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LATVIEŠU 

ORIĢINĀLLITERATŪRA

D.Šadre «Pagātnes atvari»

Alma ir izklaidīga, bet sirsnīga

trīsdesmitgadniece, kurai ir plašs draugu

loks, mīļotais puisis un tieksme publicēt

pašironiskus stāstus sociālajos tīklos. Kādā

augusta dienā, kad viņa kopā ar draugu

devusies uz teātri, satraukta piezvana

krustmāte Rita – vienīgā dzīvā Almas

tuviniece bez māsas ģimenes...

D. Judina, A. Nīmanis .“Krustceles”

Ceturtā grāmata sērijā «Laika stāsti»

"Krustceles" ir stāsts, kurā sapīta pagātne un

tagadne. Par cilvēkiem. Dzīvniekiem. Dabu.

Par klusuma spirāli tad, kad bija bīstami

muti vērt vaļā, jo dzīvībai draudēja briesmas.



A. Mikele «Zirneklis»

Mazpilsētas parkā vienu pēc otra atrod divu pie

laternas staba piesietu vīriešu līķus. Jaunajam

izmeklētājam Maksim Mežalam ir aizdomas, ka

slepkavības saistītas ar seniem pagātnes

notikumiem, kad bijušā skārda ceha teritorijā

neatļauti ielavījās trīs zēni. Viens no viņiem pēc

šī gadījuma kļuva par invalīdu, bet otrs pazuda

bez vēsts.

Varbūt slepkavību motīvs ir atriebība par toreiz

notikušo? Vai arī pilsētiņā tomēr sācis

uzdarboties maniaks?

R. Bula “Noilguma lieta”

Pēc dzimšanas dienas svinībām pazūd

biznesmenis Guntris Veldre. Viņa līķis tā arī

netiek atrasts; mājienu par iespējamo notikumu

gaitu dod vien uzņēmēja ierastajā skrējiena trasē

līdzās šosejai atrastais sadauzītais mobilais

telefons. 14 gadus vēlāk aizdomās par

būvmateriālu zādzību turēts vīrietis izpļāpājas,

ka Veldre ticis nogalināts, un to noteikti

izdarījusi viņa sieva Brigita. Izmeklēt noziegumu

tiek uzticēts Asnātei Griezei. Viņas kolēģis Juris

Zvirbulis ir atvaļinājumā, tomēr arī labprāt

iesaistās izmeklēšanas gaitā.



V. Pavlovska «Tēva meita»

Grāmatā “Tēva meita” darbība norisinās Latgales

laukos 20. gadsimta otrajā pusē. Tās galvenie

varoņi ir vienkārši ļaudis. Viņi vēl labi atceras

karu, viņi smagi strādā, lai pabarotu ģimeni, bet

prot arī priecāties un novērtēt ikdienas dzīves

dāvanas. Valentīna ir apķērīga un zinātkāra

meitene, dzirdot pieaugušo sarunas, viņai nākas

daudz domāt un izdarīt pašai savus secinājumus.

Tētis allaž atgādina, ka tikai izglītots cilvēks var

kļūt par savas dzīves saimnieku. Ne tētis, ne

meita nenojauš, ka liktenis viņiem gatavo smagu

pārbaudījumu. Vai viņi to izturēs?

M.Poikāne“Mīlestība pumpurā un

ķiršu krāsas krekls”

Grāmatas galvenā varone Malvīne katru vasaru

brauc ciemos pie krustvecākiem uz Atvareni. Tur

ir Dāvis, kaimiņu zēns, kas iezogas meitenes

domās. Viņa ievēro, ka Dāvja mīļākā krāsa ir

zaļā, viņš ir muzikants ballēs, un pastaigāties

kopā ar viņu ir tik jauki. Tomēr ir arī Gojo!

Malvīnei iekrīt domās un sirdī gan puiša

smejošās brūnās acis, gan viņa ķiršu krāsas

krekls. Arī Gojo iepatīkas meitene, un viņu starpā

palēnām uzplaukst stipra draudzībabet Gojo ir

čigānu tautības puisis...



TULKOTĀ 

DAIĻLITERTŪRA

T. Baha «Atgriešanās Kamēliju salā»

Šajā grāmatā turpinās stāsts par Maelu un Silviju,

kurus iepazinām grāmatā «Kamēliju salas sievietes» .

Silvija ir tik ļoti ilgotā bērniņa gaidībās, kad pavisam

negaidīti piesakās pagātne. Maela māte, ar kuru viņš

nav ticies gandrīz trīsdesmit gadus, ir saslimusi, un

viņai nepieciešams atbalsts. Kaut gan Silviju māc

sliktas priekšnojautas, Maels dodas prom no salas.

Neilgi pēc tam Bretaņas krastiem nākas pārciest

spēcīgu vētru. Liktenis sūta jaunus pārbaudījumus.

Kamēliju sala tiek pamatīgi izpostīta, un Silvija cieš

nopietnā nelaimes gadījumā.

E.Hilderbrenda «Divdesmit astoņas 

vasaras»

Kad Melorijas Blesingas dēls Links no mirstošās mātes

saņem norādījumu piezvanīt uz konkrētu telefona

numuru, viņš nezina, ko sagaidīt. Apmulsums kļūst vēl

lielāks, kad klausuli paceļ Džeiks Maklauds, ietekmīgas

politiķes un valsts prezidenta kandidātes vīrs. Kā

Melorija un Džeiks ir saistīti? Links pat nenojauš, ka

viņas mātes sirds daudzus gadus ir piederējusi kādam

citam. Ka viņi abi ik gadu ir tikušies uz pāris dienām

un tad atgriezušies katrs savā dzīvē, gaidīdami atkal

pienākam nākamo gadu. 28 smeldzīgas vasaras, šaubas,

ilgas, nemitīga cīņa starp pienākumu un sapni…



P. Petersons «Vīrieši manā situācijā»

Romāns “Vīrieši manā situācijā” melanholijas un

vieglas ironijas sajaukumā portretē vīrieti, kurš

savā dzīvē zaudējis virzienu un nokļuvis

sastingumā pēc attiecību sairuma. Liega, ar

tumšu humoru piesātināta slavas dziesma visiem

vientuļajiem vīriešiem, kuri mēdz gulēt savās

automašīnās... Uzrakstot “Vīrieši manā

situācijā”, Pērs Petersons ir aptinis mīkstu un

siltu segu ap visām vientuļajām, zudušajām

vīriešu dvēselēm.

Dž. Rīsa «Laimes ķērāja»

Anna Dārtone, turīga fabrikanta meita, bēgot no

šaušalīga nozieguma, nonāk Londonā. Jaunā

lēdija ir palikusi gluži viena visā plašajā pasaulē,

bet viņa negrasās padoties. Anna vēlas pati

noteikt savu dzīves ceļu. Un viņa no sirds tic, ka

Londona ļaus piepildīt viskvēlākos sapņus...



D. Džeferisa «Pazudusī māsa»

Romāna darbība sākas 1936. gadā, kad Bella Hetona

ierodas Rangunā lai sāktu jaunu dzīvi tālu prom no

dzimtās Anglijas un kļūtu par dziedātāju smalkajā

viesnīcā Strand. Tomēr Bellai nedod mieru kāds

pagātnes noslēpums. Pēc tēva nāves pārskatot viņa

lietas, Bella ir uzgājusi vecus avīžrakstus ar ziņām par

nesen dzimuša bērna nolaupīšanu no kādas ģimenes

piemājas dārza Rangunā. Bērniņš tā arī netiek atrasts,

un šajā lietā ir tikusi apsūdzēta Bellas māte. Izrādās, ka

nolaupītais bērns ir Bellas māsa Elvīra, par kuru viņai

neviens iepriekš nav stāstījis.

N. Robertsa «Mantojums. Sirds 

aicinājums »

Slaveno fitnesa treneri Eidrienu Rizo dzīve nav

lutinājusi. Mīlestības siltumu viņa gūst pie

vecvecākiem, ar kuriem bieži pavada vasaras. Kad

traģiski iet bojā Eidrienas vecmāmiņa, viņa

acumirklī saprot, ka pienācis laiks atgriezties

dzimtajā pilsētiņā, lai atbalstītu vectēvu. Viņa

nojauš, ka šis lēmums kardināli mainīs viņas

dzīvi... Par pārcelšanos zina arī kāds, kurš

Eidrienai jau gadiem ilgi raksta draudu vēstules.

Tās tiek sūtītas arvien biežāk. Vai šis svešinieks

tiešām grasās nodarīt viņai pāri?



A. Lēdiga «Mirklis pirms laimes»

Divdesmitgadīgā Žilī pasakām un sapņu

prinčiem sen vairs netic. Pasakās sievietes

neaudzina bērnus vienas un nestrādā garas

stundas par kasieri lielveikalā, lai nopelnītu

iztiku. Patiesu prieku viņai sagādā vienīgi

dēls Lulū.Kādu dienu viņu ievēro un uzrunā

Pols, nesen kā šķīries piecdesmitgadnieks.

Polam šķiet, ka jaunajā sievietē ir kaut kas

aizkustinošs un dzirkstošs, tas, kā viņam

pašam ilgus gadus ir pietrūcis. Pols uzaicina

Žilī doties viņam līdzi uz Bretaņu, lai dažas

dienas pavadītu mājā pie jūras. Viņi dodas

turp kopā ar Pola dēlu Žeromu, kurš cenšas

rast mierinājumu pēc sievas nāves. Lulū

dzīvesprieks un optimistiskais raksturs

uzmundrina šo mazliet savādo kompāniju.

Un kurš gan iepriekš zina pateikt, kas

liktenim padomā: necerēta balva vai sāpjpilns

zaudējums? Atceļā no Bretaņas notiek

traģiska autoavārija...Tas ir stāsts, kurā ir

smiekli un asaras, mīlestība, cerība, dziļš

izmisums un sirsnīgs līdzcilvēku atbalsts, –

stāsts, kurš spēj mūs samierināt ar dzīvi.

Patiešām.



L. Knaidla «Ne pieskaries man »

Romāns sākas brīdī, kad galvenā varone Seidža,

tikko sasniegusi 18 gadu vecumu, pamet mājas

un bēg uz citu štatu Amerikas otrā malā. Tur

viņa sāk studēt psiholoģiju, atrod pusslodzes

darbu bibliotēkā un iepazīstas ar ļoti pievilcīgu

puisi - 21 gadu veco Luku. Diemžēl Seidžas

traumatiskā pieredze liek viņai paniski baidīties

no vīriešiem un neļauj uzreiz veidot veselīgas

attiecības. Savukārt Lukam ir citi kompleksi.

Viņam ir daudz vienas nakts randiņu...

L. Knaidla «NE pazaudē mani »

Dialoģijas otrā daļa sākas ar to, ka Seidža ir

pametusi Luku un ļoti sāpīgi pārdzīvo notikušo.

Viņai jāatrod jauna dzīves vieta, lai būtu tālāk

no puiša, taču tas ir gluži pretēji tam, ko Seidža

vēlas: viņa domā tikai par Luku... Arī Luka nav

aizmirsis meiteni, tieši otrādi – viņš tiecas atkal

būt kopā ar viņu un izmanto katru iespēju, lai

viņai palīdzētu, lai viņu atbalstītu. Taču arī

viņas patēvs joprojām cenšas atgūt varu pār

meiteni. Kas uzvarēs – Seidžas bailes vai abu

jauniešu mīlestība?

JAUNIEŠIEM



M. Kastena «Glābiet mūs»

«Glābiet mūs» ir triloģijas noslēdzoša daļa, kurā

turpinās Rūbijas un Džeimsa sarežģītās

attiecības.

Rūbija ir šokā – viņa izslēgta no Mekstonholas

koledžas! Un pats ļaunākais – pierādījumi

liecina, ka par to ir atbildīgs neviens cits kā

Džeimss. Tam nav iespējams noticēt! Ne jau pēc

visa, ko abi kopā izcietuši! Ne jau tagad, kad

Rūbija beidzot ir iepazinusi patieso Džeimsu, –

to, kuram ir savi sapņi, kurš prot viņu

sasmīdināt un ar vienu vienīgu skatienu liek

viņas sirdij pukstēt straujāk...

Kamēr Rūbija cīnās, lai par spīti visam varētu

pabeigt skolu, Džeimss kārtējo reizi salūst

ģimenes pienākumu priekšā. Un nu abiem jātiek

skaidrībā: vai pasaules, kurās viņi dzīvo, tomēr

nav pārlieku atšķirīgas?



KRIMINĀLROMĀNI
M. Sēks «Vajātājs»

Slavena detektīvromānu rakstnieka sievu

atrod mirušu sēžam pie galda ar smīnā

sastingušu seju. Kad no jūras izskalo vēl

vienu sievietes līķi, top skaidrs – slepkavības

nebeigsies, ja vien neizdosies notvert

noziedznieku, kurš prasmīgi atdarina romānu

sižetus. Kā lai notver slepkavu, kurš allaž ir

vienu soli priekšā izmeklētājiem?

N. Noihausa «Mātes diena»

Kādā vecā, lielā mājā tiek atrasts tās

īpašnieka līķis. Mirušais ir Teodors

Reifenrāts. Tomēr tas nav vienīgais

nepatīkamais atradums, kas sagaida galveno

kriminālinspektori Piu Zanderi, – voljērā

līdzās galīgi novārdzinātam sunim tiek

atrasti apgrauzti cilvēka kauli.



PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNIEM

Grāmatiņas izdotas sērijā 

Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?

«Tehnika mūsu mājās»

Kā ūdens nokļūst vannasistabā?

Kāda izskatās veļasmašīna no iekšpuses?

Kā sasilst radiatori?

Kāpēc mums nepieciešams internets?

Grāmatā daudz atveramu lodziņu. Detalizēti

attēli sniedz zināšanas un rada atklājuma

prieku 4-7 gadus veciem bērniem.

«Ko darām pavasarī?»

- Kā svin Lieldienas?

- Ko dzīvnieki dara pavasarī?

- Ko mēs darām, kad ārā ir skaists laiks?



Īstais mirklis vienmēr ir šis mirklis, īstā vieta – šeit. / J. Rubenis/

ĪŠ


