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Dzintra Žuravska Iegūstot zaudēts, zaudējot iegūts

Romāns ir rakstīts par šodienas vissāpīgāko jautājumu, par cilvēka 

izvēli ko nosaka viņa apziņa.



Lelde Stumbre   Maija, Cher Ami!

Izdevniecība "Lauku Avīze" laidusi klajā Leldes Stumbres biogrāfisko romānu

"Maija, Cher Ami!", kas veltīts izcilajai tulkotājai, dzejniecei, filozofei, bohēmistei,

brīvmāksliniecei, disidentei un "franču grupas" dalībniecei Maijai Silmalei, kas

nepamatoti tika notiesāta uz 10 gadiem labošanas darbu kolonijā Taišetā, Sibīrijā.

Kopā ar Maiju Silmali šī grāmata ieskatās arī nelielā, bet savā ziņā interesantā un

zīmīgā vēstures periodā – no 1956. gada līdz 1973. gadam. Tieši tik ilgi – 17 gadus –

Maija Silmale nodzīvoja pēc atgriešanās no apcietinājuma un izsūtījuma Taišetā –

ārkārtīgi ražīgi un spilgti. Grāmatā kolorīti iezīmēts laikmets, bagātīgi atspoguļota

franču literatūra, šansoni, mūzika, ar ko nemitīgi gan domās, gan darbos dzīvoja

tulkotāja Maija Silmale.



Dace Priede   Saule špagas asmenī. 2.grāmata

Romāna otrajā grāmatā turpinās jaunā barona Žaka un

nu jau bijušās aktrises Artas paralēlās dzīves. Abiem jārisina

smagais jautājums: kas ir labāk – samocīta dzīve vei godīga

nāve? Un daudz kas izrādās nepavisam ne tāds, kā sākumā

šķita.



Maija Laukmane    No zila gaisa

"Ejot cauri ātri zūdošiem gadalaikiem, ir kaut kas tāds, kas 

joprojām nemainīgi notiek un ceļā neiztrūkstoši nāk līdzi.

Tās ir paša ceļa gājēja domas.

Ceļā pavada mirkļi, kas ļauj satikt ja ne ko vairāk, tad mirdzošas 

sarmas iemītu zāles stiebru.

Arī tas reizēm ir sākums, lai uzmirdzētu paša gājēja mirkļi.

Tas notiek pavisam vienkārši: skatiens svin, bet lūpas izčukst 

izbrīna radītus vārdus, ko sirds pieraksta.

Par to šajā grāmatā: par ceļojumu dzīvības laikā, par nenorimtu 

tiekšanos, noslēpumu minēšanu un par ilgošanos."



Ģirts Valdis Kristovskis Ielauzties NATO

Grāmata ir atskats uz Latvijas valsts, aizsardzības un ārlietu jomu veikumu

vairāk nekā piecu gadu garumā, kad 2004. gada aprīlī tika panākta Latvijas

vēsturiskā iestāšanās NATO.

Ģ. V. Kristovskis pie grāmatas ir intensīvi strādājis vairāk nekā divus gadus.

Tā ir veltīta cilvēkiem, kas pašaizliedzīgā darbā sekmēja vienu no mūsdienu

Latvijas vēstures svarīgākajiem notikumiem. Dalība NATO ir nesusi augļus, ko

šodien bauda ikviens Latvijas iedzīvotājs. Esošās drošības pamatā ir mērķtiecīgs

cilvēku darbs, tālredzīgu mērķu sasniegšana, pienākumu izpilde, pieņemtie

izaicinājumi un riski, cīņa un tā visa procesā radītās paliekošās vērtības.



Viktors Suvorovs Spiegošanas pamati

99,99 procentus no visas informācijas mūsdienās satur internets.

Kāpēc tad vajadzīgi spiegi? Atbilde ir vienkārša: lai iegūtu to 0,01

procentu informācijas, kas nav fiksēta nekādos dokumentos,

nekādos datu nesējos. Tā ir vissvarīgākā un vissargājamākā

informācija, kuras vērtība pārsniedz visu to, ko var sameklēt

atvērtajos, pa pusei slēgtajos un pat slēgtajos, taču visviens

nepietiekami drošajos avotos.



Laila Hirvisāri Es, Katrīna. Ķeizarienes grēksūdze

Cariene, sieva, māte, mīļākā...

Pateicoties neticamam gribasspēkam vācu princese Sofija Auguste Frederike kļuva par

Krievijas ķeizarieni Katrīnu II, taču cena, kādu viņu samaksāja par neierobežotu varu un

patvaldnieces titulu, bija augsta. Nokļuvusi slimības gultā, Katrīna atceras savu dzīvi

tādu, kāda tā bija – greznības, galma intrigu, politisko spēļu un baudkāru kaislību pilna.

“Es, Katrīna, meklēju mīlestību, devos tai pretim, bet beigās tā vienmēr novērsās. Un

atkal es meklēju jaunu mīlestību... Viņi – vīrieši – nāca un gāja. Un vienmēr viņu

apskāvienos es satiku tikai viņu. Staņislavs tika atņemts, bet mīlestība palika...”

Laila Hirvisāri (Laila Hirvisaari, 1938) ir viena no mūsdienu somu iemīļotākajām

rakstniecēm. Sarakstījusi vairāk nekā četrdesmit grāmatas, tostarp vairākas vēsturiskas

lugas un biogrāfiskus vēstījumus.

Romāns “Es, Katrīna” 2011. gadā nominēta Somijas Literatūras balvai.



Kristīna Beikere- Klaina Bāreņu vilciens

Mollijai Aijerai, septiņpadsmit gadus vecai indiānietei, tuvojas vecums,

kad būs jāpamet bāreņu aprūpes programma. Un tikai piedalīšanās

sabiedriskajos darbos, palīdzot gados vecai kundzei sakopt mājas bēniņus,

pasargā Molliju no iekļūšanas nepatikšanās. Kopā ar Vivjenu kārtojot un

šķirojot mantas, Mollija atklāj, ka abām sievietēm ir daudz vairāk kopīga,

nekā sākumā šķitis. Vivjena – īru imigrantu atvase – no Ņujorkas ar bāreņu

vilcienu savulaik tika nosūtīta uz Amerikas otru galu līdz ar daudziem citiem

bērniem, kuru tālāko likteni noteica vien veiksme un nejaušība. Mollijai

izdodas rast atbildes uz neatbildētajiem jautājumiem, kas Vivjenu vajājuši

dzīves laikā, un šie atklājumi sniedz mierinājumu abām sievietēm.



Dženifera Klementa Lūgšanas par nolaupītajām

“Dokumentāls stāsts par Meksikas narkobaronu visatļautību. Taču Klementas

meistarība un poētiskā valoda realitāti pārvērš traģiski skaistā romānā."

Jans Martels, “Pī dzīve” autors

Šodienas Meksikā cilvēktirdzniecība ir trešais ienesīgākais noziegumu veids,

liecina ANO dati. 80% upuru ir meitenes vai sievietes. Meksikā ir otrs lielākais

cilvēku nolaupīšanas gadījumu skaits pasaulē.



Jū Nesbē Pusnakts saule

Saule nekad nenoriet.

Medības nekad nebeidzas.

Jūns slēpjas. Viņš ir piekrāpis ietekmīgāko cilvēku Oslo

kriminālajā pasaulē – Zvejnieku – un aizbēdzis uz nomaļu

Norvēģijas nostūri – nelielu ciematu kalnos tik tālu ziemeļos, ka

saule tur nekad nenoriet. Viņš paslēpjas mednieku būdiņā

nekurienes vidū, un starp viņu un viņam lemto likteni nostājas

tikai Lea un viņas dēls Knuts. Lai gan Lea viņu apgādājusi ar

šaujamo un Knuts pienes ikdienā nepieciešamo, pusnakts saule

Jūnu padara traku... Un arī Zvejnieka sūtītie vīri ir jau pavisam

tuvu...



Donna Leona Nāve La Fenice teātrī

Venēcijas kanālu juceklīgais labirints vienmēr ir bijis noslēpumiem 

vīts. Un slavenais operteātris La Fenice, protams, ir pieredzējis nāves 

visdažādākās izpausmes, bet nekad neko tik šausminošu un asinis 

stindzinošu kā pasaulslavenā diriģenta Maestro Helmuta Velauera

noindēšanu izrādes laikā.

Policijas komisāru Gvido Bruneti, kuram pilsētas korupcijas labirinti 

nav sveši, pārsteidz lielais ienaidnieku skaits, kurus Velauers ieguvis ceļā 

uz slavas virsotni. Bet cik daudziem no tiem bija patiesi nopietns iemesls 

slepkavībai? 

Venēcijas skaistums lēnām drūp, bet ļaunums ir vienīgais, kas, gadiem 

ritot, nemazinās...



Donna Leona Viena taisnība visiem

Komisārs Bruneti ierodas prestižajā San Martino militārajā akadēmijā,

lai izmeklētu ietekmīga cilvēka dēla – jaunā kadeta Ernesto Moro nāves

apstākļus. Puiša vecāki ir šķīrušies, tomēr neviens nepieļauj domu, ka tā

bijusi pašnāvība, un arī Bruneti uz šo militārās akadēmijas pārstāvju

izvirzīto teoriju sāk raudzīties arvien skeptiskāk. Jo dziļāk komisārs pēta

notikumus, kas noveduši pie jaunā puiša nāves, jo naidīgāka un

noraidošāka kļūst gan dažu citu studentu, gan mācībspēku attieksme pret

izmeklēšanu.

Vai tā ir tikai itāļiem tik raksturīgā nevēlēšanās nonākt jebkādās

attiecībās ar varas iestādēm vai tomēr – klusēšanas sazvērestība?



Samuels Bjorks Pūce vienmēr medī naktī

Šī ir otrā grāmata Mīas Krīgeres un Holgera Munka sērijā. Talantīgo

izmeklētāju komanda, ar ko lasītāji iepazinās grāmatā “Es ceļoju viena”, uzsāk

īpaši teatrālas slepkavības izmeklēšanu, turklāt nozieguma vietā nav atrodams

tikpat kā nekas, kas spētu palīdzēt atrast slepkavu. Komanda ir strupceļā, līdz

jauns hakeris atklāj daļu slepkavas plāna. Ja Holgera Munka komanda nerīkosies

ātri, sekos nākamais upuris.



Sāra Larka Sarkano mangrovju sala

Jamaika, 1753. gads. Pēc diloģijas pirmajā grāmatā aprakstītajiem notikumiem

ir pagājuši gandrīz četrpadsmit gadi. Deidre, anglietes Noras Fortnemas un verga

Akvasi meita, bezrūpīgi vada dzīvi savas mātes un audžutēva plantācijā. Salas

jaunie vīrieši aplido meiteni, par spīti viņas apšaubāmajai izcelsmei. Taču Deidre

ne par vienu neizrāda interesi, līdz jaunais ārsts Viktors Difrēns lūdz viņas roku.

Pēc krāšņām kāzu svinībām Viktors un Deidre kāpj kuģī un dodas uz Sandomingo

Espanjolas salā.

Jefe, atstājis Kaimanu salās savu māti Maanu, kļūst par drošsirdīgu pirātu, kas

nebaidās riskēt. Jefem un Deidrei būs lemts satikties, un šī tikšanās kļūs liktenīga

abiem, jo viņi vairs neatceras viens otru…

Saistošs un izjusts stāsts, patiesas jūtas, dramatiski un spraigi notikumi, kas

risinās uz vēsturiska fona un atklāj arī eksotiskās paradīzes tumšās puses.



Sūzana Elizabete Filipsa  Mana muļķa sirds

Mollija Somervila ir bērnu grāmatu rakstniece, kura mīl savu darbu no visas

sirds. Diemžēl privātajā dzīvē viņai tik spoži neiet. Dienā, kad Kevins Takers viņu

teju nogalināja, Mollija Somervila zvērēja uz visiem laikiem atteikties no nelaimīgas

mīlestības.

Chicago Stars futbola zvaigzne Kevins Takers ir puisis, kurā Mollija varētu

iemīlēties, bet viņš nespēj atcerēties pat viņas vārdu...

Kādudien viņi tiek burtiski iesviesti viens otra dzīvē. Mollija un Kevins cīnās ar

savām jūtām un viens ar otru, apgūstot vienu no dzīves svarīgākajām

mācībstundām.



Elisone Pataki Sisi Impērijas valdniece

Austroungārijas imperatora Franča Jozefa sieva Elizabete jeb Sisi, kā viņu sirsnīgi

dēvēja, iekaro savas tautas sirdis un tiek saukta par pasaku karalieni, taču aiz šī žilbinošā

tēla atrodama daudz sarežģītāka figūra.

Deviņpadsmitā gadsimta vidū Hofburgas pilī Vīnē valda ne tikai lieliski valši un

šampanietis, bet arī kārdinājumu, sāncensības un nežēlīgu intrigu gars. Sisi nespēj izturēt

galma liekulību, strikto protokolu un vīramātes noteiktos laulības žņaugus un cenšas

izrauties. Viņa atrod mierinājumu savā lauku īpašumā ārpus Budapeštas, dodot pamatu

baumām par karaliskā pāra nesaskaņām.

Izcilajā romānā atdzīvojas deviņpadsmitā gadsimta vidus karaliskais galms. Tas stāsta

par drosmīgu, izaicinošu imperatori, kas cenšas izdzīvot nežēlīgas konkurences,

nodevības un traģēdijas apstākļos. – K. V. Gortners, bestsellera Vatikāna princese autors



Šarlote Betsa Pils pie ezera

1792. gads

Strādājot par skolotāju savu vecāku izveidotajā skolā jaunajām lēdijām pašā

Londonas sirdī, Medlina Moro vada visai noslēgtu dzīvi. Bet reiz, kopā ar vecākiem

apmeklējot krāšņu masku balles pasākumu, viņus pārsteidz traģisks notikums, un

Medlina paliek viena šai pasaulē. Izmisīgi vēloties satikt sava tēva ģimeni, kurus

iepriekš nav pazinusi, viņa dodas ceļojumā uz Franciju. Visapkārt jaušami kara

draudi, tāpēc, rūpēdamies par Medlinas drošību, noslēpumainais un pievilcīgais

grāfs Etjēns d’Oberī piedāvā meitenei aizsardzību, kā arī pajumti viņam piederošajā

muižā.

Skaistā Mirabellas pils apbur un valdzina Medlinu, tomēr tā slēpj arī tumšus un

senus noslēpumus. Kad revolūcija aptver visu Franciju un ļaužu masas vada vien

nevaldāms naids un neprāts, Medlinai nākas pašai rast sevī spēkus un atšķetināt

pagātnes notikumus, lai izglābtu mīļos cilvēkus un nodrošinātu laimi nākotnē.



Petra Hīlsmane Kamenes sirdī

Lieliska un izklaidējoša grāmata – tā ir kā laba garastāvokļa garants. 

Romāns “Kamenes sirdī” liks jums nevaldāmi smieties, dažbrīd notraukt 

kādu asaru un ļaus izdzīvot visneiedomājamākos notikumus. Izbaudiet!



Džo Aberkrombijs  Puspasaules. Sašķeltā jūra, 2 

Džo Aberkrombija romāns jauniešiem "Puspasaules" ir triloģijas "Sašķeltā

jūra" 2. grāmata, kuras galvenā varone ir 16 gadus vecā Dzelksne – kareivīga,

ātra, spēcīga un nežēlīga meitene. "Viņa ir kā skabarga pasaulei pakaļā", saka

Brands – jauneklis, kura dzīves moto ir "Dari labu, turies gaismā."

Liktenis Dzelksni ievilina bīstamos notikumos, viņa nonāk uz Dienvidvēja

– Tēva Jārvi kuģa. Nogurdinošajā ceļojumā viņai blakus stāv jaunais karavīrs

Brands, kurš ienīst slepkavošanu. Taču arī "gaismā turēšanās" īpašos brīžos

prasa drosmi, reizēm ne mazāku kā zobena cilāšana. Galvenie varoņi ir

neaizmirstami, un pats galvenais – viņi nedzīvo melnbaltā pasaulē.


