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Romāns „Stopētāju

lieta” reāli ataino 

policijas izmeklētāju 

ikdienu. Sižeta 

pamatā nav kāda 

konkrēta 

krimināllieta, taču 

sasaistes ar reāliem 

notikumiem ir daudz.

Dzīves romāns

Attiecības. 

Samezglojumi. 

Pārpratumi.

Meklējumi. 

Pāridarījumi. 

Noziegumi. 

Mīlestība.

Rakstnieks aicina 

iedziļināties to cilvēku 

domāšanā, kuru rīcība 

nav savienojama ar 

sabiedrības ierastajiem 

priekšstatiem par 

tikumību, un rāda, ka viņi 

dzīvo tepat, starp mums.

Rīdziniece Maruta satiek lauku 

puisi Haraldu, un 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, kurās padomju 

laikā iemitinājusies un gadiem 

saimnieko Haralda ģimene.



Žurnālista darbs 

šķietami ir ļoti vienkāršs. 

No malas grūti aptvert 

to milzīgo 

koncentrēšanos ētera 

laikā, kā arī ieguldīto 

darbu pirms tam.

Šajā Janīnas Kursītes 

grāmatā apvienota plaša 

apcere par dainu poētiku 

ar dainu simbolu 

skaidrojumu.

Šajā nošu un dziesmu stāstu 

grāmatā ir apkopotas 100 visu 

laiku labākās Latvijas simt gadu 

dziesmas.

Fotogrāfs un kultūras 

pieminekļu pētnieks 

Vitolds Mašnovskis

veicis ap 1200 Latvijas 

muižu kompleksu 

dokumentālu 

fotofiksāciju un izpēti.

1.sējums



“Itāļu meitene” ir 

aizraujošs, Itālijas 

karstās saules pieliets 

stāsts par mīlestību, 

romantiku un dzīves 

neparedzamajiem 

līkločiem.

Silvijai un Holgeram ir 

nevainojama un 

šķietami perfekta 

ģimenes dzīve. Ierasto 

ikdienas rutīnu iztraucē 

ziņa, ka Silvijas tante 

Lūcija viņai atstājusi 

mantojumā 

dārzniecību Francijā.

Neuzticies rāmai ūdens 

virsmai. Nekad jau nevar 

zināt, kas slēpjas dziļumā...
Vīne, 1892. gads. Pēc sava 

vīra pēkšņās nāves Anna 

Zahere grib pati vadīt 

viesnīcu.



Šajā Vladimira Nabokova

romānā obskūra kamera ir 

tumšā telpa, kas atrodas katrā 

no mums, un katram pašam ir 

dota iespēja izvēlēties būt tajā 

vai ārpus tās.

Vai desmit dienas 

kūrortā tiešām var 

mainīt dzīvi uz visiem 

laikiem? Ekskluzīvā 

atpūtas kompleksā 

ierodas deviņi 

svešinieki. Katrs ar savu 

pagātni, noslēpumiem 

un dvēseles sāpēm.

“Silva rerum IV” 

turpina Norvaišu

ģimenes stāstu un 

pabeidz lielo Viļņas 

sāgu.

Tas ir smeldzīgs stāsts par 

draudzību, ģimenes saitēm 

un mīlestību, kas var gan 

stiprināt, gan salauzt.



Jau pirms vairāk nekā 30 

gadiem Māris Rungulis 

sāka vākt un publicēt 

bērnu mutvārdu folklorā 

sastopamos spoku, 

šausmu un joku stāstus. 

Šajā stāstu ciklā 

rakstnieks tos literāri 

apstrādājis, izvēršot un 

iekļaujot vienotā sižetā.

Kopā ar grāmatas varoņiem 

mēs kļūstam par lieciniekiem, 

kā sentautas no Donas 

krastiem atnāca dzīvot pie 

Baltijas jūras.

Grāmata jauniešu auditorijai.

Deivida Valjamsa

romāns bērniem ir 

trauksmains un sirsnīgs 

stāsts par tēvu un dēlu, 

kas devušies aizraujošā 

misijā, labojot netaisnību 

un stājoties pretī 

nelietīgajam Lielā 

kungam.

Grāmata stāsta par 

zaķēnu, kurš iemācījās 

pārvarēt skumjas, bailes, 

skaudību un atklāja, kā 

dusmas pārvērst priekā.


