
Jaunās grāmatas Rubeņu 

bibliotēkā
novembrī



Madara Fridrihsone

Atgūtais medusmēnesis

Eva Irbe atgriežas dzimtas mājās kopā ar jauno vīru, lai 

sakārtotu savas vecmāmiņas lietas un mantojumu. Tomēr, kā 

izrādās, tad viņai ir jāatšķetina ne tikai omammas dzīves 

līkloči, bet jāieskatās acīs arī savai pagātnei, par kuru aktīvi 

atgādina trīs kaimiņu dzimtas vīrieši dažādās paaudzēs un ar 

pilnīgi atšķirīgiem nodomiem. Tāpat arī tagadne izrādās 

mezglaina, jo līdz ar Ievas mātes atgriešanos no Londonas 

Kārkliņos sāk norisināties savādi notikumi. Jaunajai sievietei ir 

jānoskaidro, kā tas viss ir saistīts, un kāda ir viņas loma šajā 

juceklī?



Olga Gromova

Cukura bērns

“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. To pēc galvenās varones

atmiņu stāstījuma pierakstījusi Olga Gromova, 

bibliotekāre, rakstniece un redaktore. Grāmata nāca 

klajā 2014. gadā, kopš tā laika Krievijā piedzīvojusi jau 

vairākus izdevumus un tulkota franču, vācu,

nīderlandiešu un citās valodās.

Tā veltīta pusaugu lasītājiem, taču noteikti uzrunās arī 

pieaugušos.



Pēteris Strubergs, Anatolijs Danilāns

Dakteri un šamaņi

Danilāns un Strubergs diskutē par zinātnisko medicīnu un 

tautas dziedniecību.



Ziedīte Kalna

Garā upe 3. daļa dzeja un miniatūras



Jānis Šiliņš, Māris Zanders

Ķēpīga tēma. Latvieši - boļševiku balsts

Grāmata iznākusi sērijā “Latvijas vēstures mīti un versijas” 

un domāta visiem, kas interesējas par vēsturi. Tajā ir 

bagātīgs vizuālais materiāls, plaša atsauču sistēma un 

ieteicamās literatūras saraksts.

Vēstures zinātņu doktora, Latvijas Valsts vēstures arhīva 

vadošā pētnieka Jāņa Šiliņa un žurnālista Māra Zandera 

grāmata “Ķēpīga tēma. Latvieši – boļševiku balsts?” 

veltīta Latvijas vēstures neērtiem jautājumiem, par kuriem 

nereti noklusē.

http://www.virja.lv/lv/gramata/kepiiga-tema-latvieshi-boljsheviku-balsts/11837.html
http://www.virja.lv/lv/gramata/kepiiga-tema-latvieshi-boljsheviku-balsts/11837.html


Manfrēds Šneps – Šnepe

Latgale. Atspulgi vēstures spogulī

Grāmata "Latgale-atspulgi vēstures" spogulī stāsta ne 

tikai par Latgali, bet arī par to, kas notika tai apkārt - gan 

tuvākā, gan tālākā pasaulē. Tas ir vēstījums par 

gadsimtiem, kariem un iekarojumiem, par dižu un ne tik 

dižu cilvēku likteņiem. Priekšvārda un pēcvārda autors 

Jānis Streičs.
Grāmatas autors Manfreds Šneps-Šneppe, tehnisko 

zinātņu doktors, profesors, vienmēr ir aktīvi interesējies par 

vēsturi un arī publicējis savus pētījumus (raksti par Kārli 

Balodi un viņa dzimtu, grāmata Latviešu strēlnieki: Rīgas 

revolūcija 1917 u.c.).

http://www.virja.lv/lv/gramata/latgale-atspulgi-vestures-spogulii/11325.html


Gints Apals, Māris Zanders

Latvieši, vācbaltieši un Krievija

Vēstures zinātņu doktora, diplomāta Ginta Apala un 

žurnālista Māra Zandera grāmata “Latvieši, vācbaltieši 

un Krievija. Polemiska saruna” ir atsvaidzinošs 

pārsteigums visiem tiem, kam interesē būt tuvāk 

patiesībai, tiem, kuri neatrodas politiskā korektuma važās 

vai stereotipu iespaidos. Grāmatā meklētas atbildes uz 

daudziem neērtiem jautājumiem Latvijas vēsturē: kāpēc 

vācbaltieši ir izslēgti no latviešu vēsturiskās atmiņas un 

tiek asociēti ar ļaunajiem baroniem, kāpēc Latvijas 

Republikas vara nenovērtēja vācbaltiešu nopelnus cīņā 

pret boļševikiem, kāpēc latvieši līdz pat 1940. gadam 

par galveno eksistenciālo draudu uzskatīja Vāciju, 

vāciešus un vācbaltiešus, nevis Krieviju u.c.



Iveta Rēdliha

Mānīgā ziemeļblāzma

Iveta Rēdliha ir romānu “Soļi” un “Vēl viena dziļa ieelpa” 

autore, un viņas dzimtene ir skarbā Svalbāra. “Rakstot 

romānu “Mānīgā ziemeļblāzma”, savā iztēlē izstaigāju 

neskarta sniega plašumus, izdzīvoju polārās nakts 

valdzinājumu, izbaudīju ziemeļblāzmas aizraujošo 

krāšņumu, izvizinājos haskiju pajūgā, sastapu varenus 

leduslāčus un notvēru neaprakstāmi emocionālu sajūtu, 

ka esmu atgriezusies mājās!” – tā radošo procesu 

atceras rakstniece, jo viņa jau sen bija lolojusi ieceri 

sarakstīt grāmatu, kurā notikumi risinātos tālajā ziemeļu 

arhipelāgā.

http://www.virja.lv/lv/gramata/maniiga-ziemeljblazma/11780.html


Jana Veinberga

Mākoņaina nakts
Janas Veinbergas romantiskajā detektīvā “Mākoņaina 

nakts” atkal darbojas romānā “Svešais draugs” iepazītie 

pievilcīgie detektīvi Stass un Lauma.

Beta no mātes mantojusi skaisto viesnīcu “Pie ezera”, 

taču pēdējā laikā bizness nesokas, jo kāds sācis kaitēt 

viņas īpašumam: apraksta sienas, nogremdē laivu, 

nogalina suni, izplata riebīgas baumas, veic viltus 

zvanus... Beta nespēj iedomāties, kam viņa varētu būt 

ieriebusi, un problēmas neatrisina arī simpātiskā, bet 

noslēpumainā bijušā advokāta Filipa negaidītā 

uzrašanās.

Situācija vēl vairāk saasinās, kad ezera krastā tiek atrasts 

vietējā deputāta Mizra līķis. Aizdomās turamo netrūkst, 

bet kurš no tiem ir īstais kaitnieks un slepkava? To nāksies 

noskaidrot Filipa draugam, privātdetektīvam Stasam un 

viņa partnerei Laumai.

http://www.virja.lv/lv/gramata/makonjaina-nakts/11829.html


Romija Felka

Nāves jūdze
Toreiz... Frīdai bija 13 gadu, kad tika nogalināta viņas 

labākā draudzene. Baidoties par savu dzīvību, meitene 

gadiem ilgi glabāja noslēpumu, kura atklāšana būtu 

varējusi palīdzēt notvert slepkavu. Tagad... Tēvam 

nokļūstot slimnīcā, Frīda spiesta atgriezties dzimtas 

saimniecībā Elbmāršā, kur viņa satiek izmeklētāju 

Hāverkornu. Lai arī ieradies izmeklēt uzbrukumu Frīdas 

tēvam, Hāverkorns nav aizmirsis pirms gadiem notikušo 

un savu nojautu, ka Frīda kaut ko slēpj. Vai starp 

noziegumiem Paulsenu saimniecībā un jaunās meitenes 

slepkavību pirms astoņpadsmit gadiem varētu būt 

saistība? Vai pagātnes notikumi varētu atkārtoties?



Autoru kolektīvs

Par Latviju. Lāčplēša Kara ordenis, tā 

kavalieri un Lāčplēša diena

Atzīmējot Latvijas Neatkarības kara simtgadi, kā arī simts 

gadus kopš Lāčplēša Kara ordeņa izveidošanas, 

iecerēts izdot bagātīgi ilustrētu oriģinālu avotpētniecisku

grāmatu “Par Latviju. Lāčplēša Kara ordenis, tā kavalieri 

un Lāčplēša diena”. Tā veltīta Lāčplēša Kara ordeņa 

vēsturei, tā saņēmējiem - ordeņa kavalieriem un 

Lāčplēša dienas tradīcijas vēsturei. Grāmatas 

nosaukums tieši atspoguļo Lāčplēša Kara ordeņa devīzi 

– “Par Latviju”.

http://www.virja.lv/lv/gramata/par-latviju-lachplesha-kara-ordenis-ta-kavalieri-un-lachplesha-diena/11832.html


Melisa Harisone

Zeltains miežu lauks

“Jo lauki ir mūžīgi, mūsu dzīve ir vienīgā lietu kārtība, un es 

darīšu visu, ko vajadzēs, lai to nosargātu.”

1933. gada rudens ir visskaistākais, kādu Edija Meitere

spēj atcerēties, lai gan Pirmā pasaules kara ēna joprojām 

gulst pār laukiem ap viņas mīļotajām mājām – Gobu 

fermu.

http://www.virja.lv/lv/gramata/zeltains-miezhu-lauks/11674.html


Kārena Vaita

Zudušais medaljons

Zudušais medaljons ir otrais romāns Tredstrītas sērijā, kas 

ieguvusi kulta statusu. Miljoniem lasītāju jau ir iemīļojuši 

nekustamā īpašuma mākleri Melāniju Midltoni, kura 

aizraujas ar vēsturiskajām mājām un to noslēpumiem. 

Šajās grāmatās harmoniski savijas romantika un 

pagātnes mistērijas, un tās ir izlasāmas vienā elpas 

vilcienā.

http://www.virja.lv/lv/gramata/zudushais-medaljons/11810.html

