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Ar Dženu Andersoni sarunājas Kristīne Ilziņa.

Kādas ir sajūtas tagad, kad grāmata jau aizgājusi ļaudīs un guvusi pirmos panākumus? Vai pārlasi savus tekstus?

Dž.A.: Jūtos patiešām iepriecināta un gandarīta par to, ka grāmata tiek lasīta un ka tā neatstāj cilvēkus vienaldzīgus.  
Man ir svarīgi, ka daudzus uzrunā šie stāsti, izraisa emocijas, un, pat ja kādam lasītājam grāmata šķitusi par skarbu, tas dod 
vietu diskusijai, raisa pārdomas, ļauj līdzpārdzīvot. Mans darbs nav bijis veltīgs, par to esmu laimīga. Dadžu stāsti man ir īpaši 
mīļi un tuvi kā jau pirmais lolojums. Šad un tad es pārlasu savus tekstus, galvenokārt gan tos, kas vēl nav publicēti. Ir labi palasīt 
savus stāstus pēc kāda ilgāka laika, jo tas ļauj atkāpties un paskatīties no malas. Tad var pamanīt, ka, izrādās, stāsts tur dzīvo 
“pats par sevi” savu autonomu dzīvi un vairs nav nekā atkarīgs no autora. Tajā brīdī, kad pirmoreiz apjaut šo stāsta atdalīšanos 
un brīvību, ir milzīgs prieks, gandrīz kā bērna izlaidumā. 

Balvas un nominācijas – ko tās tev nozīmē?

Dž.A.: Būt nominētam, saņemt balvu – tas vienmēr ir ļoti patīkami un sirdi sildoši. Šāds novērtējums apliecina jau to 
vien, ka esi pamanīts citu autoru klāstā. Tas ļauj sasniegt plašāku lasītāju pulku, kā arī dod milzīgu motivāciju turpināt strādāt 
šajā laukā. Pozitīvs novērtējums vienmēr ļauj vieglāk savaldīt vareno iekšējās paškritikas un šaubu pūķi.

Kas ir interesantākais, ko tev ir sacījuši par krājumu “Dadži”?

Dž.A.: Ir ļoti interesanti redzēt no atsauksmēm, ka kāds no stāstiem ļoti patīk vieniem lasītājiem, bet tajā pašā laikā tas 
pats stāsts nepatīk kādam citam lasītājam. Krājumā pavisam ir 15 stāsti, un par katru no tiem esmu saņēmusi atsauksmes, tātad 
katrs ir atradis savu mērķauditoriju. Varbūt kādam stāsts paticis ļoti, citam tas šķitis šausminošs, vēl citam aizkustinošs, taču 
jebkurā gadījumā teksts ir izdarījis savu darbu, proti, tas ir “nostrādājis”, aizķerot lasītājā kādu stīgu. Ļoti aizraujoši ir arī lasīt, cik 
atšķirīgā veidā viens un tas pats stāsts var tikt saprasts un interpretēts. Bieži vien lasītājiem gribas zināt, kas notiks tālāk. Daudzi 
ir jautājuši, kāpēc īsie stāsti, nevis romāni. Tāpat regulāri tiek jautāts, vai tas noticis pa īstam, vai aprakstītais ir reāli atgadījumi. 

“Dadži” ir krājums, kas stāsta par tā sauktajiem dzīves pabērniem, ļaujot viņu dzīvēs ielūkoties ne vien no malas, 

bet daudzkārt pat pirmajā personā. Kā tu tiec pie šīs citādās dzīves? Kur smelies sižetus?

Dž.A.: Pirmkārt, es pati esmu dzīvojusi un izdzīvojusi savā mūžā ļoti dažādas dzīves, pazīstu gan trūkumu, gan pārticību, 
esmu satikusi gan labus, gan ļaunus cilvēkus, ir uzkrāta milzīga dzīves pieredze. Otrkārt, visdažādākos cilvēkus man ļauj 
iepazīt darba gaitās redzētais. Mana pirmā izglītība ir medicīniskā, otrā – juridiskā. Šobrīd pēdējos divdesmit gadus strādāju 
jurisprudencē, dažādās tieslietu nozarēs. Treškārt, esmu empātisks cilvēks un manu stāstu varoņu brūcēs kaisīto sāli vienmēr 
izjūtu kā uz savas ādas. 

Pieķerties kā 
dadzim

Foto: Eduards Groševs

Džena Andersone literatūrā ienāca ar stāstu 
krājumu “Dadži” un uzreiz guva ievērību. Krājums tika 
nominēts Latvijas Literatūras gada balvai kategorijā 
“Spilgtākā debija”, un šoruden ikgadējās Liepājas balvas 
“Krasta ļaudis” ietvaros saņēma arī īpašo pateicības 
diplomu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas “par 
piesātinātiem, dzīviem un skarbiem stāstiem par neik-
dienišķu cilvēku bailēm, vientulību, pārdzīvojumiem un 
attiecībām ar apkārtējo pasauli”.

ĪPAŠA GRĀMATA
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Džena Andersone

DADŽI

Stāstu varoņi lielākoties ir cilvēki, kuri vairumam no mums šķitīs neparasti, 
nepareizi, dzīves sapostīti. Taču tieši šādi likteņi liek mums ne vien aizrautīgi 
sekot stāstu varoņu gaitām un just viņiem līdzi, bet arī aizdomāties pašiem par 
savas dvēseles tumšākajiem nostūriem, kuros līdzās “normalitātei” bieži vien 
mājo vientulība, mīlestības trūkums, bailes par izdzīvošanu, neprasme veidot 
attiecības ar apkārtējo pasauli un sevi pašu. Rakstniece par to visu runā skarbi, 
tomēr bez bezcerības. 

Stāsta “Pakalpojums” galvenais varonis saka: “Negribu vairs būt ne apdo-
mīgs, ne precīzs. Negribu būt piesardzīgs un pareizs. Gribu būt es pats. Gribu 
būt dzīvs. Dzīvot.”

Zīmīgs ir krājuma nosaukums: Dženas Andersones stāsti patiešām uz ilgu 
laiku pieķeras lasītāju apziņai kā dadži, liekot vēl un vēlreiz pārdomāt, vai esam 
patiesi dzīvi.

Nenoliedzami ir arī tas, ka dažkārt sižetus, iedvesmu, varoņu raksturus, notikumus – to visu mēdz piespēlēt arī ikdienišķi 
notikumi, nejauši kaut kas dzirdēts vai redzēts. 

Milzīga nozīme ir arī lasīšanai, mūzikai, vizuālajai mākslai. Regulāri apmeklēju izstādes un ik reizi, iznākot ārā no muzeja, 
saprotu – vēl kāds logs manī ir atvēries. Pārsvarā jau stāstos sižeti ir kombinēti, savijot dažādas realitātes ar izdomu. 

Kas ir svarīgākais rakstot?

Dž.A.: Svarīgākais ir miers, laiks un sava telpa. Rakstīšanai ir vajadzīgs savs kaktiņš, kur tevi neviens nerausta, neko 
neprasa, nezvana, negaida. Ja tam visam klāt nāk savas trīs četras stundas brīva laika, tad man tie ir ideāli apstākļi, lai darbotos 
ar tekstu. 

Lasītājs. Kas viņš tev ir?

Dž.A.: Droši vien tas skan patētiski, taču lasītājs ir cilvēks, kurš velta manis rakstītam darbam vissvarīgāko, kas viņam 
ir, – savu dzīves laiku. Tāpēc es ļoti, ļoti cienu savus lasītājus, kuri uzticas jaunam autoram, autoram – iesācējam, kā pirmatklājēji 
dodoties līdzi ceļojumā pa nevienam nezināmiem tekstu līkločiem. Lasītājs nenoliedzami piešķir jēgu rakstnieka darbam. 
Grāmatas var tikt cildinātas vai peltas, taču, kamēr grāmatas tiek lasītas, tās ir dzīvas. Nav skumjākas grāmatas par tādu, ko 
neviens nelasa. 

Drīz iznāks tava otrā grāmata. Kāda būs tā? Par ko?

Dž.A.: Manā otrajā stāstu krājumā “Sainis” pavisam apkopoti desmit stāsti, divi no kuriem publicēti žurnālā “Domuzīme”, 
viens stāsts nolasīts 2021. gada Prozas lasījumos. Sainis simbolizē nastu, bagāžu, slogu, jebko, ko mēs nesam sev līdzi visu dzīvi, 
ne vienmēr līdz galam apzinoties un saprotot, kāpēc to darām. Mana grāmata ir par cilvēka identitātes apzināšanos, sava “es” 
meklējumiem, vietu šajā pasaulē, par vainas apziņu, pienākumu nastu, ko mēs paši izvēlamies vai ko mums uzliek citi cilvēki 
un dažādas sociālās lomas sabiedrībā. Tāpat kā Dadžos, arī Saiņa stāsti ir man ļoti mīļi un tuvi, tajos iekļauts daudz personīgu 
lietu, pārdzīvojumu, atklāsmju, atgadījumu, daļa dzīvas dvēseles.

Un ko es tev nepajautāju tādu, par ko tu gribētu pastāstīt?

Dž.A.: Rakstīšanas procesā ir kaut kas maģisks, iespēja ieiet citās pasaulēs ļauj atraisīties radošumam un iekšējai brīvībai. 
Pateicoties tam, pēdējā laikā esmu pievērsusies arī zīmēšanai. Tāpēc starplaikos starp rakstīšanu, lasīšanu, zemes dzīvi un 
ikdienas darbiem tagad cenšos atrast laiku arī otām un krāsām. 

Grāmata izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

€11,49
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Foto: Eduards Groševs
Ilmārs Zvirgzds

REĢISTRATŪRA

Romāns, ko pats Ilmārs Zvirgzds sociālajos tīklos nodēvējis par pēcpusdienas 
detektīvu, ir spilgts apliecinājums ne tikai autora asajam, rosīgajam un zinošajam 
prātam, bet arī humora izjūtai: lasot “Reģistratūru”, nākas modri sekot līdzi 
likumsakarīgu notikumu virknei un reizē piedzīvot ne vienu vien mulsuma brīdi, 
domājot – tā ir nopietnība vai joks? Katrā ziņā romāna galvenais tēls, zobārstniecības 
reģistrators Leo Pancers, ir īsts, viņa dzīves sievietes ir īstas, un arī nogalinātā 
persona ir īsta. Pārējais lasītājam jānoskaidro pašam.

44

Iluta Dzene

VISTUMŠĀKĀS IR ĒNAS STARP MUMS

Lauras Feldmanes bezrūpīgā mājsaimnieces dzīve ir apskaužama. Viņai ir viss, 
kas daudziem šķiet neaizsniedzams sapnis: plašs nams piepilsētā un mīlošs vīrs, kurš 
sievu dievina un ir gatavs viņas labā darīt visu iespējamo. 

Tomēr laime ir mānīga. Tumsa nesnauž, un arvien nomācošākas kļūst ēnas, 
kuras snaikstās starp abiem laulātajiem un kuru saknes ir meklējamas pagātnē. 
Namā uzvēdī svešas smaržas. Pazūd vai tiek pārvietotas lietas. Jaušama svešinieka, 
iespējams, svešinieces klātbūtne. Kas ir noslēpumainais vīrietis beisbola cepurē, kurš 
krēslas aizsegā stāv un raugās uz māju? Kādi ir draudzīgās jaunās kaimiņienes 
patiesie nolūki? Un vai spēja uzticēties tuvajam cilvēkam ir neiedragājama?

Mārtiņš Volfs

BANDA

“Banda” ir ļoti veiksmīga, Latvijas 90. gadu mūzikas tirgū 
pieprasīta un fanu dievināta grupa. Četri tās dalībnieki – 
Jānis, Pauls, Juris un Ričs – ir spēcīgas perso nības, un kat-
ram no četrotnes ir savi noslēpumi, cilvēcis kas vājības, sapņi 
un ilgas, kā arī kopējas ambīcijas un kaislība pret mūziku. To 
viņi nemainītu ne pret ko.

Mūziķu dzīve rit savu ierasto gaitu līdz brīdim, kad gru
pas līdera Jāņa dzīvē parādās Ļena – neparasti pievilcīga, 
pat dēmoniska sieviete, Jāņa bijušā klasesbiedra Pētera 
sieva. Notikumi, pasaules mūzikas parafrāžu pavadīti, 
sagriežas spēcīgā, lēni ironiskā, Latvijas klimata un sabied
rības ap stākļiem neraksturīgā virpuļviesulī, kas citu pēc cita 
nones jumtu visu “bandītu” rūpīgi būvēto dzīvju namiem, un 
šo nepielūdzamo vētru ar autora stāstnieka zizli vada viņa – 
Ļaunuma karaliene...

2. vieta Zvaigznes romānu konkursā.

LATVIEŠI RAKSTA
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Foto: Eduards Groševs

Kristīne Ilziņa

ES NELIECINĀŠU PRET JUMS 

Šis stāstu krājums ir kā mozaīkbilde. Tajā savākti un apkopoti stāsti par cilvēkiem, 
kas piedalās lielos notikumos, paši būdami mazi. Par tiem, kuriem parasti neviens 
neprasa: ko jūs par to domājat? Tiem, kas vienkārši dzīvo. Pirms Atmodas, tās laikā 
un arī pašlaik.

“Kristīnes Ilziņas stāsti ir par cerību un spītu. Par tiem, kuri astoņdesmi
tajos lēni, bet neatlaidīgi ārdīja komunisma ideoloģijas blīvo mūri, lai Latvija 
reiz taptu brīva. Kāds ar drosmi un pārliecību, cits bīdamies, bet ticēdams. Ļoti 
svarīgi un joprojām nepieciešami stāsti, kādu līdz šim mums ir pietrūcis. Bez 
patosa un liekas poētikas autore paver durvis uz dzīvi, kādu mēs dzīvojām 
Atmodas priekšvakarā. Parasti cilvēki neparastā laikā.”    Jana Egle, rakstniece

Dace Vīgante

ROMANTIĶIS 

Ātrums, spēks, kaislība, vīrieša prāts un jūtīgums – 
Dace Vīgante krāšņā, bagātā valodā un neparastā rakursā 
atklājusi motorsporta fanātiķi Haraldu Vindinieku, kā arī 
viņa dzimtas stāstu, kas nesaraujami saistīts ar 20. gs. 
notikumiem – no viņa vecvecāku dzīves pirmajā Latvijas 
valstī, cauri Otrajam pasaules karam un padomju lai kam 
līdz jaunās tūkstošgades sākumam. 

“Romantiķis” ir talantīgi uzrakstīta cilvēka un laik-
meta hronika, kā arī dinamiskas un svaigas – motor-
sporta – tēmas pārliecinošs un oriģināls pieteikums 
jaunākajā latviešu prozā.

Āris Liepiņš

ATPAKAĻ UZ GAISMU

Āris Liepiņš ir Dailes teātra aktieru Mudītes Šneideres un Harija Liepiņa dēls. 
Dzīvodams un strādādams Skotijā, Āris izjuta vēlēšanos savu jaunības pieredzi par 
likteņa uzspiestas mentālas neveselības drāmu nodot atklātībā.

Šī grāmata nav uztverama kā pamācību un brīdinājumu krājums par gara 
slimībām un to izpausmēm, lai gan autors par tām stāsta gana. Grāmata kopumā 
ir vienkārša, labestīga cilvēka draudzīgs un ļoti personisks atgādinājums, ka ir 
iespējams atdzimt gaismā, uz kuru vērst savas acis, garu un sirdi.

Tekstus, ko Ā. Liepiņš rakstīja vairākus gadus, sakārtojusi žurnāliste un rakst-
niece Inga Jēruma.
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Grāmata izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
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Guntis Tālers

NEMIERĪGĀS DVĒSELES. 
Veļu laika stāsti 

Visus krājumā “Nemierīgās dvēseles” iekļautos 
stāstus caurauž vienots vadmotīvs – cilvēka sa-
skarsme ar tā saucamo “neredzamo pasauli”, dīvainu, 
noslēpumainu un neizpētītu dimensiju, no kuras 
mūs šķir dabas radīta aizsargsiena. Reizēm gadās, 
ka drošības barjera nezināmu iemeslu dēļ kļūst 
vājāka, ielaižot “tās puses” būtnes mūsu ikdienas 
dzīvē, un tad parasti sāk risināties dīvaini un neiz-
skaidrojami notikumi, kuri tiek nodoti no paaudzes 
paaudzei, ar laiku kļūstot par leģendām, nostāstiem 
un ticējumiem.

Guntis Tālers

PĒDĒJAIS KLIENTS 

Brīnišķīga grāmata, kurā līdzsvaroti savijas vairākas detektīvlīnijas, novedot pie 
loģiska, bet negaidīta atrisinājuma. Mūsdienīgi, profesionāli un smalki uzrakstīts 
romāns, kurš neapšaubāmi var sacensties ar labākajiem un populārākajiem pasaules 
kriminālliteratūras darbiem!

Kas ir noslēpumainais slepkava, kurš gan apveltīts ar mežonīgu, pat mistisku 
fizisku spēku, gan apguvis tādas īpašas metodes, kas viņa upuriem neatstāj cerības 
uz izdzīvošanu?

To noskaidrot cenšas jaunais privātdetektīvs Zintis Endijs Neibergs kopā ar saviem 
kolēģiem. Iesaistoties izmeklēšanā, viņi pievērš sev slepkavas uzmanību, un tagad arī 
viņu dzīvības ir apdraudētas...

Sandra Švarca

PATS TRAKĀKAIS 

Kad Pierīgas ezera krastā tiek atrastas divas nogalinātas meitenes, izmeklētāju 
komanda vēl nenojauš, ka tie nebūs vienīgie šī slepkavas upuri. Mulsina arī lapa ar 
dīvainu tekstu, kas tiek atrasta vienai no mirušajām uz krūtīm – franču dzejnieka 
Artūra Rembo dzejas rindas ar parakstu “Pats trakākais”.

Intriģējoši savērptais sižets, kolorītie tipāži, raiti plūstošā, izteiksmīgā valoda un 
zinoši aprakstītais izmeklēšanas process neļaus lasītāja uzmanībai atslābt līdz pat 
pēdējām grāmatas lappusēm. 

Romānu konkursa laureāts!

Romāns guvis atzinību Zvaigznes romānu konkursā.
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Foto no personīgā arhīva
LATVIEŠI RAKSTA
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Ilze Aizsila

SOLIS LĪDZ ALTĀRIM

Komiski un reizumis pat bīstami piedzīvojumi, 
savdabīgas laulību ceremonijas un kolorīti kāzu viesi, 
datorģēniju joki un jociņi – ainas seko cita citai, lie-
kot aizrautīgi šķirt lappusi pēc lappuses, lai noskaid-
rotu: vai romāna noslēgumā putos šampanietis un 
vai kādam pārim skanēs “Rūgts!”?

Grāmatas lappusēs pavīd arīdzan nopietnāki 
pustoņi, atspoguļojot sociālvēsturisko fonu, – autore 
savā darbā prasmīgi ievij un apspēlē administratīvi 
teritoriālo reformu, koronavīrusu, kurš pāršalcis un 
satricinājis ne tikai Latviju, bet visu pasauli. Tomēr 
virsroku ņem dzīvesprieks un gaišs humors, aizve-
dot gan varoņus, gan lasītājus uz sirsnīgi laimīgām 
beigām.

77

Ēriks Streičs

LATVIEŠU DĒKAINIS KRIEVU ARMIJĀ 

“Izprātot dziļāk par iespējamo, just tagadni un pagātni savijamies vienā kamolā un, 
ritinot to vaļā, rast dzīves smieklīgo pusi tur, kur citi vaimanā, – tas raksturīgs tikai 
Ērikam Streičam. Labestīgs stāstnieks, sabiedrības dvēsele, jaunībā gatavs doties pretī 
savam sapņu kuģim, pat braucot uz vagona jumta...

Grāmatā aprakstītas latviešu un igauņu puišu gaitas krievu armijā 
pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados. Trulums un loģiskā saprāta trūkums, 
kas tajā valdīja toreiz, šķiet, nav mainījies, bet kļuvis tikai vēl dziļāks un 
noziedzīgāks. Bet jaunība un izcila humora izjūta to padarīja panesamu, un 
krievu militāristu īstā seja te atklājas zem daudziem slāņiem.”

Maija Migla-Streiča

Foto no personīgā arhīva

Olita Tidomane

TRĪS RUNČI UN VIŅU CILVĒKS 

“Grāmatā apkopoti garšīgākie, pamācošākie, emocionālākie un inte
re  santākie fragmenti no autores vairāku gadu garumā rakstītās Facebook 
dienasgrāmatas par trim kaķiem Osvaldu, Ādolfu un Rūdi. 

Šī grāmata ir Latvijā pirmā pilnā kaķu dzīves cēloņsakarību hronika un 
enciklopēdija vienlaikus. Ja jums mājās vēl nav pūkainā “mamutiņa”, tad, šo 
grāmatu izlasot, sapratīsiet, cik daudz jūsu dzīvē vēl pietrūkst. Ja jums jau ir 
murrātājs vai vairāki, tad šis ir piemērots lasāmgabals, lai kļūtu par labāku 
cilvēku savam lolojumam. Un vēl tā ir lieliska dāvana jebkuram kaķcilvēkam, 
patiesībā viņa kaķim, jo tā pedagoģiski iedarbosies uz saimnieku.”

Maija Pohodņeva, rakstniece

LATVIEŠI RAKSTA
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Arlita Laine

BRŪNĀS ACIS 

Pusaudzes Arlitas ģimenē ir ienācis melnais labradors Madors. Tikai ar laiku 
viņi saprot, ko patiesībā nozīmē suns, – tas ir tuvums, saprašanās, piedzīvojumi, 
pārdzīvojumi un atbildība. 

Liriski dokumentāls, sirdsietilpīgs Arlitas un Madora sajūtu un izjūtu stāsts 
par beznosacījumu mīlestību, par to, kā aug draudzība un līdztekus tai – cilvēks. 
Grāmatas lappusēs skan, dzīvo un elpo ziedošas Āraišu pļavas, ezera krasti, 
pakalni, alejas, smiekli un jaunības spars.

88

Foto no personīgā arhīva

88

€8,49
€10,99

€14,49€18,99

LATVIEŠI RAKSTA

Laura Dreiže

DEJOTĀJA

“Dejotājas” pasaule ir krāšņa, tēlaini uzburta un tumsas tīmekļiem caurvīta. Tieši 
tāpat kā viņa pati – mīklaina svešiniece, kuras noslēpums liek šķirt lappusi pēc lappuses 
arvien ātrāk, lai atšķetinātu viņas stāstu un savām acīm ieraudzītu patiesību, pirms to 
pārklāj tuksneša smiltis. Pirmajā mirklī tik sakārtotās un saprotamās pasaules pamatos 
atklājas alkatība un egoisms. Tajā personīgās intereses tiek celtas augstāk par visu, un 
neviens līdzeklis nav par skarbu, lai sasniegtu mērķi. Vien retais apstājas, lai saprastu, 
kā vārdā rīkojas. Taču kādam tomēr ir sapnis.  

Džeina Šteinberga, rakstniece

Laura Dreiže ir deviņu fantāzijas un fantastikas romānu autore. Trīsreiz 
bijusi konkursa “Zvaigznes grāmata” laureāte, vairākas grāmatas iekļautas 
lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu žūrija”, kā arī izveidojusi rakstī-
šanas izaicinājuma “Nacionālais romānu rakstīšanas mēnesis” (NaNoWriMo) 
Latvijas atzaru.
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Edijs Džeiku

LAIMĪGĀKAIS CILVĒKS UZ ZEMES

Edijs Džeiku piedzima 1920. gadā Vācijā kā Ābrahāms Jakubovičs un vienmēr ir 
uzskatījis, ka viņš vispirms ir vācietis un tikai pēc tam ebrejs. Viņš lepojās ar savu valsti. Tomēr 
1938. gada novembrī viss mainījās. Edijs tika piekauts, arestēts un nosūtīts uz koncentrācijas 
nometni.

Nākamos septiņus gadus Edijs katru dienu piedzīvoja neaprakstāmas šausmas. Sākumā 
Buhenvaldē, tad Aušvicā un pēc tam nāves maršā. Viņš zaudēja ģimeni, draugus, savu valsti.

Edijs izdzīvoja un nosolījās katru atlikušo mūža dienu smaidīt. Un, godinot nogalinātos, 
viņš apņēmās dzīvot pēc iespējas labāk un atklāt pasaulei savu stāstu. Viņa grāmata ir tulkota 
un izdota trīsdesmit astoņās valodās.

Edijs Džeiku nomira 2021. gada oktobrī 101 gada vecumā. Par spīti visam izciestajam, 
Edijs sevi uzskatīja par laimīgāko cilvēku uz Zemes.

“Brīnišķīga grāmata, kuru sarakstījis patiesi apbrīnojams cilvēks.” 
Daily Telegraph

No angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga.

Dzīve var būt skaista, 
ja cilvēks pats to 
tādu padara.

9

Romāns par Provansas dzīves priekiem 
un amizantajām dīvainībām.

Pīters Meils

UN ATKAL PROVANSA

Pīters Meils ir atgriezies iemīļotajās mājās Francijā un, protams, uz karstām pēdām 
nododas kulinārām baudām – nogaršo slaveno Marseļas bouillabaisse, apmeklē zvaigžņotu 
Michelin restorānu un ietur maltīti bijušajā degvielas stacijā, kas pārveidota par restorānu. 
Taču ēdiens vēl nav viss, Provansā ir tik daudz ko darīt! 

Šeit var izzināt smaržu gatavošanas noslēpumus; noklausīties stāstu par crime passionel, 
ko reiz kāds greizsirdīgs vīrs pastrādājis pret ciemata miesnieku; iepazīties ar klaidoni, kurš 
nelaiž garām nevienu bēru ceremoniju... Iespējas ir teju bezgalīgas, un rakstnieks turpina 
atklāt vietējās tradīcijas, joprojām aizrautīgi priecājoties par Provansas īpašo valdzinājumu.
Pīters Meils angļu rakstnieks, 20. gadsimta 80. gados pārcēlās uz dzīvi 
Francijā un sāka rakstīt izklaidējošas, humorpilnas grāmatas par paša pieredzēto. 

No angļu valodas tulkojusi Vineta Berga.

Pēc lasītāju vēlēšanās izdota atkārtoti.

€11,99 €14,99

ĪPAŠAS GRĀMATAS

€11,49

€28,49

Elisa Šrēdere

SNIEGA BUMBA. Vorens Bafets un dzīves bizness

“Sniega bumba” stāsta par vienu no bagātākajiem cilvēkiem pasaulē – leģendāro 
amerikāņu investoru Vorenu Bafetu. Iepazīstoties ar virkni dažādu dokumentu un izmantojot 
iespēju intervēt gan Bafetu pašu, gan tos, kuri vērojuši viņa dzīvi un darbu tuvplānā, Elisa 
Šrēdere sarakstījusi episku vēstījumu par lielāko kapitāla uzkrājēju visā pasaules vēsturē. 
Šī par “brutāli godīgu” nodēvētā grāmata sniedz dziļu, personisku un vietām nesaudzīgu 
ieskatu Omahas orākula personībā, atklājot viņa uzskatus, cīņas, triumfa brīžus, kļūdas un 
centienus tās izlabot.

“Sniega bumbu” var lasīt ne tikai kā grāmatu par investēšanu, bet arī kā patiesos 
notikumos balstītu grāmatu par biznesa attīstību, vadīšanu un reputāciju. Laiks ir bijis varens 
Vorena Bafeta sabiedrotais un atklājis ne vien racionālas un gudras investēšanas, bet arī 
personisko lēmumu un attieksmju patieso vērtību – un tā ir žilbinoša savā iespaidīgumā.

No angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa.
€35,49

€13,99
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Norvēģu rakstniece Maja Lunde ir sarakstījusi vairākas grā-
matas bērniem, to skaitā arī grāmatu sēriju “Pasaulē foršākie 
bērni”, un viņas romāns pieaugušajiem “Bišu vēsture” ir izdots 
vairāk nekā 30 valodās un daudzās valstīs kļuvis par bestselleru.

Ilustratore Līsa Aisatū ir pazīstama ar savām brīnišķīgajām 
ilustrācijām bilžu grāmatām bērniem. Viņa zīmē arī ilustrācijas 
avīzes Dagbladet sestdienas izdevumam. 

No norvēģu valodas tulkojusi Dace Deniņa.

Dace Deniņa – latviešu lasītāju iemīļota tulkotāja – Latvijas 
Univer  sitātē ir studējusi angļu un dāņu valodu un tulkošanu, kā arī vairākus 
semestrus mācījusies apmaiņas programmā universitātē Dānijā. Viņa tulko no 
dāņu, zviedru un norvēģu valodas un ir jau iztulkojusi vairāk nekā 60 skan-
dināvu autoru darbus. Viņai tuvākie autori ir Šells Vesto, Pērs Ūlovs Enkvists, 
Tūve Jānsone, Jenss Kristians Grendāls un Gābriels Skots. 

Dace aizraujas ar skandināvu kultūru un ar prieku piedalās dažādos pro-
jektos, kas saistīti ar Ziemeļvalstu literatūras popularizēšanu Latvijā. Brīvajā 
laikā viņai patīk lasīt, strādāt dārzā un apmeklēt mākslas izstādes.

Dace Deniņa par Majas Lundes “Sniega māsu”: 

“Šis ir ļoti aizkustinošs un mazliet skumjš Ziemassvētku stāsts, 
kas ieved mūs maģiskā pasaulē. Tas atgādina, ka Ziemassvētki ne 
vienmēr ir tikai dāvanas un līksme. Taču draudzība arī zaudējumu, 
ilgas un sāpes spēj pārvērst cerībā.

Paraugies apkārt. Varbūt tieši šobrīd tu kādam esi ļoti vajadzīgs.”

€23,98

€18,99

Maja Lunde 

SNIEGA MĀSA

Drīz būs Ziemassvētku vakars, kas ir arī Juliana dzimšanas diena. 
Parasti tā ir pati labākā diena gadā, kad izgreznota eglīte, aizdegtas 
svecītes, gaisu piepilda mandarīnu un piparkūku smarža un kamīnā 
sprakšķ uguns. Taču šogad nekas nav kā parasti. Kopš nomira Juliana 
vecākā māsa Jūni, viņa ģimeni ir pārņēmušas lielas bēdas, un Julians 
domā, ka Ziemassvētki gluži vienkārši tiks atcelti.

Kādu dienu Julians satiek dzīvespriecīgo Hedvigu. Meitene atgādina 
viņam, cik jauki var būt Ziemassvētki, un viņš sāk ticēt, ka svētki tomēr 
varētu notikt. Taču mājai, kurā dzīvo Hedviga, ir kāds noslēpums. Un kas 
ir savādais vecais vīrs, kurš aizvien tur uzrodas? Un ko īsti Hedviga slēpj?

Rakstniece Maja Lunde un 
ilustratore Līsa Aisatū ir radījušas 

aizraujošu un skaistu grāmatu, 
kas iepriecinās visu vecumu 

Ziemassvētku mīļotājus.
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Silvija Brice jau vairāk nekā trīsdesmit gadu strādā kā profesionāla tulkotāja, un viņas iztulkoto grāmatu skaits 
mērāms vairākos simtos. Viņa tulko no vācu, angļu un poļu valodas un par sev tuvākajiem darbiem uzskata Gintera Grasa 
“Skārda  bungas” un “Par beidzamību”, Mārgaretas Atvudas “Kaķacs”, Salmana Rušdi “Klauns Šalimars”, Alfrēda Dēblīna 
“Berlīne, Aleksandra laukums”, kā arī Keitas Atkinsones romānus. 

Kā Silvija Brice pati saka: “Tulkošana ir mana mūža galvenā nodarbošanās. Brīnišķīgi, ja tulkojamais darbs 
atklāj kaut ko jaunu arī pašai. Bernharda Šlinka “Atvadu krāsas” lika man no jauna atskatīties uz savu emociju 
vēsturi, atgādinot, kādi noslēpumi mājo katrā cilvēkā un ka ir grūti izprast pat sevi pašu, kur nu vēl citus. Tomēr – 
ir vērts mēģināt. Tas var atraisīt dažu senu, samilzušu mezglu.”

Par savu veikumu S. Brice ir saņēmusi vairākas atzinības un visvairāk jūtas pagodināta par Spīdolas balvu, Atzinības krustu 
un divām Dzintara Soduma balvām. Papildus darbam prieku viņai sagādā mazbērni, grāmatas, kaķi un porcelāns, kā arī kalendāri 
un saullēkti ar savu mistisko spēju mērīt laiku.

ES PROGRAMMA “RADOŠĀ EIROPA” 2021

€11,99

Bernhards Šlinks 

ATVADU KRĀSAS

Stāsti par atvadām, kuras nomāc, un par atvadām, kuras atbrīvo, par 
mīlestības veiksmēm un neveiksmēm, par uzticēšanos un nodevību, par 
draudīgām un uzveiktām atmiņām un par to, ka nepareizajā dzīvē var 
slēpties pareizā, bet pareizajā – nepareizā. Stāsti par cilvēkiem dažādos 
dzīves posmos, par viņu bailēm, sarežģījumiem un cerībām.

“Tā bija laba saruna un labas atvadas. Bija skumji; atvadas no 
drauga vienmēr ir skumjas – arī tad, ja šķiršanās ir bez naida.”

“Šajā grāmatā valda ļoti intensīvs atvasaras noskaņo
jums. Šlinkam meistarīgi izdodas atkal un atkal likt iezaigoties 
bagātas jūtu pasaules maģijai.”

Heriberts Fogts, RheinNeckarZeitung

No vācu valodas tulkojusi Silvija Brice.
€14,99

Deviņi stāsti, kas pārsteidz, samulsina un aplaimo.

“Pēc tam abi vairs tikai skatījās. Lielais, oranžais pilnmēness 
tik uzticami mirdzēja pie debesīm un tik bezrūpīgi spoguļojās jūras 
ņirbu vilnīšos, ka iespējams šķita viss.”

Bernhards Šlinks ir vācu rakstnieks, jurists un akadēmiķis. Pasaules slavu viņam atnesa romāns 
“Priekšlasītājs” (1995), ko 2009. gadā ar nosaukumu The Reader ekranizējis Stīvens Daldrijs. Romāns tulkots vairāk 
nekā 50 valodās, ieguvis nacionālas un starptautiskas balvas. 
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Nīna Like

LŪDZU, NĀKAMAIS!

Ārstu romāni parasti patīk visiem – tie ir ironiski un politnekorekti, sirsnīgi, viedi un 
patiesi. Rakstīti, lai pasauli padarītu par labāku un priecīgāku vietu. Vai arī lai godīgi atzītu, 
ka viss ir traki. Kā nu uz to paskatās. 

Ģimenes ārste Ēlina, kas tiko piedzīvojusi laulības krahu, nesaudzē ne sevi, ne citus. 
Tikpat krāšņi kā par savām muļķīgākajām izdarībām viņa stāsta arī par pacientiem un 
viņu vājībām. Autorei ir brīnišķīga, lai gan stipri melna humora izjūta, un viņas atklātība 
vienlaikus gan veldzē, gan liek sarauties – ja kāds no raksturojumiem skar tiešāk. Uz ko 
balstās laulības dzīve, kad paši vēl jauni, bet bērni izauguši? Kas notiek, kad labvēlīgās, bet 
neapšaubāmi rutinētās attiecībās parādās trešais, turklāt tāds, kas liek sajusties tā, it kā 
pēkšņi atkal būtu divdesmit? Pusmiljonu vērta māja pret sajušanos jaunai: vai kāds nopietni 
mēdz apdomāt šādu pretnostatījumu? Jā, un tad vēl tie pacienti…
Nīna Like ir iemīļota un godalgota norvēģu rakstniece. Par romānu “Lūdzu, 
nākamais!” saņēmusi norvēģu grāmatnieku prestižo Brāges balvu.

No norvēģu valodas tulkojusi Raita Kozlovska.

ĪPAŠAS GRĀMATAS
Paskāls Mersjē

VĀRDU SVARS

Šis ir romāns, kas atver dvēseli. Romāns, kuru var lasīt vairākkārt un katru reizi tajā atrast 
jaunus līmeņus un zemstrāvas. Romāns, kas ir dziļš un brīnišķīgi sarežģīts kā pati dzīve. Vai 
vienkāršs kā pati dzīve. Skaists un sāpīgs, smalks un rosinošs, nostalģijas, skumju un maiga, 
neatslābstoša dzīvesprieka piepildīts.
Ir rakstnieki, kuru darbi vienmēr izraisa viļņošanos lasītāju prātos – un Paskāls 
Mersjē ir viens no tādiem. Latviešu valodā izdoti romāni “Nakts  vilciens uz 
Lisabonu” (2013) un “Lea” (2015). 

No vācu valodas tulkojusi Silvija Brice.

Suzanne Bregere

NEFRĪTA KAĶIS

Tā ir sāga, kura vēstī par dāņu-ebreju Lēvinu dzimtas vairāku paaudžu dzīvi. Romāns 
ir uzrakstīts kā vienā elpas vilcienā, ritinot stāstījumu tā, it kā mēs klausītos asprātīgas, 
dzēlīgas dzimtas tenkas, kuras stāsta ar pasakaini precīzu atmiņu apveltīta vectante. To lasīt 
ir kā izbaudīt ķēnišķīgi bagātīgas prāta un sajūtu dzīres.

Distancēti un vienlaikus atklāti rakstniece ataino dzimtas rašanos, uzplaukumu un 
norietu, “jaunās” naudas pārtapšanu “vecajā” un pakāpenisku izkušanu cilvēcisku vājību 
tīģelī, kuru papildina dažādi starptautiskas nozīmes notikumi. “Vai cilvēks ir tas, par ko viņš 
pats sevi uzskata, vai tas, par ko viņu uzskata citi?” Šis un citi tā vienkārši neatbildami 
jautājumi, kurus sev un pasaulei uzdod Lēvinu dzimtas piederīgie, ir aktuāli mūžam.
Suzanne Bregere ir godalgota dāņu rakstniece, dzejniece un žurnāliste. Viņas 
sarakstītās grāmatas ir tulkotas vairāk nekā 20 valodās. Latviešu valodā izdots arī 
viņas atmiņu romāns “Skābs krējums” (1993).

No dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe.

€14,99

€15,99

€18,99

€19,93

€11,99

€14,99
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Kristīne Hanna

ČETRI VĒJI

Teksasa. 1934. gads. Lielās depresijas laikā daudzi ir zaudējuši darbu. Lauki cieš no 
ilgstoša sausuma, un fermeri dara visu, ko spēj, lai glābtu ražu. 

Kad Elsas Martinelli vīrs aizbēg un pamet ģimeni likteņa varā, Elsai, tāpat kā daudziem 
viņas kaimiņiem, nākas pieņemt izšķirošu lēmumu: palikt savā saimniecībā un turpināt cīņu 
ar dabu vai kopā ar bērniem doties labākas dzīves meklējumos uz Kaliforniju. Vai viņus tur 
gaidīs cerētā piena un medus zeme vai tomēr jauni pārbaudījumi?

“Četri vēji” vēsta par neizmērojamu mātes mīlestību, sieviešu draudzību un spēju atkal 
mīlēt, neraugoties ne uz ko. Iedvesmojošs stāsts par izdzīvošanu, cerībām un visu to, ko 
spējam paveikt sev tuvo cilvēku labā...
Kristīne Hanna ir amerikāņu rakstniece, kuras darbi vairākkārt kļuvuši par  
New York Times bestselleriem, izdoti vairāk nekā 40 valstīs, lasītāju un kritiķu 
novērtēti.  Latviešu valodā izdoti arī romāni “Lakstīgala” un “Baltā nekuriene”.

No angļu valodas tulkojusi Ilze Paegle-Mkrtčjana.

ĪPAŠAS GRĀMATAS

€12,99

€15,99

€12,99

Arto Pāsilinna

APBUROŠĀS MASU PAŠNĀVĪBAS

Romāna galvenie varoņi ir divi vīri – bankrotējis uzņēmējs Onni Rellonens un atvaļināts 
pulkvedis Hermanis Kempainens. Viņi sastopas pavisam nejauši – kad abi devušies uz svešu 
šķūni, lai izdarītu pašnāvību. Iztraucējuši viens otru, vīri saprot, ka viņiem ir daudz kopīga, 
un apņemas turpmāk viens otru atbalstīt. Viņi ievieto arī sludinājumu vietējā avīzē, aicinot 
atsaukties citus depresijas nomāktos ļautiņus. 

Saprotot, ka daudzumā ir spēks, Rellonens un Kempainens nolemj dibināt pašnāvnieku 
biedrību, lai ikvienam palīdzētu sasniegt iecerēto mērķi. Aktīvākie biedri uzsāk ceļojumu pāri 
visai Eiropai, lūkojot pēc labākās vietas masu pašnāvībai...

No somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola.

€19,79

Arto Pāsilinna

ZAĶA GADS

Žurnālists Vatanens ir noguris, un pilsēta viņam jau ir pagalam apnikusi. Kādā vasaras 
vakarā, atgriežoties no darba brauciena, viņa automašīna uz lauku ceļa nejauši aizķer 
zaķēnu. Un Vatanens dodas mežā meklēt savainoto dzīvnieku...

Šis nelielais incidents apgriež ar kājām gaisā Vatanena līdzšinējo dzīvi. Viņš nolemj aiziet 
no darba, pamest sievu, pārdot īpašumus un ar savu jauno draugu mesties piedzīvojumos. 
Meža ugunsgrēks, pagāniski rituāli un militāras kara spēles ir tikai dažas no dēkām, kurās abi 
neviļus tiek ierauti. Tas ir stāsts par brīvību, saistībām un izdzīvošanu – vienlaikus fabula, 
farss, pusmūža krīzes un izklaidējoša piedzīvojumu romāna apvienojums. 
“Zaķa gads” tiek uzskatīts par somu klasiķa rakstnieka Arto Pāsilinnas 
(1942–2018) izcilāko romānu. Pēc tā motīviem ir uzņemtas filmas, kā arī veidoti 
teātra iestudējumi.

No somu valodas tulkojis Matīss Treimanis. €15,98

€15,98

Starptautisks bestsellers, ironisks romāns par vīru, kurš – 
ar zaķa palīdzību – saprot, kas dzīvē ir svarīgākais.
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Ervē Leteljē

ANOMĀLIJA

Neparasts un aizraujošs darbs, kurā fantāzija, ironija, laikmeta aktualitātes un mūžseni 
jautājumi savīti grodā vēstījumā. Tapis kā gaumīga izklaide, romāns sevī ietver tik daudz 
mūslaiku mainīgās paradigmas kolorītāko šķautņu, ka to iespējams uztvert arī kā filozofiskas 
pārdomas par laiku un sabiedrību, par indivīdu un valsti, pat jūtām un pienākumu. Īsti 
franciskā manierē šīs pārdomas satur arī pamatīgu ironijas devu, rādot mūs kā nedaudz 
smieklīgus un bailīgus radījumus, kuri dažādu aizspriedumu vārdā veic savādas izvēles.

No franču valodas tulkojusi Inese Pētersone.

Rejs Bredberijs

451 GRĀDS PĒC FĀRENHEITA

451 grāds pēc Fārenheita ir temperatūra, kurā uzliesmo un aizdegas papīrs. Šajā 
romānā atainota antiutopija, nākotnes sabiedrība, kurā grāmatu lasīšana ir aizliegta ar 
likumu, dedzinātāju brigāde nepagurdama strādā, lai iznīcinātu jebkādu drukātu tekstu, 
interaktīvā televīzija veiksmīgi apstulbina skatītājus, psihiatri tiek galā ar nedaudzajiem 
citādi domājošajiem, bet nelabojamiem disidentiem tiek uzrīdīts Mehāniskais suns...
Rejs Bredberijs (1920–2012) ir divdesmitā gadsimta populārākais amerikāņu 
zinātniskās fantastikas autors. Romāns “451 grāds pēc Fārenheita” – himna litera-
tūrai un apziņas brīvībai –, kas R. Bredberijam nodrošināja pasaules slavu, pirmo 
reizi tika publicēts 1953. gada oktobrī ASV. Kopš tā laika pagājuši gandrīz 70 gadi, 
tomēr grāmata vēl aizvien tiek atkārtoti izdota, un tās vēstījums vēl nekad nav 
bijis tik nozīmīgs kā šobrīd. 

No angļu valodas tulkojusi Inese Veide.

Jū Nesbē

ŽURKU SALA UN CITI STĀSTI

Laipni lūgti “Žurku salas” pēcpandēmijas Amerikā, kur sabiedrības elite gaida, kad to 
evakuēs no debesskrāpja virsotnes, bet vienkāršo ļaužu masas ielās cīnās par izdzīvošanu. 
Citā stāstā psihologs, kurš vienlaikus ir arī karteļu algots slepkava, cenšas glābt kāda bērna 
dzīvību, vēl citā – divi labākie draugi, kuri iemīlas vienā un tajā pašā meitenē, dara visu, 
lai gūtu uzvaru, un vēl kāds, kurš pēta mūžīgo dzīvi, vienlaikus vēlēdamies kaut ko aizmirst 
un iznīcināt...
Jū Nesbē ir viens no pasaulē slavenākajiem kriminālromānu autoriem. Viņa 
grāmatas ir pārdotas vairāk nekā 45 miljonos eksemplāru un tulkotas vairāk nekā 
50 valodās. Jū Nesbē ir sajūsminājis lasītājus un kritiķus ar romānu sēriju par 
izmeklētāju Hariju Holu un saņēmis daudzas balvas, to skaitā Stikla atslēgas balvu 
un Grāmattirgotāju balvu.

No norvēģu valodas tulkojusi Dace Deniņa.

Izmantots mākslinieka Induļa Zvagūža radītais R. Bredberija 
grāmatas vāka noformējums, ar kādu tulkojums latviešu 

valodā tika izdots pirmo reizi, tālajā 1975. gadā.

ĪPAŠAS GRĀMATAS

Pieci stāsti no nākotnes. 

€14,49

€17,99

€12,99

€13,49

€15,98

€16,99



Visos Apgāda Zvaigzne ABC veikalos ir iespējams

iegādāties Klienta karti, kas pircējam dos 10  % 
atlaidi visām precēm.

Klientu kartes cena ir 7 eiro.

1515

Jā Džasi

MĀJUPIEŠANA

Gana, 18. gadsimts. Divos dažādos ciematos piedzimst divas pusmāsas, kuras neko nezina 
viena par otru. Viņām lemts atšķirīgs liktenis: viena tiek izdota par sievu bagātam anglim, 
vergu tirgotājam, un vada pārtikušu dzīvi Keipkoustā Raga piekrastē, bet otra tiek sagūstīta 
un pārdota verdzībā. Mēs iepazīstam abu māsu un viņu pēcnācēju likteņstāstus astoņās 
paaudzēs, viņu veikto ceļu no Zelta Krasta līdz Misisipi plantācijām, tostarp laikposmu no 
Amerikas pilsoņu kara līdz Hārlemas džeza laikmetam. 

Jā Džasi savā neparastajā un apbrīnojamā romānā vēsta par verdzības sloga radītajām 
sekām gan tiem, kurus sagūstīja un aizveda, gan tiem, kuri palika. “Mājupiešana” atdzīvina 
eiropiešu, afrikāņu un amerikāņu kopīgo vēsturi un ar īpašu un satriecošu tiešumu parāda, 
kā nebrīves atmiņas ierakstās jebkuras tautas dvēselē.
Jā Džasi ir ganiešu izcelsmes amerikāņu rakstniece. Viņas debijas romāns 
“Mājupiešana” tika izdots 2016. gadā un ieguva plašu literatūrkritiķu atzinību un 
neskaitāmas literārās godalgas.

No angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska.

Kristina Sabaļauskaite

PĒTERA IMPERATORE II

Tas ir stāsts par Austrumu un Rietumu kultūru un mentalitāšu sadursmi toksiskā 
laulībā. Stāsts par laiku un vardarbību. Par psiholoģisku un alkohola atkarību, par sašķeltām 
personībām, kas sevi pārrada no jauna, par postošu karu un par sapņiem, kas dzemdina 
nemirstīgu skaistumu.

Rīts, kas aizsāk imperatores agonijas pēdējās divpadsmit stundas. Nepielūdzami tuvojoties 
nāves un Dieva tiesas mirklim, šajā pasaulē izsīkstošais laiks Katrīnas atmiņā izkārto atmi
ņas, kas kļūst par dzīves pārskatu. Varas virsotni sasniegusi valdniece, sieviete, kura pārkāpusi 
brieduma slieksnim, atkal un atkal dzemdējoša un sērojoša māte, dižena cilvēka sieva. Divi 
ceļojumi – uz Rietumiem un uz Austrumiem – liks viņai aizdomāties, kāda ir impērija, kuru 
veido vīrs, un par ko kļuvusi viņa pati. Viņa, kas stoiski norij pazemojumus, balansē starp varu 
un bezdibeni, nožēlas grauzta, dumpīga. Liktenis viņai piešķīris gandrīz visas lomas, kādas vien 
sievietei var tikt. Taču pēdējā ceļojumā pa savas dvēseles dziļākajiem nostūriem viņa meklē 
atbildes: vai vara atbrīvo vai iesloga? Uz kuru pusi nosvērsies Pastarās tiesas svaru kausi?

No lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere.
Mākslas vēstures zinātņu doktores Kristinas Sabaļauskaites vēsturis-
kais romāns “Pētera imperatore II” – diloģijas otrā grāmata – balstās vispusīgos 
laikmeta pētījumos, autentiskos avotos, vēsturisko personu vēstulēs, kas saglabā-
jušās līdz mūsdienām, un lieliski atklāj mentalitāšu kulturoloģisko vēsturi.

ĪPAŠAS GRĀMATAS
DRĪZUMĀ

€18,99
€17,99
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Rūta Šepetis

STARP PELĒKIEM TOŅIEM. Grafiskais romāns

1941. gada jūnijs. Pie durvīm atskan klauvējieni, un piecpadsmitgadīgās Līnas Vilkas 
dzīve mainās uz visiem laikiem. NKVD arestē Līnu, māti un jaunāko brālīti un izsūta viņus 
no Lietuvas uz Sibīriju. Apstākļi tur ir briesmīgi, un Līnai ir jācīnās par savu dzīvību un 
jāpalīdz izdzīvot citiem, arī zēnam, kuru viņa mīl. Riskēdama ar visu, viņa slepeni nodod 
tālāk zīmējumus ar tajos iešifrētām ziņām, cerēdama, ka tie nonāks pie nometnē ieslodzītā 
tēva. Bet vai ar šīm ziņām un Līnas drosmi pietiks, lai ģimene varētu apvienoties? Vai ar 
tām pietiks, lai viņa izdzīvotu?
Daudzkārt apbalvotās bestselleru autores Rūtas Šepetis aizkustinošā un 
aizraujošā grāmata tagad pieejama grafiskā romāna formā. 

Adaptējis Endrū Donkins.
Mākslinieks Deivs Kopka.

Rūta Šepetis

KLUSĒJOŠĀS STRŪKLAKAS

Autore savos darbos ļoti nopietni pievēršas gan varoņu portretējumam un laikmeta 
detaļām, gan arī izjusti un patiesīgi iedziļinās cilvēku dzīvēs un lēmumos ierobežotas 
rīcībspējas apstākļos: karā, izsūtījumā vai, kā šajā romānā, dzīvei Spānijā ģenerāļa Franko 
diktatūras laikā. Cik nemanāmi un pakāpeniski cilvēki iesaistās sadarbībā ar nīstamu režīmu, 
cik vienkārši ir ticēt tam, kas izlasāms plašsaziņas līdzekļos, cik īss var būt mirklis, kas sadala 
dzīvi divās daļās: pirms un pēc, un kā vēl pēc ilgiem gadiem iespējams, ka gaismā nāk rūpīgi 
glabāti noslēpumi…
Rūta Šepetis, starptautiski atzīta lietuviešu izcelsmes amerikāņu rakstniece, 
latviešu lasītājiem jau ir pazīstama no romāniem “Starp pelēkiem toņiem”, “Papīra 
sapņi” un “Jūras sāļums”. Viņas vēsturiskie romāni izdoti vairāk nekā 60 valstīs un 
tulkoti četrdesmit valodās, tos lasa gan jaunieši, gan pieaugušie visā pasaulē.

No angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece.

Marta Hola Kellija

CERIŅU MEITENES

Vēsturisks romāns, kura darbība risinās Otrā pasaules kara laikā. Tā galvenās varones ir 
trīs jaunas sievietes – Ņujorkas augstākās sabiedrības dāma Karolīna Ferideja, poļu pus -
audze Kasja Kuzmerika un jauna, godkārīga vācu ārste Herta Oberhoizere.

Kas nosaka cilvēku likteņus – apstākļi vai cilvēks pats? Kas drīzāk ir cilvēcība – spēja 
saglabāt sirdsapziņu jebkādos apstākļos vai spēja izdzīvot par katru cenu? Šie ir jautājumi, 
kurus sev varam uzdot miera laikā, taču ekstremālos apstākļos pārdomām laika nav, 
notikumi seko cits citam tik strauji, ka ikviens solis iegūst vēsturisku nozīmi…
Marta Hola Kellija ir amerikāņu rakstniece un žurnāliste. “Ceriņu meitenes” ir 
viņas pirmais romāns, taču tajā aprakstītais balstīts uz patiesiem notikumiem.

No angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule.

VĒSTURISKI ROMĀNI

€9,49

€15,99

€14,99

€19,98

€11,98

€18,99

Kādas meitenes episkais izdzīvošanas ceļojums.
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Hetere Morisa

TRĪS MĀSAS

Kad Cibi, Magda un Livi bija mazas, viņas tētim apsolīja, ka jebkādos apstākļos allaž 
paliks kopā. Pēc vairākiem gadiem Livi, vien piecpadsmit gadus vecu, nacisti nosūta uz 
Aušvicu. Cibi, kurai tolaik ir deviņpadsmit, atceras par tētim doto solījumu un dodas 
Livi līdzi, apņēmusies māsu sargāt vai mirt reizē ar viņu. Abas kopā meitenes cīnās par 
izdzīvošanu neiedomājami nežēlīgos un grūtos apstākļos.

Septiņpadsmit gadus vecā māsa Magda paliek mājās ar mammu un vectēvu un no 
nacistu karavīriem slēpjas kaimiņu bēniņos vai mežā. Kādu laiku viņai izdodas paglābties, 
taču beigās arī viņa tiek sagūstīta. Trīs māsas atkal satiekas Aušvicas–Birkenavas nometnē 
un, atceroties tēti, dod solījumu cita citai – viņas izdzīvos!
Hetere Morisa ir starptautiski atzīta rakstniece. Diena, kad viņa satika Lali 
Sokolovu, romāna “Aušvicas tetovētājs” prototipu, mainīja abu dzīves. Grāmata 
pirmo reizi tika izdota 2018. gadā un kopš tā laika pārdota daudzos miljonos 
eksemplāru. Arī romāns “Cilkas ceļojums” kļuvis par pasaules bestselleru. 

No angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece.

LATVIJAS RĪTAUSMĀ. Trīs atmiņu stāsti par 
Latvijas Neatkarības karu 1918.–1920. gadā 

Apgāds sadarbībā ar Latvijas Kara muzeju piedāvā lasītājiem trīs unikālus atmiņu 
stāstus par Latvijas Neatkarības karu, kas norisinājās pirms vairāk nekā simts gadiem. Divi 
no autoriem – Antons Grāmatiņš (1891–1969) un Jānis Ķīselis (1897–1942) – bija Latvijas 
Republikai pirmās uzticamās militārās vienības Latvijas zemessardzes jeb landesvēra 
Atsevišķā latviešu bataljona karavīri, kas cīnījās leģendārā pulkveža Oskara Kalpaka vadībā. 
Savukārt Aleksandrs Indriksons (1893–1977) Latvijas Republikas bruņoto spēku sastāvā 
karoja pret Bermonta armiju, kā arī piedalījās Latgales atbrīvošanā no Sarkanās armijas. 

Vēstures interesentiem būs iespēja palūkoties uz dramatiskajiem Neatkarības kara 
notikumiem ar karavīru aculiecinieku acīm, salīdzināt dažādu cilvēku redzējumu un pieredzi 
notikumos, kurus vēlāk aprakstījuši un interpretējuši vēsturnieki.

VĒSTURISKI ROMĀNI

Valdis Klišāns

IEVADS UKRAINAS VĒSTURĒ

“Ukrainas vēstures konspektīvs pārskats, kas hronoloģiski aptver laika posmu 
no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Izvairoties no vēstures interpretācijas un 
pētniecības dažādām problēmām, lasītājs varēs gūt priekšstatu par notikumiem, 
kultūrām un politiskajām struktūrām, kas gadsimtu gaitā veidojušas Ukrainas 
vēstures specifiku. Tas ir stāsts par to, kādu lomu Ukrainas vēsturē spēlējusi senā Krima, 
viduslaiku Krievzeme, Lietuvas lielkunigaitija un Žečpospolita, Krievijas un Austrijas 
impērijas, PSRS un Polija, kāda nozīme ukraiņu nācijas tapšanā bijusi viduslaiku 
rusiem, 17. gadsimta kazakiem un 19. gadsimta inteliģencei. Ukrainas vēstures stāsts 
ļaus labāk izprast, kur tālākā un tuvākā pagātnē meklējamas mūsdienu konfliktu 
saknes. Ieskicētas arī Ukrainas un Latvijas vēsturiskās paralēles.”          Valdis Klišāns

€16,49

€5,99 €7,99

€21,99

€12,99

€15,99

VĒSTURE



Žoels Dikērs

622. ISTABAS NOSLĒPUMS

Pirms daudziem gadiem ārkārtīgi smalkā Šveices kūrortā Verbjē pilī ticis nogalināts 
viens no viesiem. Kopš tā laika viesnīcā nav 622. numura. Tieši šajā viesnīcā apmetas Žoels 
Dikērs – nedaudz ekscentrisks šveiciešu rakstnieks –, lai atgūtos no nejaukas šķiršanās, 
sērotu par sava ilggadējā izdevēja nāvi un nedaudz atpūstos. Žoelu negaidīti uzrunā 
Skārleta, jauna, enerģiska dāma no blakus numuriņa, un abi nolemj izklaidēties, izmeklējot 
reiz pilī notikušo noziegumu...

Grāmata, kas aizrauj, izklaidē un ļauj patīkami pavadīt laiku, sekojot romāna varoņu 
krasajiem un negaidītajiem likteņa pavērsieniem – Dikērs ir sarežģītu sižeta līkloču 
meistars, turklāt pasniedz tos ar apbrīnojami vieglu franču šarmu!
Ž. Dikērs ir godalgots šveiciešu rakstnieks, kura sarakstītās grāmatas ir tulkotas 
un izdotas vairāk nekā 40 pasaules valstīs, tostarp arī Latvijā: “Patiesība par Harija 
Kebēra lietu” (2014), “Baltimori” (2018), “Stefānijas Meileres pazušana” (2019).

No franču valodas tulkojusi Maija Indraša.
€17,49

Keita Atkinsone

AGRĀ GAITĀ ES AR SUNI

Bijušās policistes, tagad lielveikala drošības dienesta vadītājas Treisijas Voterhausas 
diena rit ierastās sliedēs, līdz viņa tiek pie kāda šokējoša pirkuma. Šis neprāta mirklis 
apgriež Treisijas dzīvi ar kājām gaisā, rāmo ikdienas ritējumu nomaina bailes un briesmas 
uz katra soļa.

Par lieciniekiem Treisijas neprātīgajai rīcībai Līdsas Meriona centrā kļūst sirma aktrise, 
pati atrazdamās uz katastrofas sliekšņa, un Džeksons Broudijs, kurš ir atgriezies dzimtajā 
grāfistē, lai meklētu kāda cita cilvēka saknes. Viņi visi trīs uzzina, ka pagātne nekad nav 
vēsture un ka neviens labs darbs nepaliek nesodīts…
Keita Atkinsone ir viena no izcilākajām mūsdienu rakstniecēm, un viņas daiļ-
darbi gūst atzinību visā pasaulē. Par privātdetektīvu Džeksonu Broudiju latviešu 
valodā izdoti arī romāni “Lietu vēsture” (2008), “Kur ir, tur rodas” (2008) un “Kad 
reiz būs labas ziņas?” (2021).

No angļu valodas tulkojusi Silvija Brice.

Niklass Nats O Dāgs

1794

Dānvīkenas hospitālī kāds jauns, dižciltīgs puisis mokās sirdsapziņas pārmetumos par 
briesmīgo noziegumu, kurā tiek vainots. Kādā nomnieka saimniecībā valsts vidienē māte 
skumst par meitu, kura mirusi savā kāzu naktī. Kad visi citi ir atteikušies izmeklēt šo nāves 
gadījumu, māte vēršas pie kārtībnieka Kardella, kurš jau labu laiku nezina, no kā pārtikt, 
lai sagaidītu nākamo dienu.
Niklass Nats O Dāgs, žurnālists un rakstnieks, ir senas dižciltīgas zviedru 
ģimenes pēctecis. Viņa debijas romāns “1793” ir tulkots vairāk nekā 30 valodās un 
atzīts par gada labāko grāmatu, saņēmis “Crimetime Specsavers Award” par gada 
labāko debiju kriminālromānu žanrā, kā arī ieguvis daudzas citas literārās balvas.

No zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane.

DETEKTĪVU KLUBS
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Mīkaels Niemi

KĀ NOMEDĪT LĀCI

Rakstniekam izdevies radīt burtiski sajūtamu seno laiku atmosfēru un ārkārtīgi ticamus 
galvenos varoņus. Biklais zēns Jusi un enerģiskais, harismātiskais mācītājs Lestadiuss, 
autoritatīvais kārtībnieks Brahe, šarmantais gleznotājs Nilss Gustavs un dažādie ciematnieki 
šķiet tik īsti, it kā būtu izkāpuši no senām fotogrāfijām. 

““Kā nomedīt lāci” sniedz dubultu prieku. Lasītājs, pirmkārt, piedzīvo īstu krimināl-
detektīva baudījumu, līdz ar Lestadiusu un Jusi, risinot noslēpumainu noziegumu mistēriju. 
Otrkārt, tiekam pārcelti mums svešā, nezināmā laikā – valdzinošā pasaulē, kas vienlaikus 
ir gan brutāla, gan skaista,” raksta dāņu izdevums Politiken.
Mīkaels Niemi ir godalgots zviedru rakstnieks. Romāns “Kā nomedīt lāci” ir tul-
kots vairāk nekā divdesmit valodās, un 2021. gadā ieguvis Petrona Award balvu.

No zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa.

Kamilla Lekberga, Henriks Fekseuss

KASTE

Kastē, kas caurdurta ar zobeniem, atrod mirušu sievieti, un policija ir neizpratnē – vai 
tas ir neveiksmīga burvju trika rezultāts vai īpaši nežēlīga slepkavība?

Lietu izmeklē Mina Dabiri, Stokholmas policijas izmeklētāja, kopā ar Vincentu Valderu, 
mentālistu un psihologu. Izmeklētājiem kļūst skaidrs, ka viņiem ir darīšana ar cietsirdīgu 
sērijveida slepkavu. Temps aizvien paātrinās, un Minai un Vincentam jāapsteidz slepkava – 
viņiem jāizprot tā domu gājiens –, lai spētu viņu apturēt.
Kamilla Lekberga ir viena no populārākajām mūsdienu zviedru kriminālro-
mānu rakstniecēm. 
Henriks Fekseuss ir šobrīd spožākā zviedru zvaigzne komunikāciju un men-
tālās tehnikas jomā.

No zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane.

€14,99

Federiko Aksats

AMNĒZIJA

Džons Brenners savos divdesmit septiņos gados ir bijušais alkoholiķis, šķirtenis un 
savu četrus gadus veco meitiņu satiek retāk nekā gribētu. Kādu vakaru viņš pamostas uz 
viesistabas grīdas, nespējot atcerēties neko, kas noticis iepriekšējo stundu laikā. Viņam līdzās 
ir tukša vodkas pudele, pistole un skaistas meitenes līķis, bet Džons neatceras, ka jebkad būtu 
viņu iepriekš saticis. Šķietami viss liecina par to, ka viņš ir iekritis prasmīgi ierīkotās lamatās.

Džons ir parasts cilvēks un nespēj iedomāties, kurš varētu gribēt viņu padarīt par 
slepkavu. Patiesību viņš var noskaidrot tikai pats, tā noslēpta dziļi viņa prātā, un atklāsies 
virknē sapņu, kuros noslēpumainā meitene viņam seko, atkārtojot vienu un to pašu frāzi: 
“Tu kaut ko aizmirsi.”
F. Aksats ir argentīniešu rakstnieks, kura sarakstītie psiholoģiskie trilleri tulkoti 
un izdoti 34 valstīs. Pēc romāna “Vienīgā izeja” motīviem tiek uzņemta kinofilma.

No spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups.

DETEKTĪVU KLUBS
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Romāns aizsāk sēriju, kurā noziegumus izmeklē 
Mina Dabiri un Vincents Valders.

€24,99

€18,99

€16,99

€13,49

€19,99
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Roberts Mūrs, Duglass Džilets 

VALDNIEKS. KAROTĀJS. VIEDAIS. MĪLĒTĀJS

Vienkārša un viegli lasāma “vīrieša psihes lietošanas instrukcija”. Laikā, kad vīriešiem no 
vienas puses tiek pārmesta “toksiskā maskulinitāte”, bet no otras puses jautāts “kur palikuši 
visi īstie vīrieši?” šī grāmata palīdz noskaidrot pašu galveno: kas ir vīrieša psihes pamat-
elementi (arhetipi) un kā nekļūdīgi nošķirt psiholoģiski nobriedušu vīrieti no infantila zēna.

Latviešu tulkojuma zinātniskais konsultants ir filosofs, sociologs un publicists Vents Sīlis.
No angļu valodas tulkojis Ingus Macats.

Beksija Kamerona

KULTA PĒDĀS

Beksija piedzima bēdīgi slavenajā kultā “Dieva bērni”, kur Dieva mīlestība izpaudās caur 
seksu un drīz tika gaidītas Laiku Beigas. Vēl pavisam maza būdama, viņa piedzīvoja savu 
pirmo eksorcismu un kluso režīmu jeb aizliegumu sarunāties vesela gada garumā. Beksijai 
kultā notiekošais nešķita pieņemams, bet no tā izkļūt, pametot vecākus un vienpadsmit 
brāļus un māsas, viņai izdevās tikai piecpadsmit gadu vecumā.

Grāmata ir traku piedzīvojumu pilns ceļojums: tikšanās ar metamfetamīna brūvētā-
jiem un mūkiem, miesassodi, vardarbīgs sekss, bēgšana no izsekotājiem… un visbeidzot 
Beksijas satikšanās ar vecākiem un sevi pašu.

No angļu valodas tulkojis Andris Smilgdrīvs.

Juris Rubenis, Māris Subačs 

DESMIT BAUŠĻI

Iespējams, kādam var šķist, ka 10 baušļu jēdziens ir novecojis. Tomēr baušļu 
principi joprojām ir ikvienas ētikas sistēmas pamatā. Juris Rubenis tos sauc par dziļiem 
cilvēka esību balstošiem principiem. Baušļi iedalāmi divās grupās. Pirmie trīs runā par 
cilvēka un Dieva attiecībām, pārējie septiņi – par cilvēku savstarpējām attiecībām. 

Šī grāmata ievada izpratnē un ļauj veidot savu redzējumu par baušļiem, ētiku un 
attieksmi. Tā ir kā aizraujoša saruna par dzīvi, kas ieinteresē un rosina domāt plašāk.

Baušļus vizualizējis mākslinieks Māris Subačs.

DZĪVOJAM

€11,49

€14,49
€17,99

€9,56

Aija Iesalniece 

IMPROVIZĒ SAVAI IZAUGSMEI

Improvizācijas teātra metodes, kas palīdz nostiprināt pašpārliecību, identificēt savas 
patiesās vēlmes un vajadzības, noteikt savas stiprās un vājās puses un atrast drošības 
spilvenus, atvadīties no bailēm un izveidot plānu ieceru sasniegšanai. Lai plānu īstenotu, 
nākas pamest komforta zonu. Ar grāmatā sniegto informāciju tas izdosies pēc iespējas 
komfortablāk un nepalaižot garām nozīmīgas detaļas vai iespējas. 
Aija Iesalniece ir pielietojamās improvizācijas ieviesēja Latvijā. Improvizatore 
ar 20+ gadu stāžu, uzņēmēja un pieredzējusi augstākā līmeņa vadītāja. 

€14,99

€21,99
€17,49
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KAS AUG DABISKĀS PĻAVĀS? Ilustratīvs sugu noteicējs

KAS DZĪVO DABISKĀS PĻAVĀS? Ilustratīvs sugu noteicējs

Sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu iznākusi brīnišķīga divpusēja grāmatiņa – 
sugu noteicējs. To ir ērti paņemt līdzi pastaigā, un tajā apkopoti svarīgākie dati 
par augiem un dzīvniekiem kopā ar ērti pārskatāmām fotogrāfijām. Augu sugu 
aprakstus papildina ikoniņas, kas norāda, vai augs ir izmantojams ārstniecībā, 
ir īpaši aizsargājams vai indīgs. Saudzējamo dzīvnieku aprakstiem pievienota 
ikoniņa “īpaši aizsargājama suga”.

Aprakstīti gandrīz 200 augi un publicētas 400 to fotogrāfijas. Dzīvnieku 
sadaļā apkopoti gandrīz 150 dzīvnieku apraksti un fotogrāfijas.

Grāmatai papildu vērtību piešķir alfabētiskie rādītāji – ne tikai augu un 
dzīvnieku sugu latvisko nosaukumu, bet arī latīnisko nosaukumu rādītājs.

Grāmatas sastādītāja – botāniķe Valda Baroniņa, viņa arī veidojusi augu 
aprakstus. Dzīvnieku aprakstus veidojuši pazīstami dabas eksperti: entomologs 
Voldemārs Spuņģis (bezmugurkaulnieki), ornitologs Aivars Petriņš (putni), 
rāpuļu un abinieku eksperts Andris Čeirāns (abinieki, rāpuļi), zīdītāju eksperte 
Līga Mihailova (zīdītāji).

Vendija Karalkina

PAVĀRGRĀMATA BĒRNIEM. Ieviņa virtuvē

Bērniem ļoti patīk darboties virtuvē. It īpaši, ja viņiem ļauj uzņemties šef-
pavāra lomu. Bērni nebaidās izmēģināt jaunas receptes, tādēļ spēj izveidot 
neierastas produktu un garšu kombinācijas.

Lai mazajiem pavāriem viss izdotos izcili, vienkāršās receptes grāmatā pa -
pil dinātas ar zīmējumiem, aprakstiem un veselīgākas gatavošanas knifiņiem.
Grāmata tapusi, četrgadīgajai Ieviņai darbojoties virtuvē kopā ar 
mammu, pavārgrāmatas “Flirts virtuvē” autori Vendiju Karalkinu. 
Būdama fitnesa trenere, aktīva dzīvesveida piekritēja un tievēšanas 
pro grammu vadītāja, Vendija zina, cik svarīgs ir veselīgs uzturs. Tāpēc 
radīja grāmatu, lai iedvesmotu bērnus gatavot patstāvīgi un veselīgi.

Vecāki, izmantojiet iespēju atpūsties un ļaujiet bērniem gatavot, viņiem lieliski sanāk!

DRĪZUMĀ

Alberto Viljoldo

ATJAUNO SAVU ĶERMENI

Ar Viljoldo “Jauna ķermeņa programmu” var dažu dienu laikā uzlabot pašsajūtu un jau 
pēc nedēļas sākt smadzeņu un visa ķermeņa attīrīšanos un atjaunotni. A. Viljoldo stāsta par 
atveseļošanos no smagas slimības un dalās pieredzē, kā ar superproduktu palīdzību attīrīt no 
toksīniem smadzenes un visu organismu, kā harmonizēt savus enerģijas laukus, atbrīvoties 
no garu ierobežojošiem pagātnes naratīviem un uzsākt ceļu uz atdzimšanu.
Alberto Viljoldo ir ieguvis doktora grādu psiholoģijā, studējis medicīnisko 
antropoloģiju un apguvis šamaņu dziedniecības mākslu pie Amazonijas un Andu 
šamaņiem. Daudzu bestselleru autors.

No angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga. 

DZĪVOJAM

€19,98

€15,99 €19,79
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Dace Zvirbule 

MANS JĒKABA CEĻŠ. Nezināms mērķis

"Kad mammas vairs nebija, man ļoti gribējās ar viņu parunāt. Un bija žēl, 
ka neesmu ierakstījusi viņas balsi, uzfilmējusi kādu video. Palikušas bija tikai 
fotogrāfijas. Un kāds blociņš, kurā mamma bija ierakstījusi telefona numurus, 
adreses, citātus no grāmatām, ēdienu receptes, piezīmes par to, kad iestādīti 
kartupeļi, cik vagas ar katru šķirni… Un caur šo blociņu es varēju ar mammu 
parunāt.

Šī grāmata arī ir kā blociņš. Es tajā pierakstu, kā dienās eju pa Svētā 
Jēkaba ceļu Spānijā un kā naktīs aizvien no jauna izdzīvoju ne tikai savas, bet 
arī vecāku un vecvecāku atmiņas. Atceros notikušo, lai saprastu, no kurienes 
nākam un kāpēc esam tādi, kādi esam. Lai atrastu mērķi, uz kuru iet. Lai 
bērni un mazbērni vienmēr varētu ar mani parunāt, lai viņiem būtu manas 
atmiņas. Un vienmēr brīva griba – izvēlēties, kurp iet. 

Atmiņas mums palīdz būt modriem. Būt mums pašiem."      Dace Zvirbule

NEKĀRTĪBAS RŪĶĪŠA ENCIKLOPĒDIJA. 
Interesantākie izgudrojumi

Visapkārt mums ir milzum daudz lietu, bet kurš zina, kā tās darbojas? Kad 
radušās ziepes, un kurš gudrinieks uzkonstruēja pirmo ledusskapi? Nekārtības 
Rūķītis steidz visu noskaidrot. Vai vēlies to darīt kopā ar viņu? Sēdies laika mašīnā 
un ceļo pa visu cilvēces vēsturi no seniem laikiem līdz pat mūsdienām! Uzzināsi, 
kādi izgudrojumi un kad ir radīti, kā tie darbojas un kā mainīja attiecīgā laika 
cilvēku dzīvi. Sarežģītākie izgudrojumi ir atzīmēti ar īpašu simbolu, tāpēc nerauc 
degunu un paraugies uz tiem uzmanīgāk!

Sakārtotāja Lina Matjukaite, Linas Žutautes un Laimas Zulones ilustrācijas. 
No lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube.

DINOZAURI. Lielā ilustrētā grāmata

Lai cik pārsteidzoši šķistu, bet cilvēki uz Zemes dzīvo 3–4 miljonus gadu, 
savukārt dinozauri pa šo planētu staigāja – ilgi, ilgi pirms cilvēkiem – aptuveni 
150 miljonus gadu! Tādēļ ir vērts par tiem atcerēties! Šajā grāmatā tu atklāsi 
pirmos dinozaurus – tādus kā hererazaurs vai eoraptors –, kas dzīvoja triasa 
periodā, kā arī juras perioda milzīgos augēdājus, piemēram, diplodoku, un krīta 
perioda lielos plēsoņas, piemēram, karalisko tiranozauru.

No angļu valodas tulkojis Gints Tenbergs.

Vairāk iepazīsti šos aizvēsturiskos dzīvniekus!

DZĪVOJAM

€11,49

€14,99

€19,98

€17,99

ZINĪŠIEM
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Filips Pulmans

ZIEMEĻBLĀZMA

BRĪNUMNAZIS

DZINTARA TĀLSKATIS

Triloģija “Tumšās matērijas” ir mūsdienu fantāzijas žanra klasika, 
ko Entertainment Weekly nosaucis par visu laiku labāko romānu, bet 
Newsweek ierindoja pasaules simt labāko grāmatu sarakstā. Iemīļotais 
britu rakstnieks Filips Pulmans ieved lasītāju pasaulē, kurā cil-
vēku dvēselēm ir dzīvnieka veidols un paralēlās pasaules ir tikai rokas 
stiepiena attālumā.

“ZIEMEĻBLĀZMA” – PIRMĀ DAĻA slavenajā Filipa Pulmana trilo-
ģijā – izdota 40 valodās, saņēmusi The Guardian bērnu literatūras balvu 
un ilgi atradusies The New York Times pārdotāko grāmatu topa 1. vietā. 
“BRĪNUMNAZIS” ir triloģijas OTRĀ DAĻA. “DZINTARA TĀLSKATIS” ir trilo-
ģijas TREŠĀ DAĻA.

“Ik pa laikam uzrodas tik neparasts bērnu grāmatu autors, 
kas spēj mainīt paaudžu iztēli, – Lūiss Kerols, Edīte Nesbita, Klaivs 
Steipls Lūiss, Tolkīns un arī Filips Pulmans.”         New Statesman

I daļu no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Pandare.
II daļu no angļu valodas tulkojusi Vanda Tomaševiča.
III daļu no angļu valodas tulkojusi Liana Blumberga.

Otfrīds Preislers

HERBE AR LIELO CEPURI. Ilustrēts izdevums

Herbe priecājās par dzīvi, un, kad saules stari izspraucas cauri žagaru kaudzei un 
ielīst rūķīša istabā, viņš klusībā nodomā: “Cik jauki ir dzīvot pasaulē!”

No vācu valodas tulkojis Ingus Liniņš.
Anetes Svobodas ilustrācijas.

Džons Ronalds Rūels Tolkīns

HOBITS JEB TURP UN ATPAKAĻ

Bilbo Baginss savā ērtajā hobita alā dzīvo mierīgi un netraucēti, līdz burvis 
Gandalfs un bariņš rūķu viņu ievilina satraucošos piedzīvojumos – viņiem jāiekļūst 
bīstamā pūķa Smoga midzenī un jāatrod tā dārgumu krātuve...

Viena no visu laiku vispopulārākajām mūsdienu bērnu grāmatām – “Hobits” ir 
visīstākā klasika.

“Lieliski uzrakstīts, aizraujošs stāsts par rūķiem un elfiem, baismīgiem 
gobliniem un troļļiem.”   Observer

“Nevainojams meistardarbs.”   The Times

No angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga.

Mūsu vecais draugs Herbe ar lielo cepuri un pārējie 
Septiņkalnu meža iemītnieki – arī jautrais meža gariņš  
Pinkaste – atgriežas krāsainā grāmatā.

BĒRNIEM

€10,30

€12,98

€14,99

€16,99
€13,49

€14,99

€11,99



Ruta Svaža

IESKATIES LATVIJĀ!

Grāmatā ir saistoša informācija par mūsu valsts dabu, kultūru un ievērojamiem 
cilvēkiem. Interesantie teksti un jaukie Ingas Actiņas zīmējumi rosinās mazos lasītā-
jus izzināt un apceļot savu dzimto zemi. Bērni varēs arī izpildīt dažādu veidu uzde-
vumus, pārbaudot zināšanas.

Māksliniece Inga Actiņa.

Dace Krēsliņa

PASAKA PAR PRINCESI UN MĒNESSDĒLU

Kādai Princesei sensenos laikos iepatikās Mēnessdēls, un viņš arī bija 
iemīlējies meitenē. Taču, lai abi satiktos un paliktu kopā, Princesei bija jāveic 
trīs vienā naktī šķietami neiespējami uzdevumi.

Dace Krēsliņa sarakstījusi sirsnīgu pasaku brīnumainu notikumu mīļotā-
jiem, un grāmatā ir savdabīgas pašas mākslinieces ilustrācijas. Tās raisīs fantā-
ziju un palīdzēs piepildīt Princeses lolotās ilgas.
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Niklāvs Sausiņš

GARĀŽAS ALFABĒTS

A – akumulators, B – bremžu disks, C – celiņsiksna… Un vēl trīsdesmit 
vārdi, kas saistīti ar vietām, kur mājo automašīnas vai motocikli, kad tie nav 
ceļā un atpūšas.

Niklāvs Sausiņš ir radījis pavisam neparastu, pavisam citādu alfabētu 
mazajiem automīļiem. Taču grāmata sniedz patīkamu pārsteigumu arī tiem, 
kuriem mašīnas vēl ir gana svešas. 

Leontīne Apšeniece 

SAULES DĀRZS. Dzejoļi bērniem

Leontīnes Apšenieces dzejoļi bērniem ļoti patīk, jo tie ir sižetiski, asprātīgi, 
sirsnīgi, ritmiski un atskaņām bagāti. Tos ir viegli lasīt un vienkārši iemācīties no 
galvas. Šī dzejas izlase noderēs mājās, bērnudārzā un skolā – atmiņas vingrināšanai, 
valodas prasmju attīstīšanai, publiskās runas pilnveidei un, protams, aizrautīgai 
lasīšanai un sirds priekam. 

Māksliniece Irēna Žguta.

DRĪZUMĀ

DRĪZUMĀ

“Garāžas alfabēts” būs lieliska dāvana un sagādās prieku 
arī pieaugušajiem auto entuziastiem.

LATVIEŠI BĒRNIEM

€4,59

€13,99



25

Zane Zusta 

TOTO ATKOŽ NOSLĒPUMU

Grāmatiņa par sunīti Toto, medūzu Zīli un draudzības un pieķeršanās 
nozīmi. 
Rakstniece un žurnāliste Zane Zusta literārās gaitas aizsākusi 
2015. gadā ar bērnu grāmatām par pūcīti Ucipuci. Bērnu psiholoģiskās 
labsajūtas uzlabošanai veltīta arī Zanes grāmata “Es esmu Boss”. 
Sadarbībā ar psihoterapeitiem Diānu Zandi un Gati Līdumu tapušas 
grāmatas “Tarakāni manā galvā” un “Tarakāni tavā galvā”. Kā romānu 
autore debitēja ar grāmatu “Aiz durvīm” un vēlāk sarakstīja arī romānu 
“Tauriņa spārnu vēzieni”. Zanes Zustas grāmatas uzreiz pēc iznākšanas 
kļūst par dižpārdokļiem un ir guvušas arī starptautisku atzinību.

Māksliniece Linda Valere. 

Edgars Dūmiņš 

DIVI RŪĶĪŠI 

Kādā mazā namiņā dzīvo divi rūķīši – Kukū un Tutū.
Kukū ir apzinīgs – gluži kā vecākais brālis ģimenē. Viņš labprāt palīdz 

citiem un bieži pēta grāmatas par zvēriņiem. Viņš ir ļoti jauks un labsirdīgs.
Tutū ir varen jautrs un nebēdnīgs rūķītis. Dažreiz viņam prātā blēņas, 

tomēr viņš ir arī mīļš un līdzjūtīgs. Abiem kopā dienas paiet darbīgi. Viņiem 
patīk sēņot, vizināties ar zirdziņu, cept kartupeļu pankūkas, uzņemt ciemiņus, 
iepriecināt draugus un reizēm apgūt kaut ko jaunu un noderīgu. Atver grāmatu, 
iepazīsties ar rūķīšiem un piedalies viņu darbos un rotaļās arī tu!

Māksliniece Marina Heniņa.

€9,99

Ruta Svaža, Gusts Linkevičs

PELESDĒLS GUDRINIEKS

Peļu ģimenē no Dziļmeža reiz vēlu rudenī gadījās prāvs pelēnu metiens, 
kurā starp dūšīgiem mazuļiem bija arī sīkaliņš. 

“Ko tāds dzīvē iesāks? Ne aku jaudās izrakt, ne malku ziemai sagādāt,” 
gaudās Pele Tēvs. “Ne mājas darbos kāds palīgs,” piebalsoja Pele Māte. 

Taču neskati peli no cepures! Pelesdēls Gudrinieks aug ņiprs, zinātkārs un 
attapīgs, un, kad Dziļmežam draud briesmas – mūžīgā tumsa, jo Baisma no 
Svešzemes ir pievācis visspožāko Saules Dimantu, tieši Gudrinieks saņem dūšu 
un dodas pie Baismas, lai glābtu mīļās mājas. Elpu aizraujošā ceļojumā viņš 
sastop Astoņkāji, valdnieku Krupi, kareivīgo peļu cilti Pindiāņus, Zirnekli un 
citas būtnes, ar kurām gan varonīgi cīnās, gan nodibina sirsnīgu draudzību. 

Mākslinieks Gusts Linkevičs.

DRĪZUMĀ

€8,49

LATVIEŠI BĒRNIEM

€10,99

€12,98
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Lina Žutaute 

KIKA MIKA UN KAĶIS UZ NEDĒĻU

No kaķu izstādes Kika Mika kopā ar visu ģimeni iziet kā apburta. Cik gan 
kārtīgi, tīrīgi un kulturāli ir kaķi! Mājupceļā viņu priekšā pēkšņi uzrodas klaiņojošs 
vienacains kaķis. Kika Mika vēlas, lai kaķis dzīvotu pie viņiem, taču vecāki piekrīt 
to pieņemt tikai uz nedēļu... Nerātnelis tūlīt pat apgrauž vecmāmiņas puķes, visur 
atstāj spalvas un saskrāpē mēbeles. Taču ar kaķi ir tik jauki un labi! Pat sunītim 
Čučukam jaunpienācējs ļoti patīk. Varbūt kaķis jau ir atradis savas mājas?

“Stāsts par nozīmīgu bērnības tematu – mīļdzīvniekiem – un pieredzi, 
kuru esam piedzīvojuši gandrīz visi. Pārceļoties uz Kikas Mikas pasauli, 
gūstam iespēju saskatīt, cik varens ir līdzjūtības, rūpju un palīdzības 
spēks. Tas ienes pārmaiņas kā mīluļu, tā cilvēku dzīvē. Aicinu to pamanīt 
un pieredzēt gan jums, gan jūsu bērniem.” Psiholoģe Asta Blande

No lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube.

Lina Žutaute

FERDINANDS UN PŪ

Latviešu lasītāji jau ir ļoti iemīļojuši lietuviešu rakstnieces Linas Žutautes 
grāmatas par zinātkāro, aizrautīgo un draiskulīgo meitenīti Kiku Miku. Un nu 
ir laiks iepazīties ar lepno, mazliet blēdīgo runci Ferdinandu un viņa draugu 
labsirdīgo sunīti Pūciņu. 

Ferdinands ir ļoti augstās domās par sevi un nelabprāt ieklausās sirdsapziņas 
balsī, tāpēc ne vienmēr rīkojas labi un pareizi. Un viņu nesatrauc pat tas, ka 
nākas dzīvot Izgāztuvē. Savukārt Pūciņš, saukts Pū, ir īsts godīguma iemiesojums, 
kas sava labākā drauga Ferdinanda dēļ ir gatavs uz visu. Kad Izgāztuvē ierodas 
zobgalis Šin Šilas kungs, Ferdinands un Pū dodas meklēt laimi citur. Draugus 
gaida aizraujoši notikumi un satraucoši pārbaudījumi.

Iedvesmu šim asprātīgajam un sirsnīgajam stāstam autore smēlusies no 
reāliem dzīvniekiem – viņas pašas mīluļiem.

No lietuviešu valodas tulkojusi Dārta Ungure.

KIKAS MIKAS ĀBECE

Sakārtoja un adaptēja Iveta Ikale un Indra Putre.

Kikas Mikas ĀBECE atslēgs vārtus uz burtu un vārdu valstību, kurā dzīvo visi 
33 latviešu alfabēta burti. Kopā ar Kiku Miku bērns

* apgūs latviešu alfabēta burtus,
* iepazīs divskaņus,
* noteiks priekšmetu un dzīvnieku pirmo burtu,
* noteiks skaņas vārdos,
* iepazīs rakstītos burtus.
Grāmatas vidū atrodamas burtu uzlīmes, bet beigās piedāvātas spēles, kas 

paredzētas vārdu darināšanas iemaņu attīstīšanai. 
No lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube.

Grāmata izdota ar Lietuvas 
kultūras institūta atbalstu
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Gendrutis Morkūns

NO NOMDIRŠA DZĪVES

Ieklausieties grāmatas autora vārdos: “Nesteidzieties grāmatu nosodīt par to 
vien, ka tai ir diezgan ērmots nosaukums. Šī grāmata ar itin visu – vāku, muguriņu, 
lappusēm, burtiem un, bez šaubām, nosaukumu – parāda to, cik ļoti tā vēlējās izstāstīt 
šo stāstu kopš mirkļa, kad, ieraudzījis pirmo nomdirsi, sēdos to rakstīt. Jau rakstīšanas 
laikā nosaukums pielipa pie vāka, bet dažu burtu krāsa iespiedās pat pēdējā lappusē. 
Tā nu nevarēju atteikties no dīvainā nosaukuma. It īpaši tāpēc, ka redzēju: grāmatai 
tas patīk. Ceru, patiks arī jums.”

Stāstu vēstī bērns, kurš dzīvo bērnunamā un kuru, tāpat kā citus tā iemītniekus, 
var iznomāt dažādiem darbiem. Tas ir skaudrs, bet patiess, šokējošs, bet ar laimīgām 
beigām. Autoram piemīt brīnišķīgas spējas runāt par sāpīgām, skumjām tēmām, 
neaizskarot, bet mudinot aizdomāties un ielūkoties dziļāk. Viņa darbi vairākus gadus 
pēc kārtas Lietuvā tikuši atzīti par gada labākajām bērnu un pusaudžu grāmatām.

No lietuviešu valodas tulkojusi Emija Grigorjeva.

Toms Dirgēla

DOMS UN TOMS: PAZUDUŠĀS SLOTAS LIETA un

SABOJĀTĀ AUTOBUSA DETEKTĪVS

Toms Dirgēla ir viens no populārākajiem mūsdienu lietuviešu 
bērnu rakstniekiem, vairāk nekā 30 grāmatu autors. Viņš uzskata, 
ka pasauli no skumjām spēj paglābt tikai bērni un smiekli. 

Grāmatu sērijas “Doms un Toms” galvenie varoņi ir 4. klases skolēni, 
kuri spēj atklāt visneparastākos noslēpumus un atmaskot visatjautīgākos 
ļaundarus.

Grāmatā “Pazudušās slotas noslēpums” zēni meklē apkopēja Spodra 
darbarīku, bez kura skolā nav iespējama tīrība, un tas savukārt draud 
novest pie tā, ka skolas direktoru gaida... lielas nepatikšanas.

Nākamajā piņķerīgajā lietā “Sabojātā autobusa detektīvs” puiši kopā 
ar skolasbiedriem spiesti iesaistīties ekskursijas laikā, kad skolas iegādā-
tais supermodernais autobuss pēkšņi pārvērties par nožēlojamu lūzni.

No lietuviešu valodas tulkojusi Marija Bebre.

Janno Pelmā

IZGUDROTĀJU CIEMA STĀSTI

Jūs gaida priekpilna atkalsatikšanās ar aizrautīgajiem Izgudrotāju ciema iemītnie-
kiem – Loti un viņas draugiem. 

Šajā ciemā vienmēr kaut kas notiek: sunītei Lotei uz galvas mārītes būvē būdiņu; 
negaidīti uzzied zaķa Oto koka ausis; muša Juhans ar raķeti, kas taisīta no gurķu muciņas, 
lido uz Mēnesi, lai tur papeldētos šokolādes upē. Kādu dienu Izgudrotāju ciemā ierodas 
arī tāli ciemiņi – Austrālijas dzelzs pīle Paulīne un Zanzibāras tupeļknābis Fredijs. Ciema 
iedzīvotājiem tas nešķiet nekas īpašs. Visādi brīnumi ir Izgudrotāju ciema ikdiena.

No igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš.

Grāmata tulkota un izdota ar Igaunijas Kultūrkapitāla fonda 
programmas Traducta atbalstu.

Tādus detektīvstāstus jums 
noteikti vēl nav nācies lasīt!

DRĪZUMĀ

Vai grāmatas nosaukums jums šķiet 
nesaprotams vai pat šokējošs?

BĒRNIEM

€10,99

€10,99

€13,99

€8,99

€10,99
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Aksels Šeflers

PĪPS UN PŪZIJA. Ziemassvētku eglīte 

Trusītis Pīps un pelīte Pūzija bija pagatavojuši dažādus eglītes rotājumus no 
saldumiem. Taču dīvainā kārtā tie visi nozuda. Drīz Pīpam kļuva slikti. 

Nav grūti uzminēt, kādēļ…
Šī grāmatiņa lasītājam nemanot iemācīs skaitīt, saprast, kāpēc jāsaka patie-

sība, un arī būt iejūtīgam. 
No angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida. 

Lūsinda Railija, Harijs Vitekers 

BILS UN SAPŅU EŅĢELIS

GREISA UN ZIEMASSVĒTKU EŅĢELIS

Sirdi sildoši stāsti par Ziemsvētku maģiju un brīnumiem, kas 
notiek arī tepat, ar mums un mūsu draugiem. 

Romantisko romānu karaliene Lūsinda Railija kopā ar dēlu 
radījusi sirsnīgas pasakas mazajiem.

No angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece.

Jo kaut kur kāds eņģelis klausās...  
un sadzird karstākās sirds vēlēšanās!

Katra €13,99

Ērina Hantere

KLANU SUŅI. Tukšā pilsēta

Ir pienākusi suņu kārta valdīt savvaļā.
Leo, dēvēts arī par Veiksmīgo, allaž ir vadījis dienas kā vienpatis, bet, nograndot Lielajam 

Rūcienam, visa viņa pasaule mainās. Uz katra stūra uzglūn ienaidnieki, un Leo apzinās, ka 
viens pats neizdzīvos, tāpēc piebiedrojas baram. Viņš nav īsti gatavs paļauties uz citiem suņiem 
vai uzņemties atbildību par tiem, taču šajā jaunajā, bīstamajā pasaulē izvēles iespēju var arī 
nebūt…

Ērinu Hanteri lieli un mazi lasītāji visā pasaulē jau iepazinuši kā grāmatu 
sērijas “Klanu kaķi” autori. “Klanu suņi” ir romānu cikls, kurā galvenie varoņi ir suņi: 
gan draudzīgi un biedriski, gan arī neganti un nežēlīgi.

KLANU SUŅI. Nezināmais ienaidnieks

Robežas starp bariem izplūdīs, un ne visi suņi izdzīvos…
Atstājis draugus mierīgā zemes stūrītī, Leo domāja, ka tie ir drošībā. Taču nu teritoriju ir 

ieņēmis negants savvaļas suņu bars, un saitessuņi atkal ir palikuši bez mājām. Leo pēc Bellas 
lūguma pievienojas savvaļas baram, lai palīdzētu draugiem izdomāt, kā atgūt zaudēto dzīves 
un medību vietu. Bet Leo pat nenojauš, ka tieši viņš var ieraut briesmās visus pārējos…

No angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga. katra €7,99

Katra €9,99

“Mežonīgs un brīnumains piedzīvojums.” Kirkus Reviews

Uzticami un drosmīgi, klanu suņi aicina lasītāju piedzīvojumos, 
no kuriem iznāksiet citādāki – drošāki, laipnāki, veiksmīgāki!

BĒRNIEM

€9,99



Zviedru rakstnieces Gunillas Bergstremas (1942–2021) sarak-
stītās un pašas ilustrētās grāmatas par Alfonu Obergu jau ir kļuvušas 
par bērnu literatūras klasiku. Kopš pirmās grāmatas, kas tapa 
1972. gadā, ir iznākuši aptuveni 25 stāsti par Alfonu, viņa ģimeni un 
draugiem. Visbiežāk tās ir mazas, ikdienišķas, psiholoģiskas “drāmas”, 
kurās bērni tiek uztverti ļoti nopietni. Humors un fantāzija, kas mijas 
ar realitāti, ir raksturīga šo stāstu iezīme. Grāmatas par Alfonu Obergu 
ir tulkotas četrdesmit valodās, un arvien tiek publicēti jauni izdevumi. 
Zviedrijā vien līdz šim ir iespiesti vairāk nekā 5 miljoni šīs sērijas 
eksemplāru.

Gunilla Bergstrema 

ALFONS UN MILLA

Daudziem puišiem šķiet garlaicīgi rotaļāties ar meitenēm. Alfons gan tā 
ne domā. Milla allaž izgudro jaunas rotaļas. Viņiem kopā ir ļoti jautri. 

No zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane.

URRĀ TĒTIM OBERGAM!

Kad līdz tēta dzimšanas dienai atlikusi tikai viena diena, Alfons ir pa īstam 
noraizējies. Viņš ļoti vēlas pasniegt tētim labu dāvanu. Bet ko lai viņam uzdāvina?

No zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane.
Katra €9,96

Deivids Valjamss

BAKINGEMAS PILS BRIESMONIS

Par jauno Roaldu Dālu dēvētā pasaulslavenā britu rakstnieka Deivida Valjamsa vārds 
ir labi zināms arī Latvijā. “Bakingemas pils briesmonis” ir jau 15 viņa grāmata, kas izdota 
latviešu valodā. Šoreiz autors aizved mūs uz Londonu simt gadu tālā nākotnē. Pilsēta ir 
drupās. Jaunais princis Alfrēds nekad nav pazinis dzīvi ārpus Bakingemas pils, taču, kad 
dīvaini notikumi iekļūst tās sienās un tumšajos gaiteņos klīst pati nāve, viņš tiek ierauts 
noslēpumu, piedzīvojumu un briesmoņu pasaulē. Alfrēda māti iesloga Tauerā, un zēnam 
jāsaņem visa drosme un jācīnās, lai glābtu viņu un Londonu. Vai viņam tas izdosies?

Tāpat kā daudzas citas Deivida Valjamsa grāmatas, arī šo stāstu ilustrējis godalgotais 
mākslinieks Tonijs Ross.

No angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe.

Kristīna Olsone, Moa Vallīna

SPOKU BIROJS. Atgadījums ar šausmīgo ēnu

Jauna, krāšņi ilustrēta grāmatu sērija visiem tiem, kas ar aizrautību lasa spoku stāstus.
Laipni lūgti Spoku birojā! Šeit ierodas ļaudis, kuriem gadījies sastapt spokus un kuri 

vēlas, lai tie pārtrauktu spokoties. Spoku birojā darbojas Elsa un Kalle, kuri zina gandrīz 
visu par spokiem un spokošanos. Viņi dzīvo Dzeltenajā pilī kopā ar vectēvu Nikodēmusu – 
Miglas ielejas galveno spoku pavēlnieku, kurš mazbērniem ir iemācījis visu, ko prot.

Kādu dienu palīdzību lūdz Franss Fransons, kura dzīvoklī spokojas. Viņš naktīs nevar 
gulēt trokšņa dēļ, un dažreiz parādās savāda ēna, lai gan telpās neviena nav. Elsa un Kalle 
uzņemas noskaidrot, kas tur notiek. Kas ir šī biedējošā ēna, un ko tā vēlas?

No zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane.
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Džoanna K. Roulinga

HARIJS POTERS UN FILOZOFU AKMENS.  
Ilustrētais izdevums

Harija Potera dzīve uz visiem laikiem izmainās viņa vienpads
mitajā dzimšanas dienā, kad milzis Rubeuss Hagrids nodod viņam 
vēstuli un pārsteidzošas ziņas: Harijs Poters nav vis parasts zēns, 
bet gan burvis. Un drīzumā sāksies neparasti piedzīvojumi…

Pirmo Dž. K. Roulingas klasiskā fantāzijas stāsta ilustrēto izde-
vumu rotā izcilas krāsu ilustrācijas, kuras radījis mākslinieks Džims 
Kejs, Kate Greenaway Medal balvas laureāts. Šī ir nevis grāmata, 
bet drīzāk burvīgi svētki, kas savaldzinās gan grāmatas uzticamos 
fanus, gan tos, kuri to lasīs pirmo reizi. 

Mauri Kunnass, Tarja Kunnasa

AK ŠAUSMAS!  

Somu rakstnieks Mauri Kunnass labi zina gan to, kas notiek Ziemassvētku 
vecīša zemē Korvatunturos, gan arī to, kā dzīvo raganas, vampīri, spoki, briesmoņi, 
sniega cilvēki, mūmijas un bubuļi. Tīrās šausmas? Nē, nē, nebīstieties! No Mauri 
un Tarjas Kunnasu krāšņās bilžu grāmatas varoņiem var baidīties pavisam droši. 
Tie visi ir ārkārtīgi draudzīgi, un katram stāstam ir pārsteidzošas, laimīgas beigas.

No somu valodas tulkojusi Anete Kona.

Dž. K. Roulinga ir autore satriecoši popu-
lārajai, daudzkārt apbalvotajai grāmatu 
sērijai par Hariju Poteru. Šos romānus dievina 
visas pasaules lasītāji, tie izdoti vairāk nekā 
500 miljonos eksemplāru, tulkoti 80 valodās, 
un pēc to motīviem tapušas astoņas pilnmet-
rāžas filmas. 

Džims Kejs 2012. gadā saņēma Kate 
Greenaway Medal balvu par ilustrācijām 
Patrika Nesa grāmatai “Septiņas minūtes 
pēc pusnakts”. Viņš studēja ilustrēšanu 
Vestminsteras Universitātē un pēc tās absol-
vēšanas strādāja Tate Britain galerijas bib-
liotēkā un arhīvos, kā arī Kjū Nacionālajā 
Botāniskajā dārzā. Pēc personālizstādes 
Ričmonda galerijā viņu uzrunāja kāds izde-
vējs, un sākās darbs pie grāmatu ilustrācijām. 

JKR Children's Credit: D
ebra H

urford Brow
n

€36,99

€13,99
€10,99
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Mauri Kunnass

12 DĀVANAS ZIEMASSVĒTKU VECĪTIM

Ville, mazais rūķu puika, vēlas iepriecināt Ziemas
svētku vecīti. Taču kā?

Līdz Korvatunturu lielajiem svētkiem atlikušas tikai 
divpadsmit dienas, kad Ville nolemj pasniegt Ziemas
svētku vecītim dāvanu ik dienu pirms Ziemassvētkiem: 
“Div padsmit pārsteigumi. Tas tik būs vareni!”

Un tā arī notiek, lai arī ne viss izdodas, kā bija iece
rēts. Katrs Villes stiķis visiem Korvatunturu iemītniekiem 
rada labu omu un svētku noskaņojumu.

No somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga.

Mets Heigs

PELĒNS, VĀRDĀ MĪKA

Pelēns Mīka dzīvo mazā ciematiņā Elfhelmā, kas atrodas Tālajos Ziemeļos. Tā nav 
gluži parasta vieta, bet Mīka ļoti vēlas iederēties. Tomēr nav nekāds brīnums, ka, 
dzīvojot kopā ar elfiem, troļļiem, laumām un lidojošiem ziemeļbriežiem, pelēns jūtas kā 
savādnieks. Kad Mīka iepazīstas ar citu peli – Bridžitu Brašo, viņš domā, ka beidzot visas 
problēmas būs atrisinājušās. Bet vai tiešām?

Šis ir stāsts par peli un maģiju. Arī par draudzību, lielu mīlestību (uz sieru) un lielām 
briesmām. Un šajā stāstā ir mācība par to, ka vissvarīgākais – ja runa ir par sieru un par 
dzīvi – nav tas, cik spēcīgi kaut kas smaržo, bet gan tas, kāds spēks ir tajā iekšā.

No angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa.

Mets Heigs

ZIEMASSVĒTKU ZĒNS

Metam Heigam dēls reiz esot jautājis: “Kāds Ziemassvētku vecītis bija bērnībā?” 
Jautājums nedevis mieru. Tad nu, kārtīgi apdomājies, Mets Heigs uzrakstīja šo grāmatu.

Vienpadsmit gadus vecais Nikolass, kuru tēvs mēdz saukt par Ziemassvētku zēnu, 
savā dzīvē saņēmis tikai divas dāvanas – koka ragavas un rāceņa lelli. Tomēr viņš ir 
laimīgs, jo tās gatavojuši viņa mīlošie vecāki. Bet kādu dienu, kad tēvs neatgriežas, kā 
bija solījis, Nikolass dodas uz Ziemeļpolu viņu meklēt.

Pa ceļam zēns iedraudzējas ar īgnu ziemeļbriedi, uzveic draudīgu trolli un atklāj 
maģisko elfu ciemu Elfhelmu, kuru var saskatīt tikai tas, kurš no sirds tic. Taču liels ir 
Nikolasa pārsteigums, ka elfu zeme ir pavisam citāda, nekā viņš bija iedomājies, – tajā 
pat Ziemassvētkos ir aizliegts priecāties. Un Nikolass, iespējams, ir vienīgais, kurš var 
vērst visu par labu.

Grāmatu lieliski papildina Krisa Molda ilustrācijas.
No angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa.

Katra €9,96

Brīnumaina, krāšņa un sirsnīga 
grāmata – kā īsti sapņu Ziemassvētki!

katra €7,99

DRĪZUMĀ

€15,98€12,99



DZĪVOJAM

DZĪVOJAM

Iveta Galēja

SVINAM ZIEMU! Noskaņas, iedvesmas un sajūtu grāmata

Ziemai un Ziemassvētku gaidīšanas laikam piemīt vārdos neizsakāma burvība. 
Dienas kļūst īsākas, vakari – garāki, un gribas arvien biežāk iedegt sveces, ieliet 
glāzē kādu karstu, aromātisku dzērienu un vērot, kā aiz loga klusi krīt sniegs.

Taču svētku gaidīšanas laiks ir arī visai rosīgs – jo tuvāk nāk gada nogale, 
jo biežāk mūsu domas sāk virmot ap gardumiem, ko varētu celt Ziemassvētku 
galdā, ap dāvanām un dažādiem pārsteigumiem, ar ko iepriecināt savus mīļos.

Grāmatas autore Iveta Galēja aicina ikvienu svinēt ziemu un Ziemassvētku 
gaidīšanas laiku kopā, piedāvājot:

* izbaudīt un atklāt Ziemassvētku tirdziņu burvību un tradīcijas,
* izzināt Ziemassvētku garšvielu pasaules noslēpumus,
* izmēģināt jaunas piparkūku garšas, 
* izcept sātīgu štolli, pudiņu vai augļu maizi pēc vecvecmāmiņu receptes,
* radīt konditoru cienīgus saldumus,
* pagatavot neierastus karstos dzērienus,
* iepriecināt savus mīļos ar pašu darinātām ēdamām dāvanām.

Svētku noskaņai, smaržai un krāsām –  
uzticama padomu krātuvīte un iedvesmas avots!  

Gaišus un priecīgus Ziemsvētkus!

DRĪZUMĀ

”LASI AR ZVAIGZNI!” Nr. 39
Apgāda Zvaigzne ABC informatīvi periodisks izdevums

© Apgāds Zvaigzne ABC
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 Ganību iela 53/55
Ludza K. Barona iela 43A
Madona Poruka iela 3A
Ogre Brīvības iela 16
Preiļi Tirgus laukums 4
Rēzekne Atbrīvošanas aleja 119
Saldus Rīgas iela 11
Sigulda Strēlnieku iela 2, t/c “Šokolāde”
Talsi Raiņa iela 1
Tukums Brīvības laukums 13
Valmiera Rīgas iela 20

Katalogā minētās cenas ir spēkā visās Zvaigznes grāmatnīcās kataloga iznākšanas brīdī.
Ar šo simbolu apzīmētās grāmatas pieejamas arī elektroniskā formātā.

Zvaigznes grāmatnīca Āgenskalnā
Mārupes iela 3
Zvaigznes Outlet grāmatnīca
Vaļņu iela 19
Zvaigznes grāmatas t/c “Riga Plaza“
Mūkusalas iela 71

twitter.com/zvaigzneabcfacebook.com/zvaigzneabc youtube.com/ZvaigzneABC instagram.com/zvaigzne abc

SEKO APGĀDA ZVAIGZNE ABC JAUNUMIEM!


