
JAUNUMI - AUGUSTĀ 
 

Latviešu literatūra 

 

Lejiņa, Virdžīnija.  Straupes pilskungi : [līdz asarām smieklīga, brīžam 
aizkustinoša, tomēr kopumā itin skarba detektīvparodija] / Virdžīnija Lejiņa, 

Jānis Lejiņš ; redaktors Guntis Berelis ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : 
Dienas Grāmata, [2021]. - 262, [2] lpp. 
Rakstnieks Jānis Lejiņš, latviešu literatūrā svarīgās un vērienīgās vēsturiskās triloģijas Zīmogs 

sarkanā vaskā autors, kopdarbā ar televīzijas režisori Virdžīniju Lejiņu, visu laiku populārākā 
TV seriāla Likteņa līdumnieki veidotāju, radījuši līdz asarām smieklīgu, brīžam aizkustinošu, 

tomēr kopumā itin skarbu detektīvparodiju — romānu par 21. gadsimta sākuma Latviju, tās 

labticīgiem darbarūķiem, kas brīžiem pārkvalificējas par piedzīvojumu meklētājiem (un arī 

atradējiem), veikliem, mazāk veikliem un pavisam neveiksmīgiem blēžiem, bīstamiem un 
gana agresīviem biznesmeņiem, kuru mahinācijas tālu pārsniedz Latvijas robežas. Autori 

krāšņi un precīzi izzīmē Latvijas sociālo un ģeopolitisko ainavu, kur galveno varoņu — 

grūtdieņu glābēju un blēžu tiesātāju — lomas tikušas bariņam alkohola izmocītu Straupes pilī 

ierīkotās dziedinātavas pacientu. 

 

Kalniņa, Mērija Elizabete, 2000-.  Sapnis par viņu un mūziklu : [viegluma 

un aizrautības caurvīts debijas romāns latviešu romantiskajā literatūrā] / 
Mērija Elizabete Kalniņa ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains un iekšlapu 

noformējums ; redaktore Laura Bebre. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 366, 
[2] lpp. - Apgāda Zvaigzne ABC romānu konkursa laureāts, 2020. 
Laura Rietuma ierodas Parīzē, lai piepildītu savu sapni - iegūtu galveno lomu mūziklā 
"Tristans un Izolde". Jau piecus gadus viņa ilgojas ne vien kļūt par Izoldi, bet arī iekarot sava 

elka un mūža mīlestības - mūzikla zvaigznes Džuliana Barē - simpātijas. Pēc laulības 

šķiršanas Džulians Barē necer atgūt to, ko izlaidis no rokām. Zaudējis sievas mīlestību, viņš 

vairs sievietēm nedod neiespējamus solījumus un nelolo veltas cerības, saistoties ar vienu 
vienīgu noteikumu: "Viena lieliska nakts, un nākamās reizes nebūs". Dodot Džulianam 

iespēju, Laura ir pārliecināta, ka saņēmusi sava sapņa piepildījumu... līdz brīdim, kad viņas 

ilūziju tornis bīstami sašķiebjas un nevainojami izsapņotā dzīve tiek apgriezta kājām gaisā. Ja 

nu vīrietis, kuru Laura vēlas, patiesībā nav tas, kurš viņai vajadzīgs? Ja nu dzīšanās pēc 
iedomu tēla ir vien izmisīgi centieni noliegt realitāti... realitāti, kas piepeši šķiet vilinošāka par 

kvēlākajiem sapņiem? 

 

Grosa, Maija.  Spēlēt dzīvi : romāns : dziedēt spēj tikai mīlestība / Maija 

Grosa ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-
Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte ; autores pēcvārds. - Rīga : Latvijas Mediji, 

2021. - 207, [1] lpp. - (Vakara romāns ; 2021/7 (265). 
Restorāna vadītāja Solvita ir perfekcioniste. Visam jābūt līdz pēdējam sīkumam ideāli gan 

darbā, gan izskatā, gan attiecībās. Kad izrādās, ka draugs kļuvis neuzticīgs, Solvitas rūpīgi 

būvētā pasaule sadrūp. Atriebjoties jaunā sieviete sāk koķetēt ar lauku puisi, talantīgo 

mehāniķi Artūru. Nekas nopietns taču tur nevar sanākt, tikai plāksteris sirdij, jo lauki un 
Solvita ir nesavienojami lielumi, turklāt viņa uzreiz neiepatīkas Artūra apsviedīgajai 

vecmāmiņai... 
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Judina, Dace.  Nemodiniet mirušos : pārkāpjot sarkano līniju, esi gatavs atdot 
visu / Dace Judina ; autores redakcijā ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais 

noformējums un autores foto ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce. - Rīga 
: Latvijas Mediji, 2021. - 443, [4] lpp. - (Izmeklē Anna Elizabete ; 14.). - 

Bibliogrāfija: [446.] lpp. 14. 
Agrā svētdienas rītā Egons Dambergs saņem zvanu – policijas ģenerāļa Bozes pagalmā atrasts 

līķis, bet viņa virtuve izdemolēta. Tajā pašā dienā, atgriežoties mājās no Austrijas, Vīnes 

lidostā bez pēdām pazūd Annas Elizabetes vecmāmiņa, baronese Anna Roze Berga. Taču, ja 

šie notikumi paliek zināmi tikai šaurām aprindām, tad ziņa par to, ka pazīstama uzņēmēja 
mājās noslepkavots atrasts viņa dubultnieks, līdz ar rakstu dzeltenajā presē izplatās pa visu 

valsti. Anna Elizabete atkal iesaistās izmeklēšanā. 

 

Bērziņš, Māris.  Nākotnes kalējs. Vilis Lācis : romāns sērijā "Es esmu..." / 
Māris Bērziņš ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāku dizains ; 

tekstu un dzejas citējumi: Vilis Lācis ; vēstules citējums: Ojārs Vācietis. - 
[Rīga] : Dienas Grāmata, 2021. - 415, [1] lpp. - (Es esmu... Vilis Lācis). 

(Latviešu prozas un literatūrzinātnes mijiedarbes projekts "Es esmu..."). (13 
romāni un 13 monogrāfijas). - Viļa Lāča dzīves dati (īss apkopojums): 411.-

[413.] lpp. 
Romāns par latviešu rakstnieku, daudzu romānu, stāstu un lugu autoru, Latvijas PSR Tautas 

komisāru padomes, Latvijas PSR Ministru Padomes, PSRS Augstākās Padomes Tautību 

padomes priekšsēdētāju Vili Lāci. "Bērziņš ieskatās tur, kur cilvēks ir iekūlies un grimst 
purvā, no kura ārā vairs netiks nekad," grāmatu vērtējusi Inese Zandere. 

 

Stumbre, Lelde.  Perfekcioniste : romāns / Lelde Stumbre ; atbildīgā 
redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte ; Dinas Ābeles vāka 

dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 525, [2] lpp. 
L.Stumbres romāna centrā ir Rolanda Jēgere - sieviete, kura intuitīvi pārliecināta, ka dzīvo 

citu dzīvi, ne to, kas viņai bija paredzēta un kam viņa bija gatavojusies. Pašas rokām radīta 

perfekta dzīves telpa - māja, vīrs, bērni. Ka tajā trūkst sirds, zina tikai pati Rolanda. Kad 
rūpīgi veidotā konstrukcija saņem triecienu, perfekcioniste ir gatava to sagraut līdz pamatiem, 

lai uz tiem veidotu jaunu, tikpat perfektu sistēmu, kurā iepriekšējiem elementiem vairs nav 

vietas. 
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Ārzemju literatūra 

 

Felka, Romija.  Rēgu nams : [vācu detektīvs] / Romija Felka ; no vācu 
valodas tulkojusi Irēna Gransberga ; atbildīgā redaktore Zane Eniņa ; literārā 

redaktore Renāte Kārkliņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais 
noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 335 lpp. - (Latvijas Mediji. 

Detektīvs). (Izmeklē Frīda Paulsena) 
Piepalīdzot darbos savu vecāku saimniecībā Elbmāršā, izmeklētāja Frīda Paulsena atgūstas no 

pārdzīvojumiem. Piepeši viņu apciemo senā draudzene Džo. Kā parādījusies, tā pazūd, taču 

jau drīz Frīda uzzina: Džo kļuvusi par liecinieci kādas smagi sadurtas sievietes nāvei pamestā 

mājā, un viņu sāk turēt aizdomās par slepkavību. Uztraukusies Frīda dodas draudzeni meklēt. 
Viņas pēdas ved uz kādu nomaļu namu Baltijas jūras krastā, kur reiz nežēlīgi nogalināta 

atpūtnieku ģimene. Slepkava joprojām nav atrasts. 

 

Nesbē, Jū.  Karaļvalsts : tumšs un varens spriedzes romāns par noslēpumiem, 
ambīcijām, lojalitāti un arī mīlestību / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojusi 

Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 524, [1] lpp. - (Zvaigznes trilleris). 
Rojam, kurš veiksmīgi vada benzīna uzpildes staciju mazā kalnu ciemā Norvēģijā, dzīve rit 
mierīgi un vienkārši. Negaidīti pēc daudziem ārzemēs pavadītiem gadiem mājās atgriežas 

viņa jaunākais brālis Kārls ar savu jauno sievu Šenonu un grandiozajiem plāniem dzimtajā 

pusē uzcelt spa viesnīcu. Un ilgi nav jāgaida – sāk uzpeldēt tumši noslēpumi no abu zēnu 

bērnības. Savulaik Rojs aizstāvēja brāli no pāridarītājiem un baumām, taču tagad brāļu 
lojalitāte piedzīvo pārbaudījumu, un Kārla plāniem ceļā stājas alkatība un nodevība. Kad 

ciema lensmanis no jauna sāk uzdot jautājumus par abu brāļu pagātni, Rojam jāpieņem 

lēmums, cik tālu viņš ir gatavs iet, lai aizstāvētu brāli. 
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