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“Pārsteidzošs un patiesi iedvesmojošs stāsts.”
Bils Geitss

Tara Vestovera piedzima pirms trīsdesmit četriem gadiem, 
Aidaho štatā ASV, mormoņu ģimenē un skolā sāka 

mācīties vien septiņpadsmit gadu vecumā.
Taras tēvs centās norobežot savu ģimeni no sabiedrības, 

jo bija pārliecināts par tuvo pasaules galu un ticēja 
valdības sazvērestībām. Nebija neviena, kurš gādātu, lai 
Tara un viņas māsas un brāļi iegūtu izglītību un saņemtu 
medicīnisko palīdzību, vai iejauktos, kad Taras vecākais 

brālis kļuva varmācīgs.
Tara nolēma izmēģināt citādu dzīvesveidu un

patstāvīgi sagatavojās iestājeksāmeniem koledžā. Ceļš uz
izglītību mainīja Taru un aizveda līdz pat Hārvardai un
Kembridžai, kur viņa ieguva doktora grādu vēsturē. Un tad
tapa šis atmiņu stāsts...
Ieskaties grāmatā https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/199902-izglitota.html

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/199902-izglitota.html


Viegls, skaists, iedvesmojošs ceļojums 20. gs.
Francijā, kura laikā ir iespējams uzzināt, kā radās
modes dizainere Koko, kam par godu un kā tapa
smarža Chanel Nr.5,kas uzdāvināja Gabriela Šanelei
pērļu krelles. Grāmatas autores mīlestība pret
modes pasauli, īpaši pret Koko, izpaužas katrā
grāmatas lpp. Lai kaut cik tuvu īstenībai rakstītu par
modes leģendas dzīvi, autore tuvojusies savai
varonei no Šaneles draugu puses, grāmatām par
viņiem, jo Gabrielai ne tikai modelējusi tērpus, bet
arī savu dzīves faktus...

Grāmatas vērtību ceļ autores pēcvārds, kurā
viņa atklāj romāna varoņu, Šaneles draugu likteņus.



Maijai Miglai-Streičai izdevies vienkāršā, sirsnīgā
un saprotamā valodā caur saviem varoņiem, kas ir
viņas radinieki – mamma, vecmamma,
vecvecmamma, pārcilāt 19.gs un 20. gs. vēstures
faktus, darot to caur vienkārša cilvēka dzīvi, kuri
tiek ierauti dažādu sistēmu dažādos virpuļos.
Grāmata ir kā vēstures seriāls - abi pasaules kari,
divu okupāciju varu atnestās pārmaiņas,padomju
lidmašīnas avārija, latviešu zvejnieku pārgalvīgais
brauciens uz Gotlandi, čigānietes Liepājas tirgū,
gājiens pie slavenā pareģa Finka, amizantais
notikums ar Ādolfiņa galvā uzvilkto podiņu, spilgti
sadzīviski notikumi, kas ļauj sajust kā cilvēki
dzīvoja pirms mums. TAS VISS NOTIKA LIEPĀJĀ!
Ieskaties: https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/198575-matildes_gadsimts.html

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/198575-matildes_gadsimts.html


Tulkotājai Silvijai Bricei, kas iztulkojusi vairāk
nekā 200 grāmatatu no angļu un vācu valodas,
beidzot ir pašai sava grāmata. Tulkojumu
starplaikos tulkotāja bija piefiksējusi dažādas
nopietnas un ne tik nopietnas piezīmes, kuras
publicējusi facebook. Dažu gadu laikā tās
sakrājās tik daudz, ka tapa ironiska, pat ar
melno humoru pilna grāmata.
Grāmata sadalīta sešās nodaļās – Baigā
tulkošana, Baigā literatūra, Baigie klejojumi,
Dīkie nieki, Liedaga piezīmes un Maigais
kalendārs.



Prestižajā Mekstonholas koledžā mācās 
septiņpadsmitgadīgā Rūbija Bella , kuru absolūti 
neinteresē nauda, luksusa lietas, ballītes un 
ietekme. Viņas moto ir: Tikai nekrist acīs 
skolasbiedriem!
Turpretī Džeimsa Boforta – koledžas nekronētā 
karaļa – dzīve ir viena vienīga ballīte. Džeimss ir 
augstprātīgs, bagāts un pievilcīgs, un, protams, 
viņam nav ne jausmas par tādas Rūbijas eksistenci.
Viņiem abiem nekad nevajadzētu satikties, bet 
notiek tas, kas notiek un abu varoņu mierīgā dzīve 
pārvēršas.
«Glābiet viņu»ir triloģijas otrā grāmata, kur turpinās 
abu varoņu vētrainās attiecības, kurās visu sarežģī, 
ka katram ir savi pieņēmumi, uzskati, vērtības un ir 
tik grūti pieņemt, ka otrs var domāt un rīkoties 
savādāk. 
Ieskaties:https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/178557-glabiet_vinu.html

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/178557-glabiet_vinu.html


Renārs ir visparastākais sešpadsmitgadnieks. Mācās 
Rīgā un nedēļas nogalēs brauc uz mājām,kādā
mazpilsētā. Dzīve šajā vecumā viņam piedāvā tik 
daudz- draugus, tusiņus, izpriecas un meitenes!
Turklāt puisim apskaužami veicas – vecāki ilgstoši 
strādā ārzemēs, atsūta naudu iztikšanai un abiem 
dēliem uzticas. Visa privātmāja ir Renāra un viņa 
brāļa rīcībā. Gandrīz ideāli! Tiesa, nedaudz 
vecākajam brālim ar draudzeni attiecības nav tās 
labākās, abi bieži strīdas, savam bērnam pievērš 
maz uzmanības, un tas ir kaitinoši. Renārs domā, ka 
viņš gan visu darīs savādāk un, kad satiks savu īsto 
meiteni, pret viņu izturēsies daudz labāk nekā 
bračka...
Ieskaties: http://www.marajakubovska.lv/fragmenti/params/post/2438674/bracka

http://www.marajakubovska.lv/fragmenti/params/post/2438674/bracka


«Kādas Maskavas inteliģentu 
ģimenes rāmā, laimīgā ikdiena 
piepeši tiek izpostīta. Piecgadnieces 
Stellas tēvs tiek apsūdzēts 
Dzimtenes nodevībā un apcietināts, 
bet meitenīti un viņas mamma 
izsūta uz Vidusāziju, uz Kirgīzijas 
stepi, kur dienu no dienas, gadu no 
gada jācīnās par izdzīvošanu un 
jāpieredz daudz ļauna. Taču viņas 
nesūdzas par likteni un nezaudē 
ticību pasaulei, uztur možu garu, 
jokojot, dziedot dziesmas un lasot 
dzeju, un viena par otru no sirds 
rūpējas. Un izrādās – apkārt ir daudz 
labu cilvēku, kas gatavi viņām 
palīdzēt.
"Cukura bērns" ir dokumentāls 
stāsts par krievu meitenītes Stellas 
Nudoļskas gaitām izsūtījumā, kur 
viņa kopā ar mammu pavadīja 
gandrīz desmit gadus - no 1937. līdz 
1946. gadam.»
Satori.lv

Maskavas Teātra mākslas studijas 
aktiera Grigorija Služiteļa debijas 
romāns, kas vēsta par «Maskavas 
kaķi, kura dzīvē netrūkst 
aizraujošu un iepriekš 
neparedzamu piedzīvojumu.
Mēdz teikt, ka kaķim esot deviņas 
dzīvības, un autors katrā romāna 
nodaļā (to ir pat desmit) izmanto 
kādu jaunu, visbiežāk negaidītu 
sižeta pavērsienu.
Rezultāts ir plaša un 
daudzkrāsaina mūsdienu pilsētas 
kolāža, kurā lasītājus valdzina 
četrkājainā varoņa melanholiski 
bezkaislīgā attieksme pret visiem 
likteņa sagādātajiem 
pārsteigumiem un vieglā, taču 
gudrā un reizēm rūgtenā humora 
ironiskā intonācija.»

Satori.lv 



«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. Viņš 
baidās nevis no seksa, bet no 
attiecībām – puisis nelaiž nevienu 
sievieti sev klāt, lai viņām nebūtu 
iespējas sāpināt viņu tā, kā to izdarījusi 
viņa māte. Jaunieši iemīlas, bet brīdī, 
kad abi pārvarējuši savus kompleksus 
un gatavi būt kopā, iejaucas Seidžas 
patēvs...»
Buki.lv

Agrā svētdienas rītā vēl pirms 
rītausmas trīs jaunieši dodas 
sērfot. Būdami pārguruši, 
atpakaļceļā viņi iekļūst avārijā 
uz nomaļa ceļa. Divi no 
puišiem ir piesprādzējušies, 
bet trešais ietriecas 
automašīnas logā. Ārsti 
slimnīcā viņam konstatē 
smadzeņu nāvi, taču viņa sirds 
turpina pukstēt...
Spriedze un pacietīgas gaidas, 
trauksmaini darbības 
kāpinājumi un meditatīvas 
pauzes, metafizisks 
piedzīvojums, kolektīvs un 
reizē dziļi personisks, kurā sirds 
ne tikai veic organiskās 
funkcijas, bet ir arī emociju 
mājvieta un mīlestības 
simbols.
https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts
/179723-salabot_dzivos.html

Romāns arī ekranizēts 
(“Réparer les vivants”, 2016)

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/179723-salabot_dzivos.html


Lai tiktu pie sev tīkamās grāmatas:

1.Ej uz bibliotēkas sadaļu LVG vietnē: 

https://www.lvg.lv/section/top/bibliotka/266/

2.Atver Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas bibliotēkas 

elektroniskais katalogs

3.Pasūti grāmatu (ja nesanāk, aplūko pamācību zem nosaukuma «Kā 

atrast informācijas resursus») vai raksti bibliotekārei e-klasē.

https://www.lvg.lv/section/top/bibliotka/266/
https://liepaja.biblioteka.lv/Alise/lv/35/home.aspx

