un krievi, no lauku pensionāra līdz pat Saeimas deputātam: neizrunātā vēsture atspēlējas šodienai.  

 Linda Nemiera, Kaķis otrpus ceļam. Leonīdu Fēliksu gaida karsta vasara. Viņa 

vislabprātāk to pavadītu jūras krastā vai vizinoties ar motociklu, tomēr darbi negaida. Leo priekšniece, baltkrievu ragana 

Viktorija dodas atvaļinājumā un uztic Leonīdai vadīt reklāmas aģentūru. Sāk nokārtoties arī privātā dzīve - simpātisks 

jauns paziņa izsaka piedāvājumu, kuram viņa diemžēl nespēj pretoties. Tikmēr Tukuma pusē risinās baisi notikumi - 

ezera krastā pazuduši trīs jaunieši. Aizdomās par noziegumu tiek turēts vilkaču bars, un barvedis Rego Zvērs lūdz 

Leonīdas palīdzību, jo atkal nepieciešamas viņas īpašās spējas.  
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 Al-Asa, Aļona,  Māksla būt laimīgai, jeb neesi varde verdošā ūdenī. Reāli veikts 

eksperiments: katliņā ielej aukstu ūdeni, ieliek tajā vardi un katliņu liek uz plīts. Ja ūdeni karsē lēni, varde turpina tajā 

sēdēt, pakāpeniski paaugstinot arī savu ķermeņa temperatūru un pielāgojoties mainīgajiem apstākļiem, līdz beigu beigās 

ūdens sāk vārīties un varde iet bojā, neizdarījusi neko, lai izglābtos. Turpretī, ja ūdens uzkarst strauji, varde sajūt krasu 

temperatūras paaugstināšanos, izlec no katla un paliek dzīva. 

 Dace Priede, Kur sarkanas ogas auga. Kāpēc šeit atšķirībā no pārējās Kurzemes 

valda katoļticība?Daces Priedes romāns “Kur sarkanas ogas auga” vēsta par 17. gadsimta Alsungas novada 

pārvaldnieku, vācu tautības muižnieku Ulrihu fon Šverinu, kura valdīšanas laikā novads ieguva to savdabību, kas to 

izceļ vēl mūsdienās. Rūpīgi izpētītu vēsturisku faktu materiālu autore ietērpusi dzīvā un aizraujošā stāstā par tālaika 

cilvēkiem – apņēmīgo Ulrihu, viņa mīļoto Barbaru, kādu noslēpumainu priesteri un, protams, viņiem – suitu novada 

iedzīvotājiem. 

 Nora Ikstena, Mīlestība. Rakstniece Nora Ikstena savā apaļas jubilejas gadā nāk 

pie lasītājiem ar īpaši atlasītu stāstu un eseju izlasi. Mīlestība ir ceļš, ko autore rauga kā cilvēkam iespējamo tapšanu par 

personību — rimti atzīstot un pieņemot visu, kas šķietami lieks dvēseles mieram: gan sāpes, pazemojumu, noraidījumu 

un izmisumu, gan pārvarīgas alkas un plosošas vēlmes. 

 

 



 Nora Ikstena, Suņa dzīve. Kaut gan viņa bija piedzimusi kā suņu meitene, 

iespējams, viņa bija cilvēku meitene. Jo viņa juta savas saimnieces silto un skumjo sirdi, kā to jūt cilvēki. Un viņa 

saņēma tik lielu cilvēkmīlestību, ka suņa sirdī vien tai bija par maz vietas. Tāpēc Frīdas sirds pamazām kļuva par cilvēka 

sirdi.Šī grāmata ir veltījums Dzilvēkam. Tā nav drukas kļūda. Dzīvnieks un cilvēks: stipra un uzticama vienība. 

   Inguna Pranka, Klusuma kliedziens. Stāsts par slepkavību izmeklētāju Karlosu 

Ventliju, kuram, par spīti savām privātajām problēmām, nākas izmeklēt savādas slepkavības Kronsvelā, nelielā pilsētiņā, 

kuru 16. gadsimta sākumā nodibinājis kāds bagāts, reliģisks uzņēmējs, kas vēlējies attīstīt savu utopisko ideju par vietu, 

kur cilvēku kopiena spētu pārtikt un eksistēt bez naudas kā apmaksas līdzekļa. 

  Liva Konstantīna,  kad tevi redzēju pēdējo reizi. Keita uzzina, ka viņas māte ir 

noslepkavota pati savās mājās. Šajā brīdī vairāk nekā jebkad Keitai ir vajadzīgs atbalsts. Viņa uzaicina savu labāko 

draudzeni Blēru uz bērēm. Taču tajā pašā vakarā Keitu pārņem šausmas – viņa saņem īsziņu ar tekstu: “Kad es būšu 
ticis ar Tevi galā, Tu vēlēsies, kaut šodien pati būtu apglabāta.” Spriedze aug un kļūst teju neizturama. Kāds liek Keitai 

domāt, ka viņa pamazām zaudē veselo saprātu, un to sāk ievērot arī viņas tuvinieki. 



 Anna Bēma, Emma & vienradžruksis. Rūķpilsētā, kur dzīvo mazā Emma un viņas 
ģimene – tētis, mamma, lielā māsa Meike un brālītis Fīte –, ikviens bērns savā desmitajā dzimšanas dienā tiek pie 

brīnumbūtnes, un katram tā ir cita. Emma ir redzējusi zīmīgu sapni un ir cieši pārliecināta, ka tas būs vienradzis – balts, 

bezgala cēls un piemīlīgs vienradzis. Un ko viņa dabū? Vienradžruksi! Nebrīnumaināku būtni par šo rozā kunkuli ir 
grūti iedomāties, tāpēc Emma ir sabēdājusies. Vai tādu vispār var kādam rādīt? Skolā visi par viņu smiesies. 

  Anna Bēma, Emma & vienradžruksis. Emmas un vienradžrukša piedzīvojumi 

turpinās!Kopš Antonijas un Bokela kunga brīnumbūtnes – nāriņa Alva un siekaltārps Siekaliņniekaliņš – tika samainītas 

vietām, visi ir nelaimīgi, tāpēc Emma ar vienradžruksi nolemj brīnumbūtnes atkal atgriezt īstajās rokās. Viņi dodas 
draugiem palīgā un atklāj ne tikai Siekaliņniekaliņa īpašās spējas, bet arī Bokelu ģimenes tumšos noslēpumus. 

 Gatis Ezerkalns, Ragana manā skapī. Līnai Krastai ir divdesmit seši gadi, ir draugs 

un labs darbs reklāmas aģentūrā. Dzīve šķiet rimta, pat nedaudz vienmuļa. Taču kāds negaidīts telefona zvans maina 
itin visu. Līnai jāatgriežas Vidzemes lauku mājās, kurās pavadīta bērnība, un jāmēģina atminēt baiss noslēpums, kura 

saknes slēpjas tālu pagātnē. Kāpēc vecā māja čīkst un brakšķ visos stūros? 

 

 

 



  Karīna Račko, Sasietā. Denīze Veitmane ir psiholoģe, kuras dzīvē viss šķiet 
pedantiski sakārtots pa plauktiņiem. Jaunajai sievietei ir veiksmīga karjera, gādīgs līgavainis un jau pēc nedēļas 

paredzētas krāšņas sapņu kāzas. Lai nosvinētu vecmeitu ballīti, tveicīgā jūlija sestdienā Denīze kopā ar labākajām 

draudzenēm dodas uz laukiem. Rokas stiepiena attālumā šalc jūra, pļavās ganās zirgi, dzirkstī bezrūpīgi smiekli un rozā 

šampanietis, taču pašā svinību kulminācijā negaidīti atgriežas rēgs no Denīzes pagātnes… liktenīgais vīrietis, kurš reiz 
salauzis viņas sirdi. 

  Ligita Paegle, Istabas biotops. Kopmītņu deviņdesmit septītajā istabā dzīvo 

topošie bioloģi Dzintars, Kārlis un Valters. Dzintars labprāt patveras virtuālajā realitātē, bet nereti atver arī Ojāra 

Vācieša dzejoļu krājumu un vienā meldiņā , strinkšķinādams savu ģitāru, izdzied visu grāmatu. Kārlis ar savu ģeniālo 
atmiņu iemanto gaišreģa slavu, ko prot izmantot savā labā. Pedantiskais un kārtīgais Valters kojās dzīvo vien inerces 

pēc, jo tiek aizvadīts maģistrantūras pēdējais gads. 

  Pēters Hēgs,  Sūzanas efekts. Jūs atklāsiet viņai savus tumšākos noslēpumus... 
Sūzanai Svendsenai ir kāds neparasts talants – viņa profesionāli izdibina citu glabātus noslēpumus. Cilvēki neizprotamā 

kārtā jūt pret Sūzanu īpašu uzticību un nevilšus atklāj viņai savas visapslēptākās domas. Visu savu dzīvi Sūzana ir 

izmantojusi šo savu talantu, bet šobrīd viņas ģimenes nākotne ir apdraudēta un viņai pašai draud cietumsods.  

 



 Nella no Krotes, Ragana bez diploma. Bārbala ir visparastākā meiča, kas dzimusi 
jauktā ģimenē un augusi rūpnīcas kopmītnē – vidēji glīta, vidēji izglītota, taču enerģija un apņēmība viņai ir pārpārēm. 

Nonākot svešā ciematā, Bārbalai raganas birka ātri vien tiek piekarināta gandrīz bez iemesla... Romāns ir par 
notikumiem, kuros iesaistās mūsdienu Latvijas vārdā nesauktas mazpilsētas divas ģimenes, par īstajā brīdī nepateiktu 

patiesību, vienam otra nesaklausīšanu, dusmām, tumsonību un mazlietiņ mīlestību. 

 Ingo Zīgners, Mazais pūķis Kokosrieksts spoku pilī. Šoreiz Kokosrieksts ar 

draudzeni – dzeloņcūku Matildi dodas pastaigā pa Klinšu mežu, kur viņus pārsteidz negaiss. Draugi paglābjas drūmā 

pilī, kas slejas klints galā meža malā. Tur ir sausi un silti, taču diezgan neomulīgi. Šķiet, uz mierīgu nakti nav ko cerēt 

– kad pulkstenis nosit divpadsmit, pils lielās zāles durvis atsprāgst vaļā un draugiem nākas piedzīvot tādas lietas, ka 

šermuļi skrien pār kauliem. 

  Sandra Bondarevska, Pētersoni Īrijā. Bondarevskas desmit gadu pētījums par 

Pētersonu dzimtas gaitām, sasniegumiem, kā arī devumu mītnes zemei Īrijai un dzimtenei Latvijai Monogrāfija 

“Pētersoni Īrijā” sastāv no trīs daļām. Pirmā daļa ir veltīta uzņēmējam un izgudrotājam Kārlim Pētersonam, otrā – 

revolucionāram, Latvijas un Īrijas kūdras nozares attīstītājam un uzņēmumu direktoram Konrādam Pētersonam, bet trešā 

– Kārļa meitai, kustības Amnesty International dibinātājai Īrijā Izoldei Pētersonei. 

 

 



 Santa Montefjore, Slepenās stundas. Klusā Floridas pilsētiņā Laklenā dzīve rit kā 

ierasts, līdz satriecošs atradums visu pavērš ar kājām gaisā. Sāra Medlere ir populāra rakstniece, kas atgriezusies savā 

dzimtajā pilsētā un iegādājusies tur māju, kura reiz piederējusi šīs pilsētas ietekmīgākajai ģimenei. Sāras mirušā 

brāļameita Keita nejauši uzzina, ka slavenā rakstniece ir viņas radiniece, un vēlas noskaidrot kaut ko vairāk par savu 

ģimeni. Viņai tiek piedāvāts darbs Laklenā un rodas iespēja apmesties tēva māsas plašajā mājā, kurā Sāra jau ir 

izmitinājusi arī pilsētas “slikto zēnu” Džeksonu. 

  Viktorija Eivjārda, Stikla zobens. Vienu Mare Berova zina nešaubīgi: viņa ir 

citāda. Meitenes asinis ir sarkanas – vienkāršās tautas asiņu krāsā ‒, taču parasti tikai sudrabļaudīm raksturīgās īpašās 

spējas, piemēram, kontrolēt zibeni, ir pārvērtušas viņu par ieroci, ko cenšas pakļaut karaļa galms. 

Tad Mare atklāj kaut ko nudien apbrīnojamu – viņa tāda nav vienīgā. Meitene dodas ceļā, lai atrastu un sapulcinātu citus 

cilvēkus ar īpašām spējām – jaunļaudis –, kuri piebiedrotos cīņā pret apspiedējiem. Taču Marei jāatbild uz sarežģītiem 

jautājumiem. Kāda var būt brīvības cena? Kurš ir viņas patiesais sabiedrotais, bet kurš – ienaidnieks? 

  Jūlija Jakovleva, Mednieks tieši virsū skrien. Staļina laika Ļeņingrada, 1930. 

gads. Lielā terora mašīna jau ir ieeļļota, notiek “tīrīšanas” – varai aizdomīgus cilvēkus atrod gan Ermitāžā, gan milicijā. 

Taču līdzās Staļina lielajam ļaunumam notiek arī parasto pilsoņu noziegumi – īpatnējas, īpaši iestudētas slepkavības, 

kas aizņem arī izmeklētāja Zaiceva prātu. Kas lielajā valstī spiež pilsoņus slepkavot – greizsirdība, zaglība vai pārdabiski 

spēki? Tikmēr romantiskā un skaistā pilsēta apaug ar komunālo dzīvokļu smakām, bet terors tikai maļ un maļ. 

 



 Džodžo Moja, joprojām es. Lū zina, cik jūdzes šķir viņas istabiņu Ņujorkā no mīļotā Sema 

mājas Londonā. Un zina, ka jaunais darbadevējs ir labs cilvēks, bet viņa sievai ir kāds noslēpums. Tomēr Lūisa nezina, ka 

drīz satiks vīrieti, kurš tik ļoti atgādinās kādu, ko viņa reiz mīlējusi. Un Lū nezina, kā rīkoties. 

 Hokans Nesers, Pavisam cits stāsts. 2007. gada jūlijā pie kriminālinspektora Barbaroti 
durvīm uzrodas vēstule, kurā tiek detalizēti aprakstīta slepkavība, kas notiks viņu pašu klusajā pilsētā. Kad policijai 

izdodas atrast vēstulē minēto cilvēku, tas jau ir miris.Pienāk otra vēstule, pēc tam trešā un ceturtā, un sākas 

ātrumsacīkstes, lai apturētu noziedznieku, pirms tas paspēj izpildīt vēstulēs solīto. Tiek atrasta anonīma dienasgrāmata, 
kurā ir aprakstīts kāds pirms pieciem gadiem Francijā noticis incidents. Un Barbaroti nav nepieciešams ilgs laiks, lai 

saprastu, ka dienasgrāmatā minētie cilvēki ir tie paši, kuru dzīvība šobrīd ir briesmās. 

 Helēna Huenga, Skūpstu koeficients. Stella rada algoritmus, kuru uzdevums ir 

paredzēt, ko cilvēki pirks. Darbs viņai devis vairāk naudas, nekā nepieciešams, un kopumā krietni mazāk pieredzes 

attiecībās, nekā ierasts 30 gadu vecumā. Stellas secinājums: viņai nepieciešama prakse – ar profesionāli. Stella nolīgst 

"eskortu" Maiklu. Šis satriecoši izskatīgais vjetnamiešu izcelsmes vīrietis nevar atļauties noraidīt Stellas piedāvājumu 

un piekrīt izpildīt Stellas sagatavoto "nodarbību plānu", kurā ietverts viss no priekšspēles līdz aizraujošām seksa pozām. 

Drīz Stella iemācās ne vien priecāties par skūpstiem, bet iekāro arī visas pārējās lietas, ko Maikls liek viņai izjust. Abu 

visai lietišķās attiecības sāk pārtapt par ko vairāk. Grāmatas gaitā atklājas, ka aiz Maikla ārienes slēpjas arī patiesi skaista 

dvēsele. Viņš palīdz Stellai saprast, ka viņa ir lieliska sieviete. 

 

 

 



 Edgars Valters,  Poķu grāmata. Pirmā un slavenākā no grāmatām, kurām Edgars 

Valters ir gan ilustrāciju, gan teksta autors, ir “Poķu grāmata” (1994). Tā ir pasaka par neparasto poķu tautu, kuras 

prototipi ir gan Latvijā, gan Igaunijā sastopamie grīšļu ciņi. Grāmatā atklājas autora mīlestība pret dabu un pārliecība, 

ka cilvēkam jādzīvo saskaņā ar to. 

 

 Marija Montesori, Absorbējošais prāts. Marijas Montesori vārdu mūsdienās, šķiet, 

dzirdējis teju ikviens. Un ne velti - Montesori ieviestās pedagoģijas metodes savā laikā radīja revolūciju visā izglītības 

sistēmā. Daudzas talantīgās pedagoģes idejas - bērna iniciatīvas veicināšana, īpaši izstrādātu materiālu izmantošana 

darbā ar bērniem, piemērotas mācību vides radīšana, uzsvars uz sīkās motorikas attīstīšanu u.c. - nav zaudējušas savu 

aktualitāti arī 21.gadsimtā un aizvien tiek izmantotas pirmsskolas izglītībā. Šis ir darbs, kurā koncentrētā veidā izklāstīta 

viņas izglītības teorija, kas savukārt balstās novērojumos, daudzu gadu garumā ikdienā strādājot ar bērniem.  

 Kerola Vordermane, Mācīšanās prasmes. Vai jūsu bērniem mācīšanās sagādā 

grūtības un nezināt, kā viņiem palīdzēt?Kerolas Vordermanes ilustrētajā rokasgrāmatā “Mācīšanās prasmes” atklāts, kā 

mācīties efektīvāk, doti padomi, kā organizēt mācību procesu, iekārtot mācību vietu un veidot dienas režīmu, kā stiprināt 
motivāciju mācīties un pašpārliecību, uzlabot koncentrēšanās spējas un atmiņu, kā pārvarēt stresu. Vienkārši piemēri no 

reālās dzīves un skaidrojumi palīdz ieteikumus piemērot konkrētai situācijai un audzēknim. 



  Ainārs Dimants, Žurnālistika. Grāmata iepazīstina ar mūsdienu žurnālistikas žanriem un 

ir bagātīgi ilustrēta, izmantojot informatīvās grafikas un teksta dizaina iespējas, lai rosinoši pasniegtu apjomīgo vielu 

pārskatāmās nodaļās. Šī grāmata izskaidro redakcionālo mārketingu un redakcijas menedžmentu kā žurnālista darba 

stūrakmeņus. Tā sniedz ieskatu ASV un Rietumeiropas valstu pieredzē. 

 

   Anna Bikova, Manam bērnam patīk bērnudārzs! Kā sākt bērnudārza gaitas pēc 

iespējas mierīgi, bez asarām un pārdzīvojumiem? Grāmatas autore ir kā gids jaunajā ceļā uz bērnu- 

dārzu, iedrošinot, izglītojot un atbildot uz visdažādākajiem vecāku jautājumiem par adaptāciju bērnudārzā. 

Kā pārvarēt savas šaubas un vainas sajūtu, palaižot mazuli dārziņā? Kā saprast, vai viņš jūtas labi, un ko darīt, ja mazulim 

bērnudārzā nepatīk? Kāpēc dažādi bērni atšķirīgi iejūtas vienā un tajāpašā grupiņā? Daudzas grāmatā paustās idejas var 

attiecināt arī uz citām dzīves jomām, kur notiek bērna pielāgošanās jaunā vidē. 

 

  Džeina Korija, neskaties uz mani. Tas notiek atkal. Atkal esmu kļuvusi par 

slepkavu pret pašas gribu... Satiekot Eliju, jebkurš nospriestu, ka viņa ir laimīga sieviete. Pievilcīga, situēta, mīlošas 

ģimenes ieskauta... Itin neviens nenojauš, ka aiz spožās fasādes slēpjas sagrauta dvēsele. Elijas laulība ir uz sabrukuma 

robežas – vīra kārtējā dēka liek sabirst gabalos viņas ideālās sievas tēlam. Tomēr vēl sāpīgāks ir kāds pagātnes notikums, 

kuru Elija nespēj aizmirst. Notikums, kurš sagrāva viņas dzīvi un pēc kura viņa turpināja eksistēt vien kā pašas ēna. Kad 

Elijas mājās notiek nelaimes gadījums, pagātnes atmiņas ietriecas gluži kā duncis krūtīs. Viņa saprot – nekas vēl nav 

beidzies. Šim rēbusam jātiek atrisinātam, pat ja tas maksās dzīvību. 

 



 Viesturs Ķerus, Meža meitene Maija. Grāmatas galvenā varone Maija ar ģimeni 

dzīvo mežā — mežsargmājās. Viņas tētis ir putnu pētnieks, kas meitai prot izskaidrot dabas norises, iepazīstināt ar 

putniem un dzīvniekiem, ņem Maiju līdzi putnu skaitīšanas un gredzenošanas ekspedīcijās. Lai gan ik rītu Maija dodas 

uz bērnudārzu pilsētā, viņas ikdienas pasaulē ir gan koki un dažādu putnu dziesmas, gan dīķis ar zivīm un vardēm, gan 

skudrupūznis, eži, āpsis un pat mežacūkas. Grāmatā nav sadomātu, pasakainu piedzīvojumu, bet gan sajūta, ka dabā 

katra diena ir piedzīvojums, jo tā allaž nes ko jaunu. 

 Annija Vorda, Skaistais ļaunums. Tagad pagājuši jau divdesmit gadi, abi ir 

precējušies, un viņiem ir burvīgs dēliņš. Kādā izbraukumā Madija cieš nelaimes gadījumā, pēc kura sāk apmeklēt 

psihoterapeiti. Pamazām vien viņa atklāj savas bailes par Iana posttraumatiskā stresa sindromu, par mazā dēliņa drošību 

un par sarežģītajām pagātnes attiecībām ar draudzeni. Un stāsts aizved lasītāju uz Balkāniem un Angliju, uz Irāku un 

Manhetenu, un visbeidzot uz vienkāršu ģimenes māju Kanzasā. Sešpadsmit gadi, pilni ar mīlestību un bailēm, dēkām 

un aizdomām, sasniedz kulmināciju dienā, kad izmisīgs telefona zvans uz 911 liek policijai steigties uz šokējoša 

nozieguma vietu. 

 Mīkaels Bergstrands, Skaistākās rokas Deli. Stāsts sākas, kad pusmūža žurnālistu 

Jēranu pēkšņi atlaiž no darba, viņš pārsteidz pats sevi un nolemj doties līdzi draugam uz Indiju. Šis ceļojums, kas izrādās 

arī ceļojums pie sevis, nes dzīves rutīnā ieslīgušajam Jēranam tieši to, kas viņam ir nepieciešams, – patiesu draudzību, 

dzīvesprieku, piedzīvojumus un negaidītu mīlestību. 



 Ingrīda Kreca,  Mēness virs Zīdelejas pils. Anglija, 1813. gads. Jaunā Luīze ar 

savu vīru Pēteru un dēliņu Jakobu dzīvo brīnišķīgajā Zīdelejes pilī, namā ar bagātīgu vēsturi. Viss šķiet lieliski, līdz 

kādu dienu viņa saņem māsīcas Lilianas vēstuli ar apmeklējuma pieteikumu. Pils saimniece ir sašutusi, jo Liliana, kura 

tikko kļuvusi par atraitni, ir valdzinoša jauna sieviete un prot izmantot savu šarmu. Un tagad Liliana dzīvos šeit un 

atgādinās par to sasodīto balles nakti, kad māsīca padarīja Luīzi par visas grāfistes apsmieklu un iznīcināja viņas labi 

sakārtoto nākotni. 

 Dace Judina, Cietāks par dimantu. Starptautiskā kosmētikas koncerna gada balvas 

ceremonijā, triumfa brīdī iet bojā titula Dimanta Zvaigzne ieguvēja Rita Bolšteina un uzpeld runas, ka viņas agrākie 

apbalvojumi bijuši pirkti, un ceļā uz slavu viņa iznīcinājusi daudzus konkurentus. Tiesībzinātņu profesoru, izteiktu 

sieviešnīdēju Edgaru Stagaru atrod pilsētas nomalē – kailu, izvārtītu piķī un spalvās, bez samaņas; šie attēli parādās 

globālajā tīmeklī. Vai tā būtu smalka atriebība? Pēc dažām dienām profesoru nogalina paša mājā.  

 

  Žiljēns Sandrels, Brīnumu istaba. Telma un Luī. Viņi vienmēr ir bijuši divi: Telma un 

viņas mīļotais dēls.Kādu rītu Luī cieš negadījumā, un abu dzīves sagriežas ar kājām gaisā, jo Luī iekrīt komā. Telma dēla 

istabā nejauši atrod viņa dienasgrāmatu, kurā Luī pierakstījis sapņus, ko vēlētos piedzīvot. Un Telma to saredz kā iespēju. 

Viņa uzsāk nozīmīgāko savas dzīves ceļojumu, lai iedvesmotu Luī dzīvei. 

 



 Marija Ērnestama, Mīlestībai nav brīvdienu. Līzbetei ir 38 gadi, mājiņa pie jūras 

un darbs skolā, taču viņa ir viena. Tas, protams, ir labāk, nekā būt nelaimīgās attiecībās, taču ne tā, kā Līzbetei gribētos. 

Tuvojoties Ziemassvētkiem, skolas direktore paziņo, ka sporta stundas Līzbetes vietā turpmāk vadīs bijušais slēpošanas 

čempions, tādēļ viņa nolemj rīkoties un ķeras pie pārgalvīga plāna īstenošanas. 

 Maija Krekle, Klusums izmisīgs. " Mežmaļu meita Liesma ir jau studente, viņas 

nākotne šķiet paredzama – zinātniskais darbs, vēlāk ģimene, bērni… Tomēr nekas no tā nepiepildīsies. Liesma piedzīvo 

savu sapņu un ideālu sabrukumu – viņa nokļūst VDK uzmanības lokā un uzzina, ka viņas īstais tēvs nemaz nav tas 

cilvēks, kurš meiteni audzinājis un no sirds mīlējis, bet māte izmisīgi glabā meitas dzimšanas noslēpumu, negribēdama 

izjaukt laimīgās ģimenes saskaņu. Liesma vairs nespēj uzticēties pat vistuvākajiem cilvēkiem . 

  Lelde Kovaļova,  Bezvēsts pazudušās. “Bezvēsts pazudušās” ir stāsts par 

talantīgo Sanktpēterburgas kriminālpolicijas izmeklētāju Konstantīnu Aņisimovu, kas savas prakses laikā nav spējis 

atrisināt tikai vienu lietu – savas sievas Annas Aņisimovas mistisko pazušanu pirms diviem gadiem. Konstantīna sieva 

kādā ikdienišķā rītā iziet no mājas un vairs nekad neatgriežas. Nav ne liecību, ne pavedienu vai atrasto mantu. 

Izmeklētājs negaidīti saņem informāciju par kādu krimināllietu Latvijā, kad ļoti līdzīgos apstākļos pazudusi vietējā 

miljonāra sieva. Turklāt atklājas, ka nepazīstamā sieviete no citas valsts bijusi Annas vizuāla kopija. 



 Zane Zusta, aiz durvīm. Zane Zusta jau ir pārliecinoši sevi pieteikusi kā rakstnieci 

gan ar bērnu grāmatām par pūcīti Ucipuci, gan grāmatu "Tarakāni manā galvā", kas tapa sadarbībā ar psihoterapeiti 

Diānu Zandi. Arī savā jaunajā darbā "Aiz durvīm" Zane Zusta cenšas pavērt durvis uz cilvēku psihes noslēpumiem, lai 

izvestu lasītāju cauri domāšanas un rīcības labirintiem. "Aiz durvīm" ir emocionāls stāsts par divām sievietēm 

psihoterapeita kabinetā. Un par to, kas notiek, katrai esot savā durvju pusē. Grāmata un vēstījums būvēti tā, lai lasītājs 

sev uzskatāmi atklātu patiesību par patiesības divējādo dabu. 

 Hetere Morisa,  Aušvicas tetovētājs. Lali Sokolovs vienmēr ir eleganti tērpies un 

sieviešu ieredzēts, īsts sieviešu mīlulis, un... arī ebrejs.Transportēšanas laikā no Slovākijas uz Aušvicu Lali izceļas citu 

gūstekņu vidū. Arī nometnē pie viņa vēršas pēc padoma, viņš tiek pamanīts un norīkots priv iliģētā amatā par tetovētāju, 

Tätowierer, kuram jāiezīmē nelaimes biedri. Starp tiem ir arī Gita, jauna sieviete, kura nolaupa Lali sirdi jau pirmajā 

saskatīšanās reizē... Un Lali dzīvei rodas jauns mērķis: viņš izmanto sava amata sniegtās priekšrocības, lai izdzīvotu pats, 

izglābtu Gitu un palīdzētu citiem. 

 

   Jāns Stoklasa, Vīrs, kurš spēlējās ar uguni. Lārsons, kurš starptautisku slavu 

iemantoja ar saviem izdomātajiem ļaundariem, labi pazina viņu līdziniekus reālajā dzīvē, jo vāca materiālus par labējo 

ekstrēmistu aktivitātēm visā pasaulē. Daudzu gadu laikā viņš bija izveidojis plašu arhīvu, kas atklāj saikni starp labējiem 

ekstrēmistiem un Palmes slepkavību. Lārsona arhīvs neaizskarts glabājās kādā noliktavā, līdz žurnālists Stoklasa saņēma 

ekskluzīvu atļauju izpētīt savāktos dokumentus. 

 



 Nikija Ouena, Bīstamie faili. Doktore Marija Martinesa ir laukā no cietuma un 

bēguļo. Viņu vajā nežēlīgas pagrīdes organizācijas Projekts biedri. Lai izdzīvotu, viņai ir jābūt soli priekšā 

ienaidniekiem. Pastāv kāds fails, kura saturs Marijai varētu nozīmēt dzīvību vai nāvi. Viņai tas ir jāatrod, pirms dodas 

meklēt patvērumu ģimenes mājā Spānijā. Bet viņa pat nenojauš, ka tieši tā, iespējams, ir visbīstamākā vieta pasaulē. 

  Liza Lolere, Nemosties. Doktore Aleksa Teilore pamostas piesieta pie operāciju 

galda. Viņa ir pilnībā sagatavota ķirurģiskai operācijai. Tikai cilvēks, kas stāv viņai blakus un ir aizklājis seju ar masku, 

nav ārsts. Viņš uzdod Aleksai jautājumu, uz kuru ir viena pareizā atbilde.Kad Aleksa vēlāk attopas slimnīcas 

uzņemšanas nodaļā, viņa saprot, ka nav fiziski ievainota. Sievietes stāstam neviens netic – ne kolēģi, ne radinieki, ne 

līgavainis, ne policija.Arī pašai Aleksai sāk likties, ka viņa to visu ir iztēlojusies.Neilgi pēc šī atgadījuma slimnīcā tiek 

ievesta jauna sieviete – viņas pēdējos vārdus dzird tikai Aleksa.  

  Lapsa Lato, Brūnās Jaunavas bērni Svētās Nāves ēnā. “Šajā pasaules daļā augša 

un apakša ne vienmēr ir labi un viegli atšķirama — tāpat kā labais un ļaunais, pareizais un nepareizais, prātīgais un 

trakais, prieki un ciešanas, jā, jā, pat dzīve un nāve.Mirušie šeit bieži vien ir dzīvāki pat visiem dzīvajiem — un otrādi. 

Kur gan vēl notikt pasaules grandiozākajiem kapu svētkiem, ja ne šeit. Miljoni cilvēku pielūdz Svēto Nāvi, lai tā 

palīdzētu ikdienas dzīvē. Bandīts un izvarotājs te kļūst par tautas svēto. Vēsture te ir tāda, ka daudzi joprojām nevar 

skaidri pateikt — kur ir nācija un kur tās ienaidnieki. Kuri ir tie mirušie, kas jāatceras un jāgodina, un kuri ir tie, kam 

jāpaliek neuzskaitītiem bezvārda kapos. 



 

 Sergejs Dovlatovs, 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. 

Zeks Jeņins, atradis zemē porcelāna lausku ar zīmējumu, piedzīvo “seansu”, viņa biedri slepus vāra čefīru, ievēro 

blatnoju likumus un galina nost stukačus. Arī lēģera uzraugi prot svinēt dzīvi – Jaungadā smeļ šņabi no boršča grāpja, 

klīst pa kazarmām atpogātās ģimnastjorkās un kaujas vai iet pie zekiem, ja aptrūcies dzeramā. 

  Dīns Kuncs, Nāvējošais ierocis. Pārsteidzoši daudz talantīgu, veiksmīgu, citu 

apbrīnotu un laimīgu cilvēku ir izdarījuši pašnāvību. FIB aģente Džeina cenšas noskaidrot, kāpēc tā notiek, un kļūst par 

meklētāko personu Savienotajās Valstīs. Viņas visvarenie ienaidnieki sargā tik svarīgu – tik šaušalīgu – noslēpumu, ka 

ir gatavi iznīcināt katru, kas tiem stājas pretī. Tomēr ar visu viņu sagrābto varu, cietsirdību un aukstasinību var būt par 

maz, lai apturētu sievieti, kura ir tikpat gudra, cik slepkavas, tikpat neatlaidīga, cik tie nežēlīgi, un kuru dzen taisnīgas 

dusmas, ko pretiniekiem nesaprast. Jo tās dzimst no mīlestības. 

 Zane Zusta, Tarakāni manā galvā. Grāmata “Tarakāni manā galvā” 

izklaidējošos, viegli lasāmos stāstiņos zīmē ainas no sieviešu – jaunu un vēl jaunāku, smuku un vēl smukāku, tikumīgu 

un vēl tikumīgāku – ikdienas. Šīm sievietēm ir kas kopīgs: viņu dzīvē valda tarakāni, pareizāk sakot, izdzīvošanas 

stratēģijas, kas, kādā krīzes brīdī radušās, no tās izkļūt palīdzējušas, bet tad aizķērušās prātā uz palikšanu. Un, kad 

tarakāniem dzīres, sievietēm ķibeles. 



 Džeimss Patersons, Dārgumu mednieki. Kidu ģimenes dvīņi Biks un Bekija ir 

uzauguši, ceļojot pa pasauli un nirstot jūras dzīlēs, lai palīdzētu tētim izcelt nenovērtējamus dārgumus no nogrimušu 

kuģu vrakiem. Un arī pēc noslēpumainās vecāku pazušanas Biks un Bekija kopā ar vecāko brāli Tomiju un māsu Vētru 

dodas dārgumu medībās.Savā otrajā kopīgajā piedzīvojumā Kidi meklē leģendārās ķēniņa Zālamana raktuves. No 

eksotiskās Kairas līdz bīstamajiem džungļiem – visur viņiem jāliek lietā savas izdzīvošanas prasmes. Piramīdu ēnā 

briesmas kļūst patiesi mežonīgas. 

 Džefs Kinnijs, Grega dienasgrāmata. Grega ģimene gluži negaidīti saņem 

mantojumu un nolemj to ieguldīt mājas pārbūvē. Taču jau pavisam drīz Hefliji apjauš, ka tā nemaz nav tik lieliska ideja, 
kā viņiem bija šķitis.Uzsākot piebūves celtniecību, atklājas arvien jaunas problēmas: sapuvusi koka siena, toksisks 

pelējums, nevēlami grauzēji un pat kaut kas vēl briesmīgāks... Gregam un viņa ģimenei rodas šaubas, vai mājas 

renovācija ir piedzīvoto neērtību vērta. 

 

  Līga Rozentāle,  Žū-žū. Miega pelēns. Peļu ģimenē piedzima seši mazuļi. Pelēni 

kā jau pelēni – sīciņi, kaili un rozīgi, aizlipušām acitiņām. Tikai viens bija pavisam citāds – kā pūkains kamoliņš, melns 

kā oglīte, mīkstām, zefīrbaltām ķepiņām bez nadziņiem un zelta pušķīti astes galā.– Nav man nekā no peļu spēka! Nav 

man sava talanta! – pelēns paaudzies sūrojās.– Ir gan, mazais, mēs tikai vēl neesam to atraduši, – dēlēnu mierināja peļu 

paps. 

 



  Pēteris Vollēbens, Vai dzirdi, kā koki runā? Vai koki naktī guļ? Un vai tie arī 

sarunājas? Kā tie elpo un kā tiek pie bērniem? Vai kokiem metas pumpas un vai tie karstumā svīst? Par ko stāsta putni, 

dziedot koku galotnēs? Kā darbojas meža internets un no kā mežā jāpiesargājas? Ja vēlaties uzzināt par kokiem un 

citiem meža iemītniekiem tādas lietas, kas ij sapņos nav rādījušās, ja vēlaties atklāt meža iemītnieku noslēpumus, 

savdabīgus ieradumus un izdzīvošanas trikus, dodieties līdzi grāmatas autoram ekspedīcijā uz mežu.  

  Kairi Looka, Lidostas blaktis nepadodas. Blakts Ludvigs, kurai ir pat īsta blakšu 

pase, ar savu ģimeni lidostā vada slinku un jautru dzīvi, taču kādu dienu tur ierodas tīrības pārbaude un draud lidostu 

aizvērt. Padošanās, protams, nav blakšu stilā – jābūt viltīgām un jārīkojas! Kopā ar citiem lidostā mītošajiem kukaiņiem 

sākas piedzīvojumi, lai glābtu visu kopīgās mājas – veco lidostu.Mājas ir mājas, šeit var katru rītu un vakaru sapulcēties 

biznesa klases uzgaidāmajā telpā pie televizora, uzzināt visu par smalkākajiem zīmoliem un akcīzes nodokli. 

 Ar mīlestību Latvijai. Domas, dzejoļi, skaisti mirkļi. Ilzes Isakas 

mākslinieciskais noformējums. 

 

 

 

 



  Timo Parvela,  Ella un Efs Pirmais. Mani sauc Ella. Es aizvien vēl mācos 2. 

klasē. Mums ir jauka klase un jauks skolotājs. Pareizāk sakot, bija, pirms mēs pārcēlāmies uz jauno milzumlielo skolu 

ar tūkstošiem skolēnu. Tur mēs satikām Annu, kura jau trīs mēnešus maldījās pa skolu, bet aizvien nebija atradusi savu 

klasi. Mājturības zāģskaidu mākoņos daži skolēni bija pavadījuši jau vairākus gadus. Lidostas lieluma sporta zālē 

simtiem skolēnu gaidīja rindā uz galda tenisa spēli. 

 Dzintars Tilaks, Papus Tur. "Man ir pierādījumi, pat fotogrāfijas, ka tā visa ir 

īstenība! Protams, ne jau pilnīgi viss mats matā ir bijis tā, kā aprakstīts grāmatā. Lai veidotos aizraujošs stāsts, es, 

būdams rakstnieks, iztēlojos un papildināju zināmos faktus," raksta grāmatas autors Dzintars Tilaks.Tas ir stāsts par 

kāda truša dzīvi un viņa neparasto piedzīvojumu. Par līdzjūtību, atbildību, par drosmi un daudz ko citu, kas, izrādās, 

piemitusi vienam neparastam trusim. Tāpēc viņš ir Papus Tru, grāmatas galvenais varonis. 

 Klauss Hāgerups, Meitene, kas gribēja izglābt grāmatas. Anna ir gandrīz 

desmit gadus veca, un viņai ļoti patīk lasīt grāmatas. Tāpat kā vienai no viņas labākajām draudzenēm – bibliotekārei 

Monsenas kundzei. Kādu dienu Monsenas kundze pastāsta Annai par to grāmatu likteni, kuras guļ bibliotēku plauktos 

neviena nelasītas, – tās tiek iznīcinātas. Anna aizdomājas, kas notiek ar cilvēkiem, kas “dzīvo” šajās grāmatās. Vai arī 

viņi pazūd? Tā tas nevar palikt! Grāmatas ir jāglābj.  



 Jans Birks, Sāra un Sprogainis. Sāra ar mammu ir nesen pārvākušās, bet jaunā 

pagalma bērni negrib ar viņu spēlēties, tāpēc neatliek nekas cits, kā sēdēt istabā un sapņot. Sāras kvēlākais sapnis ir tikt 

pie zirga, taču zirgs netilpst liftā. Bet kā būtu ar poniju? Un kur to dabūt? Labestīga un humorpilna bilžu grāmata 

pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem. 

  Dzintars Tilaks, Piedzīvojumu meistari. Viss nav tā, kā pirmajā brīdī izskatās, 

– tā varētu teikt par vairākām epizodēm šajā stāstā. Nu, piemēram, tad, kad sadraudzējas Atis un Armands – pilnīgi 

atšķirīgi puiši, arī tad, kad Atis satiek Anitu un Lolitu, kas, izrādās, ir dvīņumāsas, un arī tad, kad starp pieaugušajiem 
uzsprāgst pamatīgs konflikts un zēniem nākas to atrisināt. Protams, ar savām metodēm. Un, tiklīdz kaut kas tiek uzsākts, 

tāpiedzīvojums seko piedzīvojumam. Nu kā tu, cilvēk, nekļūsi par piedzīvojumu meistaru, ja dīvainas situācijas pašas 

tevi atrod ik uz soļa? 

 Inguna Bauere, Mazā, klusā sirds. No kurienes radies Barona kundzes Krievijā 

izdotajā pasē ierakstītais tēva vārds Jānis, palika neskaidrs. Jo baznīcas grāmatā, kur reģistrēts neprecētai kalponei Annai 

Rudzītei 1839. gada 22. janvārī dzimušais trešais bērns, meitiņa Dārta, melns uz balta rakstīts: ,,Par tēvu tiek uzdots 

Pēteris Šīrs”.No kurienes leģenda, ka Dārta bija ,,bārenīte, kas agri zaudējusi vecākus”, varam tikai nojaust. Dārtas māte 

Anna, kura pēc piecu ārlaulībā dzimušu bērnu radīšanas beidzot tomēr izgāja pie likumīga vīra (tiesa, krietni vēlos 

gados), ir pieminēta vēl kādā 1859. gadā veiktā kristību ierakstā. Viņas meita toreiz jau dzīvoja Pēterburgā. 

 



 Anna Strautniece, Kaķi, kamoli un sapņi. Garstāsts KAĶI, KAMOLI UN 

SAPŅI ir kā Cilvēka atbildības idejas turpinājums, kā solis tālāk. Solis tālāk tiek sperts ne vien tāpēc, ka pārpildītajās 

dzīvnieku patversmēs redzam sabiedrības atbildīgas rīcības katastrofisku trūkumu attiecībā vienam pret otru un pret 

mūsu mazajiem brāļiem, kurus esam ieveduši savās mājās, bet arī tāpēc, ka, šķiet, pašas autores dzīvē šis temats, kļūstot 

arvien nozīmīgāks un nozīmīgāks, vērties dzīvesveidā – Ina Strautniece aktīvi darbojas biedrībā Dzīvnieku brīvība, un 

viņa ir viena no tām, kura panāca, ka Rīgas Cirkā vairs netiek izrādīti dzīvnieki. 

 Franciska Ermlere, Prove. Detektīvromāna “Prove” notikumu virpuļa centrā 

ir advokāts un ģimenes tēvs Andrejs Vanags, kuru uz pili Latvijas ziemeļos Malienā aizved baroneses fon Heikenas 

vēstule: baronese dzirdējusi par advokāta spējām atraisīt ar mākslas pasauli cieši savilktu noslēpumu mezglus. Baronese 

atklāj, ka viņas īpašumā ir spiedpoga, ar kuru Jēkabs Brūveris savulaik apzīmogoja savas gleznas. Šī spiedpoga ir īpaša, 

tā ir kā īsts zelta tīrradnis, par kuru Andrejam jau bērnībā māte bija stāstījusi, kas viņā kā kaislīgā mākslas priekšmetu 

kolekcionārā un šīs jomas pazinējā izraisa īpašu interesi. 

  Juris Ulmanis, Uz Grenlandi pēc pērlēm. Šī dienasgrāmata atklāti, ar mīlestību 

un humoru atspoguļo manas pirmajā polārajā ekspedīcijā gūtās izjūtas, atziņas, pārdomas un priekus. Izaicinot sevi 

fiziski, garīgi un emocionāli, paralēli demonstrējot iekšējās pasaules uzstādījumus, sāku apzināties, kas es esmu, tur - 

67 grādu ziemeļu platumā - neatgriezeniski ''pieaugot''. 



  Federīka Bosko, reiz mēs atkal tiksimies. Dažreiz pietiek ar mazumiņu, lai 

aizsāktos draudzība mūža garumā.Tieši tā notika ar Katerīnu un Ludovīku, kuras ir nešķiramas jau kopš skolas laika. 

Grūti iedomāties divas vēl atšķirīgākas sievietes! Katerīna – vienmēr uzmanības centrā, kā tāds starojošs enerģijas 

lādiņš, savukārt Ludovīka – piesardzīga un apdomīga. Abas arvien ir draudzējušās, strīdējušās un salabušas neskaitāmas 

reizes, līdz dzīve apmet kūleni un Ludovīkai nākas izdzīvot draudzenes iecerēto scenāriju. Viņai jādodas uz Austrāliju 

un jāatklāj Katerīnas noslēpumi. 

  Alesandro Bariko, Jaunā Līgava. Pagājušā gadsimta sākums. No tālienes ierodas 

saderinātā Līgava, lai gatavotos kāzām. Ekstravagantā Ģimene gandrīz izklaidīgi to uzņem savā elegantajā ārpilsētas 

rezidencē. Dēla nav uz vietas, viņš rūpējas par plaukstošā tekstiluzņēmuma darījumiem Anglijā un tikai sūta savādas un 

apjomīgas dāvanas. Jaunā Līgava viņu gaida, iekļāvusies nama nemainīgajos un rituālajos paradumos, starp kuriem 

sevišķi izceļas bagātīgas un ilgas brokastis.  

  Merisa Meijere, Vintera. Mēnesieši vienmēr ir apbrīnojuši princesi Vinteru, 

novērtēdami viņas laipno izturēšanos, atsaucību un sirsnību. Par spīti rētām, kas vijas pār meitenes seju, jaunā princese 

allaž bijusi skaistāka nekā viņas pamāte karaliene Levana.Vintera ienīst pamāti un zina, ka Levana nicina viņas jūtas 
pret bērnības draugu izskatīgo pils gvardu Džasinu. Tomēr Vintera nav tik vārga, kā uzskata Levana, un jau gadiem ilgi 

pretojas pamātes iegribām. Kopā ar kiborgu-mehāniķi Sinderu un viņas draugiem Vinterai, iespējams, izdotos uzsākt 

revolūciju un uzvarēt karā, kas plosījies jau pārāk ilgi. 



  Žoels Dikērs, Stefānijas Meileres pazušana. 1994. gada 30. jūlijs. Nelielu, klusu 

kūrortpilsētu Orfeju Ņujorkas štatā satricina šaušalīgs noziegums – pilsētas mēru un viņa ģimeni nogalina pašu mājā. 
Vienlaikus tiek nošauta arī kāda garāmgājēja, nozieguma nejauša lieciniece.Izmeklēšanu uztic diviem jauniem 

policistiem – Džesem Rozenbergam un Derekam Skotam. Būdami ambiciozi un neatlaidīgi, viņi spēj izskaitļot slepkavu 

un iegūt neapgāžamus pierādījumus, tā izpelnoties augstākās priekšniecības atzinību un pat apbalvojumu. 

  Lūsinda Railija, Eņģeļu koks. Ir pagājuši jau trīsdesmit gadi, kopš Grēta 

aizbrauca no Mārčmontas muižas – lielā un skaistā nama Velsas laukos. Kad viņa atkal tur ierodas, atsaucoties senā 

drauga Deivida uzaicinājumam, lai kopīgi nosvinētu Ziemassvētkus, Grētai par šo namu nav nekādu pagātnes atmiņu – 

tās visas izdzēsis kāds traģisks negadījums.Pastaigājoties pa piesnigušo apkārtni, viņa uzduras kapavietai, kuras 

padzisušais uzraksts vēsta, ka tur apglabāts mazs zēns. Tas Grētā atmodina kaut ko sen aizmirstu, un ar Deivida palīdzību 

viņa uzsāk ceļu, lai atgūtu zaudēto atmiņu. 

 Tālivaldis Margēvičs, Zirgu gaļas pārdevējs. Pēcis, būdams vēl tikai 

nepieredzējis jauneklis, agri iesaistās sociāldemokrātiskajā strādnieku kustībā. Sākotnēji viņš tai pieķeras ar visu savu 

naivo, kaismīgo sirdi. Kā daudzi viņa biedri, pēc 1905. gada asiņainajiem notikumiem arī Pēcis nokļūst cietumā. Varbūt 

tikai tas, ka viņš nav pilngadīgs, pasargā puisi no nāves soda. Seko garais izsūtījuma ceļš uz Sibīriju. Strādādams fabrikā, 

Pēcis bija ieguvis tuberkulozi, tāpēc tad, kad viņš beidzot nokļūst nometinājuma vietā, vietējais dakteris spriež, ka ilgāk 

par divām nedēļām novārgušais jauneklis savu dzīvību neizvilks. 



  Džūda Devero, Nāve pēc pieprasījuma. Klusā Floridas pilsētiņā Laklenā dzīve rit 

kā ierasts, līdz satriecošs atradums visu pavērš ar kājām gaisā. Sāra Medlere ir populāra rakstniece, kas atgriezusies savā 

dzimtajā pilsētā un iegādājusies tur māju, kura reiz piederējusi šīs pilsētas ietekmīgākajai ģimenei. Sāras mirušā 

brāļameita Keita nejauši uzzina, ka slavenā rakstniece ir viņas radiniece, un vēlas noskaidrot kaut ko vairāk par savu 

ģimeni. Viņai tiek piedāvāts darbs Laklenā un rodas iespēja apmesties tēva māsas plašajā mājā, kurā Sāra jau ir 

izmitinājusi arī pilsētas “slikto zēnu” Džeksonu. 

  Džeina Kokrema, Līgavu nams. Miranda no angļu māsīcas saņem savai mirušajai 

mātei adresētu noslēpumainu vēstuli. Radiniece lūdz palīdzēt atrisināt kādu neizskaidrojamu problēmu, kas nomāc visu 

viņas ģimeni. Miranda nekad māsīcu nav satikusi, bet zina, ka viņa nāk no prestižās Samersu ģimenes, kas mitinās 

vēsturiskajā Bārnslija namā.Negaidītās vēstules un leģendārās ģimenes ieintriģēta, Miranda mēro tālo ceļu no 

Austrālijas uz Bārnslija namu Anglijā un pārpratuma pēc tiek uzņemta kā bērnu auklīte.  

 Dāvids Lāgerkrancs, Meitene, kurai bija jāmirst. Līsbetas Salanderes mentors 

un aizbildnis Holgers Palmgrēns ir miris, un Līsbeta kopš bērēm Stokholmā nav manīta. Mīkaels Blumkvists satraucas, 
vai Līsbetas senie ienaidnieki nav tikuši viņai klāt. Lai gan viņam, iespējams, vajadzētu vairāk uztraukties pašam par 

sevi.Stokholmas centrā tiek atrasts miris bezpajumtnieks, kura kabatā ir zīmīte ar pētnieciskā žurnālista Blumkvista 

telefona numuru. Pēdējās dienās bezpajumtnieks esot bieži pieminējis kāda Zviedrijas valdības ministra vārdu. 

 



  Pjērs Lemetrs, Trīs dienas un viena dzīve. 1999. gads. Francijas mazpilsētā 

Bovālā divpadsmitgadīgais Antuāns nejauši kļūst par liecinieku kaimiņa cietsirdīgai rīcībai. Šausminošās nežēlības 

satricināts, Antuāns savu sāpi izgāž uz mazo Remī, kaimiņa dēlu, viņu nejauši nonāvējot. Apmulsumā un panikā par 

nodarījuma sekām Antuāns nolemj klusēt par notikušo. Divās nākamajās dienās viņš izdzīvo neiedomājamas bailes un 

nemieru, un varbūtība tikt atklātam pieaug, līdz kaut kas negaidīti izmaina notikumu gaitu. Remī netiek atrasts. 

 Mārtins Volkers, Slepkavība Dordoņā. Iepazīstiet Bruno, Sendenī komūnas 
policijas šefu, bijušo karavīru, kurš tagad iemīlējis lauku dzīves rimto ikdienu! Viņam ir ierocis, ko viņš nekad nenēsā, 

un viņam ir tiesības arestēt, kuras viņš nekad nav izmantojis.Negaidīti mierpilno gaisotni izjauc veca vīra, 

ziemeļafrikāņu imigranta, kurš savulaik cīnījies Francijas pusē, slepkavība. Tagad Bruno nāksies savas iemīļotās 
nodarbes – iepirkšanos vietējos tirdziņos, vīna baudīšanu, laiskas pastaigas – apvienot ar politiski delikātu izmeklēšanu. 

No Parīzes ierodas gados jauna policijas darbiniece, lai piedalītos izmeklēšanā. 

  Pavels Šruts, Lietrīļas. Šajā grāmatā tu uzzināsi daudz ko par mazajiem 

laupītājiem, pilnīgi iespējams – par to, ko negribētu zināt. Piemēram, ka pie tevis mājās jau slepeni dzīvo lietrīļu 

ģimenīte!Pasaulē lietrīļu ir tikpat daudz, cik cilvēku, bet tikai diviem izredzētajiem tie ļāvuši sevi ieraudzīt - profesoram 

Renē Žuburainim un muzikantam Egonam Vainagam. 



  Inese Margēviča, Kā dundurs, muša, lapsenis un ods gandrīz atklāja 

Ziemeļpolu. Grāmatā ,, Kā dundurs, muša, lapsenis un ods gandrīz atklāja Ziemeļpolu” ir stāstīts par mazu, bet sparīgu 

kukaiņu piedzīvojumiem, kuri nejauši atrod saplēstu lapiņu ar tekstu. Tajā pieminētais Ziemeļpols iekvēlina viņu prātus 

un kļūst par mērķi, kurš noteikti jāsasniedz. Kaut arī varētu mierīgi gulēt puķēs un skatīties mākoņos. Kā viņiem klājas 

dodoties pretim iecerētajam mērķim ? Dažādi, jo ceļā ir jāsastopas ar grūtībām un pārpratumiem.  

   Sinika Nopola, Salmenīte, Čībiņa un ērmīgais eņģelis. Šī grāmata pirmskolas 

un jaunākā skolas vecuma bērniem saprotamā un humoristiskā veidā runā par bērnu draudzību, sāncensību un salabšanu. 

Šajos stāstos vecākā māsa Salmenīte ir diezgan rātns bērns, toties Čībiņa – īsta negantniece un visu delverību 

ierosinātāja. Čībiņa pierunā lādzīgo kaimiņu tanti Halisi parotaļājoties “eņģeļos”.Nepatikšanas sākas brīdī, kad ceļā no 

skolas vecāko māsu Salmenīti nobiedē ērmīgs milzu putns.Ciema policists Speķanaba un Briļļutārps ķeras pie 

izsekošanas. 

  Juja Vīslandere, Mūmammas un Vārnas Ziemassvētki. Ir ziema, tuvojas 

Ziemassvētki, taču Vārnai nav īstā svētku noskaņojuma. Ligzdā ir tumšs un auksts, un Vārnai nav nekādu cerību saņemt 

dāvanas, ja vien viņa tās nesagatavos pati sev. Šādos brīžos ir labi, ja ir tāda draudzene kā Mūmamma. 


