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Kādā ziemas vakarā, neilgi pirms Jaunā gada, ieritinājos verandā uz dīvāna, lai 
atsauktu atmiņā stāstus un piedzīvojumus, kurus man izdevās izdzīvot, lasot grā
matas. Saskaitot izlasīto, sanāca 23 grāmatas. Nav nemaz tik slikti! Gandrīz divas 
grāmatas mēnesī. Un cik grāmatas izlasīja katrs no jums?
Kā jau katru gadu, apkopojam grāmatnīcu “Jānis Roze” visvairāk pirkto grāmatu 
topus: grāmatas latviešu, krievu un angļu valodās, kā arī bērnu un jauniešu grāma
tas. Tā ir spraiga cīņa, jo gada nogalē pirms Ziemassvētkiem kāda no jaunākajām 
grāmatām var iekļūt gada topā, apsteidzot pat stabilus līderus. 2019. gada tops ir 

pārsteigu miem bagāts, jo pirmo reizi pirmajā vietā ir ierindojusies pavārgrāmata! Un tā ir Zanes Ozoliņas “Našķoties”. 
Turpinām mīlēt latviešu autorus, jo no ārzemju autoriem vienīgi Juvāla Noasa Harari grāmata “Sapiensi” ir iekļu
vusi visvairāk pirkto grāmatu desmitniekā. Prieks par Ulda Pīlēna grā matu “(mans) uzņēmēja kods” un Zanes 
Zustas un Diānas Zandes kopdarbu “Tarakāni manā galvā”, kuras abas ierindojušās desmitniekā. Varam apsveikt 
arī Karīnu Račko, Guntaru Raču un Māri Ruku, kuru sarakstītās grāmatas ir lasītāju cieņā arī šogad.
Ja izvērtējam bērnu un jauniešu grāmatu topu, tad izteikta līdere ir Agneses Vanagas grāmata “Plastmasas huligāni”, 
kuras tematika ir ļoti aktuāla visā pasaulē. Pēc grāmatas motīviem ir iestudēta izrāde. Mazo lasītāju iemīļotais 
pūķītis Kokosrieksts turpina triumfa gājienu arī 2019. gadā!
Katra iznākusī grāmata sasniedz savu lasītāju – bērnu grāmata, kriminālromāns vai praktiskās lietderības 
literatūra. Profesionālās izaugsmes grāmatas vai uzziņu literatūra, vai romantika. Lasiet! Lasiet grāmatas un 
iedvesmojieties! 
Ilze Veisbārde, SIA “Jānis Roze” reklāmas un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
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ToP 10 bĒRNU UN JAUNIEŠU gRĀMATAS 2019. gADĀ

1.
Plastmasas huligāni
Agnese Vanaga
Jāņa Rozes apgāds 

2.

Latvijas 
Mediji

Mana dienasgrāmata:  
Simts idejas

3.

Ingo 
Zīgners
Jāņa Rozes 
apgāds

Mazais pūķis Kokosrieksts 
un mežonīgie pirāti

4.
Keitija 
Skota, 
Dženija 
Brūma
Jāņa Rozes 
apgāds

Laipni lūgti muzejā: 
Animalium

5.

Andžela 
Naneti
Jāņa Rozes 
apgāds

Mans vectēvs  
bija ķiršu koks

6. 7.

Ingo Zīgners
Jāņa Rozes 
apgāds

Mazais pūķis Kokosrieksts 
iet uz skolu

Ingo Zīgners
Jāņa Rozes 
apgāds

Mazais pūķis Kokosrieksts 
ceļo apkārt pasaulei

Ingo Zīgners
Jāņa Rozes 
apgāds

Mazais pūķis Kokosrieksts 
spoku pilī

Ērina Hantere
Zvaigzne ABC 

Klanu kaķi 5 
bīstamā taka

Elēna 
Favilli, 
Frančeska 
Kavallo
Jāņa Rozes 
apgāds

Vakara pasaciņas 
dumpīgām meitenēm

8. 9. 10.
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ToP 50 gRĀMATAS LATVIEŠU VALoDĀ 2019. gADĀ

1.
Našķoties 
Zane Ozoliņa
Satura darbnīca TAPT

2.

Uldis Pīlēns
Zvaigzne ABC

(mans) uzņēmēja kods

3.

Karīna Račko
Autorizdevums

Sasietā 

4.

Juvāls Noass 
Harari
VZ Publishing 
House Zoldners 
and Partners

Sapiensi 

5.

Māris Ruks
Antava

25 gadi sektā

6.

Zane Zusta, 
Diāna Zande
Zvaigzne ABC

Tarakāni manā galvā

7.

Imants 
Ziedonis
Imanta Ziedoņa 
fonds “Viegli”

Minimismi 

Armands Puče
Mediju Nams

Aitas 

8.
Guntars Račs
Izdevniecība 
MicRec

Mīlestība ir + 
CD (populāru 
dziesmu  
akustiskās versijas)

9.

Latvijas 
Nacionālā 
bibliotēka

Nacionālā  
enciklopēdija. Latvija

10.
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ToP 50 gRĀMATAS LATVIEŠU VALoDĀ 2019. gADĀ

11. Indriķis Latvietis ■ bailes 3 Nauda ■ Apgāds Mantojums 
12. Latvija. 600 jautājumi ■ Zvaigzne ABC 

13. Una Ulme ■ Skaistumam nav gadu ■ G.B. Marketing and Sales
14. Vita Kalniņa ■ Pirmās attiecības cilvēka dzīvē ■ Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA
15. Karīna Račko ■ Samaitātā ■ Zvaigzne ABC
16. Maija Krekle ■ Melanholiskais valsis. Emīla Dārziņa sapnis par mīlestību ■ Latvijas Mediji
17. Rolands Priverts ■ Nebaidies ne no kā ■ Liegra
18. Marija Montesori ■ Absorbējošais prāts ■ Jāņa Rozes apgāds
19. Viktors Suvorovs ■ Specnazs ■ Dienas Grāmata
20. Robins Šarma ■ Klubs "plkst.5 no rīta" ■ Avots
21. Stefānija Štāla ■ Tavs iekšējais bērns grib atrast mājas ■ Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA
22. Robins S. Šarma ■ Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari ■ Avots
23. Alise Kindzule ■ Ar uzturu uz tu ■ Latvijas Mediji 
24. Agnese Margēviča ■ brālība² ■ Dienas Mediji 
25. Guntars Račs ■ 365 / 1. daļa ■ Izdevniecība MicRec 
26. Roberts. T. Kijosaki, Šārona L. Lektere ■ bagātais tētis, nabagais tētis ■ Zvaigzne ABC
27. Nora Ikstena ■ Mātes piens. Mēs. Latvija, XX gadsimts ■ Dienas Grāmata
28. Guntars Račs ■ 365 / 2. daļa ■ Izdevniecība MicRec 

29. Gerijs Čepmens ■ Piecas mīlestības valodas ■ A & A Vision
30. Dace Judina ■ Ēnas spogulī ■ Latvijas Mediji
31. Paulu Koelju ■ Hipijs ■ Jāņa Rozes apgāds 
32. Uldis Neiburgs ■ grēka un ienaida liesmās! Latvijas otrā pasaules kara stāsti ■ Latvijas Mediji
33. Ingmārs Jurisons ■ Dukuri. Ledus karaļi dzīvē ■ Latvijas Mediji
34. Maikls Ņūtons ■ Dvēseļu ceļojums. Dzīve starp dzīvēm ■ A & A Vision
35. Akvelīna Līvmane ■ Tā teica Dieviete ■ Zvaigzne ABC 

36. Ekharts Tolle ■ Tagadnes spēks. Ceļvedis uz garīgu apskaidrību ■ A & A Vision
37. Brigita Ektermane ■ Latviešu zīmju spēks. Tradīcijas. Lietojums. Padomi ■ Latvijas Mediji
38. Leons Briedis ■ Vilcene un atraitnis ■ Dienas Grāmata 
39. Jū Nesbē ■ Makbets ■ Zvaigzne ABC
40. Māra Zālīte ■ Pieci pirksti ■ Dienas Grāmata
41. Džons Bredšovs ■ Atgriešanās pie sevis ■ Zvaigzne ABC
42. Dace Judina ■ Lāsts ■ Latvijas Mediji
43. Dana Gulbe ■ Kas notiek bērnudārzā ■ Satura darbnīca TAPT
44. Deivids Deida ■ Īsta vīrieša ceļš. garīga pilnveide un meistarība attiecībās, karjerā un seksā ■   
       Zvaigzne ABC 
45. Lārss Keplers ■ Smilšuvīrs ■ Apostrofs
46. Nora Ikstena ■ Mīlestība ■ Dienas Grāmata
47. Anna Birmane ■ Annas Pannas kūkas un ne tikai ■ Satura darbnīca TAPT
48. Aleksandrs Grīns ■ Dvēseļu putenis ■ Jumava
49. Ilmārs Šlāpins, Reinis Pētersons ■ Latvietis. 100 nacionālās īpatnības ■ Satura darbnīca TAPT
50. Māra Zālīte ■ Paradīzes putni ■ Dienas Grāmata
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ToP 10 gRĀMATAS ANgĻU VALoDĀ 2019. gADĀ

1.
12 Rules for Life:  
An Antidote to Chaos
Jordan B. Peterson
Penguin

2.

Yuval Noah 
Harari
Vintage

Sapiens. A brief History 
of Humankind

3.

Michelle 
Obama
Viking 

becoming

4.

Mark Manson
Harper Collins

The Subtle Art of  
Not giving a F*ck

5.

Yuyal Noah 
Harari
Vintage

Homo Deus: A brief 
History of Tomorrow

6. 7.

Rupi Kaur
Andrews McMeel Publishing

Milk and Honey

Robin 
Sharma
Harper Thorsons

The 5 AM Club

Stephen 
Hawking
John Murray 

brief Answers  
to the big Questions

J.K. Rowling
Bloomsbury

Harry Potter and  
the Philosopher's Stone

Yuval Noah 
Harari 
Vintage

21 Lessons for  
the 21st Century

8. 9. 10.
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ToP 10 gRĀMATAS KRIEVU VALoDĀ 2019. gADĀ                                            

1.
Хочу и буду:  
Принять себя, полюбить  
жизнь и стать счастливым
Михаил Лабковский
Альпина Паблишер

2.
Марк 
Мэнсон
Альпина 
Паблишер

Тонкое 
искусство пофигизма: 
Парадоксальный 
способ жить счастливо

3.

Гузель Яхина
АСТ

Зулейха открывает 
глаза

4.

Татьяна 
Устинова
Эксмо

Призрак Канта

5.

Рэй Брэдбери
Эксмо

Вино из одуванчиков

6. 7.

Хелен 
Браун
Эксмо

bTS. Короли K-PoP

Марк 
Мэнсон
Альпина 
Паблишер

Все хреново:  
Книга о надежде

Ронда Берн
Эксмо

Тайна 

Анна 
Князева
Эксмо

Девушка из тихого 
омута

Владимир 
Набоков
Азбука

Лолита

8. 9. 10.
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Inga Gaile
SKAISTĀS
Grāmatas mākslinieks Jānis Esītis
Pirmais Ingas Gailes romāns “Stikli” (2016) iznāca apgāda “Dienas Grāmata” vēsturisko 
romānu sērijā “Mēs. Latvija. XX gadsimts”. Jaunāko darbu “Skaistās” var uztvert arī kā 
savdabīgu “Stiklu” turpinājumu, jo tajā darbojas visas pirmā romāna galvenās personas.
“Mēģināju uzrakstīt romānu par cilvēkiem, kuri spēja saglabāt cilvēcību situācijās un 
apstākļos, kad tai nebija vietas. To darot, mani vadīja cerība, ka turpmāk mēs varētu 
vienkārši dzīvot.” (Inga Gaile)

Tonijs Džads
PĒC KARA. EIRoPAS VĒSTURE 1945–2005
Mārtiņa Pomaha tulkojums no angļu valodas
Grāmatas mākslinieks Jānis Esītis
Viens no slavenākajiem un ietekmīgākajiem britu vēsturnieka Tonija Džada darbiem – 
visaptverošais mūsdienu Eiropas pētījums “Pēc kara. Eiropas vēsture 1945–2005” – 
latviski pirmoreiz tika izdots 2007. gadā. Šajā aizraujošajā un vērienīgajā darbā aplūkota 
ne tikai Eiropas atgūšanās no 2. pasaules kara, komunisma uzvaras gājiens un krišana, 
bet arī Eiropas Savienības izveidošanās, Irākas karš, atkarība no pasaules lielvarām 
un vēl, un vēl, atspoguļojot Eiropas austrumus un rietumus, kultūru un ģeopolitiku 

mijiedarbībā – kā tas vienmēr bijis arī īstenībā. 

Juris Kronbergs
DZEJoĻU IZLASE / SELECTED PoEMS
Latviešu un angļu valodā
Atdzejojusi Māra Rozīte
Grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska
“Juris Kronbergs ir dzejnieks, kura dzinējspēks ir Laiks – Pagātne, Tagadne, Nākotne. 
Šo milzu nastu gan sev, gan līdzcilvēkiem viņš padara vieglāku un dziļāku ar prasmīgu 
ironiju un sirds siltumu.” (Knuts Skujenieks)
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Dāvids Vikmanis
RoŅPILS. PURVA STĀSTS
Māksliniece Marina Heniņa
“Jāņa Rozes apgāds” piedāvā mazajiem lasītājiem aizraujošu piedzīvojumu stāstu, 
ko sarakstījis Dāvids Vikmanis – ikdienā viņš strādā par IT sistēmu administratoru, 
bet brīvajā laikā klaiņo apkārt, meklēdams piedzīvojumus. Savu rakstītprasmi viņš 
spodrinājis Literārajā Akadēmijā, un šī grāmata ir 
viņa debija latviešu bērnu literatūrā.
Māksliniece Marina Heniņa zīmē tāpēc, ka viņai tas 
ļoti patīk un viņa vēlas pasauli padarīt skaistāku un 

labāku. Šī ir jau viņas piektā ilustrētā grāmata.
Dvīņumāsas Tīne un Bīne kopā ar tēti dzīvo Roņpilī, nelielā ciemā meža vidū, 
viņām ir deviņi gadi un prāts tā vien nesas uz delverībām. Kādu dienu klasē 
uzrodas jauniņais – puika Juhans, kuru neviens cits, izņemot māsas, neredz. 
Turklāt izrādās, ka viņš dzīvo netālajā Roņu purvā! Kā tas iespējams? Jaunā 
drauga uzaicinātas, meitenes dodas atklāt purva dzīļu pasauli un tās noslēpumus.
“Lieli un mazi, brienami un neizbrienami, purvi reibinoši smaržo un cītīgi 
glabā savus noslēpumus. To akači kā milzu pogas slēpj ieeju purva pasaulē, kurā 
nokļūt var tikai īpaši cilvēki. Par to ir šis stāsts.” (Dāvids Vikmanis)

Grāmatas izdošanu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

Kotrīna Zīle 
SAMAINĪTAIS 
No lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere 
Kādā februāra dienā neilgi pirms Meteņiem, kad Viļņas mākslas skolas pēdējā kursa 
audzēkņi gatavo karnevāla maskas, pilsētu pārņem pat ziemas apstākļiem neparasts sals 
un puteņi, un sešpadsmitgadīgie Gabija un Geds tiek ierauti savādu notikumu virpulī. 
Ar šiem ļoti atšķirīgajiem jauniešiem sāk notikt neizprotamas lietas un tikko modušās 
jūtas cenšas nomākt gluži neticami spēki. Vai spējat iedomāties, ka skolas pagraba 

tumsā var sastapt pašu Velnu, baltā drānā ietinusies Ģiltene mēdz ierasties gluži negaidīta, putni un mājdzīvnieki 
sāk uzvesties kā nešķīsti neradījumi… 
Kotrīna Zīle ir rakstniece un māksliniece, kura rada darbus par mitoloģijas tēmām. Viņas debijas grāmata Milzis 
mazulis (Aukso žuvys, 2014) tika iekļauta labāko 2014. gada Lietuvas bērnu grāmatu pieciniekā; Lielā būtņu 
grāmata (Aukso žuvys, 2016) Grāmatu mākslas konkursā saņēma balvu kā 2016. gada skaistākā grāmata bērniem. 
Samainītais (2019) ir pirmā rakstnieces grāmata jauniešiem, kas arī jau iekļauta 2019. gada labāko jauniešu 
grāmatu pieciniekā. 
“Grāmatas varoņiem ļāvu neizlikties – būt savādiem, dusmīgiem un trakiem, runāt neizskaistinātā, ikdienišķā 
valodā. Mitoloģiskās būtnes nometināju uz dzīvi mūsdienu pasaulē. Tā viņi visi atdzīvojās. Un atdzīvojušies 
nolaupīja manu sirdi. Ceru, ka tā notiks arī ar jums,” saka Kotrīna Zīle. Savukārt tulkotāja Dace Meiere piebilst: 
“Tulkotāji bieži izdevējiem iesaka, ko vajadzētu tulkot un izdot. Arī es. Tomēr neatceros nevienu citu reizi, kad 
pēc draugu ieteikuma nopērku svaigi iznākušu grāmatu, tai pašā dienā mājupceļā uz Latviju sāku lasīt, lasu 
sajūsmināti un aizrautīgi, bet nākamajā vakarā steidzīgi rakstu izdevējiem, ka šo grāmatu mums vajag latviski – 
noteikti un tūlīt pat. Savukārt nākamajā rītā pēc šīs vēstules izdevējiem manas istabas logu gluži neiedomājami 
apķēzīja putni. Šo piebildi sapratīs tikai tie, kas grāmatu jau izlasījuši.”

Grāmatas tulkojumu atbalsta Lietuvas Kultūras institūts.

Foto ©
M

arina H
eniņa
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Francis Verfels
MUSA DAgA ČETRDESMIT DIENAS 
No vācu valodas tulkojusi Ilze Paegle-Mkrtčjana
Mākslinieks Aigars Ozoliņš

Francis Verfels (1890–1945) ir izcils rakstnieks, dramaturgs un dzejnieks, 
spilgts liriskā ekspresionisma pārstāvis, austriešu literatūras klasiķis. Viņš 
savulaik baudījis milzu popularitāti, pat pasaules slavu, ticis lasītāju un 
kritiķu cildināts, neskaitāmās valodās tulkots, un viņa darbi savu aktualitāti 
nav zaudējuši arī mūsdienās un piedzīvo arvien jaunus un jaunus izde
vumus. Beidzot arī latviešu lasītājiem ir iespēja iepazīt šī ievērojamā literāta 
nozīmīgāko veikumu.
“Musa Daga četrdesmit dienas” (1933) ir Verfela magnum opus, vēsturisks 
romāns, kam grūti atrast līdzinieku 20. gadsimta literatūrā. Tas vēsta 
par Musa Daga kalna apkaimes armēņu varonīgo pretošanos turkiem 
1915.  gada armēņu genocīda laikā. Šī Pirmā pasaules kara epizode ir 

atspoguļota vēsturiski precīzi un literāri meistarīgi, ļaujot izprast vispārcilvēciskās, pārlaicīgās traģēdijas raksturu 
un mērogu. Tieši tāpēc romāns sniedz emocionālu pārdzīvojumu un vielu pārdomām arī lasītājiem, kuriem nav 
personiskas saiknes ar vietu, laiku un notikumiem, kas tajā aprakstīti.

“Līdzīgi Erikam Marijai Remarkam arī ievērojamā ebreju izcelsmes čehu un austriešu rakstnieka, dramaturga 
un dzejnieka Franča Verfela popularitāti ir sekmējuši vairāki literārie darbi, kuros viņš pievērsies eksistenciāliem 
Pirmā pasaules kara un Otrā pasaules kara notikumiem un cilvēku likteņiem kā grūtu pārbaudījumu, tā arī skarbas 
ētiskās izvēles situācijās. Romāna “Musa Daga četrdesmit dienas” pamattēma ir pret armēņu tautu vērstā genocīda, 
tā mēroga un seku atspoguļojums, paužot personisku protestu pret 20. gadsimta nežēlīgo dabu un apliecinot 
līdzcietību cilvēces galvenajai vērtībai – indivīda dzīvībai. Francis Verfels ir tiecies izzināt pasaules lielāko reliģiju 
ietekmi uz cilvēka raksturu un iedziļināties savu literāro varoņu emocionālajos pārdzīvojumos. Rakstnieka stils  
nav vienkāršs, viņa daiļrade prasa plašas kultūrvēsturiskās zināšanas, taču arī gandarī ikvienu lasītāju ar filoso
fiskām pasāžām par reliģiski iekrāsota humānisma dabu un robežām. Ar aculiecinieka vērojuma tiešumu romāna 
lappusēs atklājas Pirmā pasaules kara seku traģiskās ainas, rosinot cilvēci pārtraukt kultūru, reliģiju, etnosu 
atšķirības vērtēt kā konflikta cēloni un aicinot visas pasaules tautas uz globālu mierizlīgumu.” (Ojārs Spārītis)

“Šai grāmatai būtu jāraisa emocijas ikvienā dzīvā būtnē, kurai piemīt kaut kripatiņa cilvēcības. [..] Tas ir vēstījums, 
ko būtu pienākums izlasīt katram inteliģentam cilvēkam. Turklāt šis pienākums vienlaikus ir arī bauda.” (The New 
York Times Book Review)

“Šī brīnišķīgā grāmata, kuru turklāt var lasīt ar patiesu baudu, ir cieņas apliecinājums armēņu tautai un vienlaikus 
visām pasaules tautām, kas cīnās pret genocīdu.” (Prof. Izraēls V. Čarnijs, Jeruzaleme, Holokausta un genocīda 
institūta direktors)

“Ikreiz, kad kādai tautai draud iznīcība, kad brīvība cīnās pret ļaunumu un gribas izsaukties: “Kā tas iespējams?” – 
Franča Verfela “Musa Daga četrdesmit dienas” iedvesmos cīņai, pat ja cīnītājiem draud droša nāve. Tāds ir vēstījums, 
kas ietverts armēņu cīņā pret genocīdu un Franča Verfela novēlējumā.” (Prof. Frenks Čolks, Monreāla, Konkordijas 
Universitātes Genocīda un cilvēktiesību institūta direktors)

Grāmata izdota ar Eiropas Komisijas, Armēnijas Republikas vēstniecības Latvijā, Armēnijas Republikas Izglītības, 
zinātnes, kultūras un sporta ministrijas, Austrijas federālās kancelejas, Latvijas Valsts kultūrkapitāla fonda, kā arī 
ar Hovika Mkrtčjana un Mhitara Mhitarjana finansiālu atbalstu.
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Saruna par 
“ReKonstRuKciju” 

Decembra vidū pie Jāņa Rozes apgāda un sa viem 
cienītājiem Rīgā viesojās ievērojamais igauņu 
rakstnieks Reins Rauds. 11. decembrī Raiņa un 
Aspazijas mājā izdevniecības direktore Renāte 
Punka viņu bija aicinājusi uz sarunu par nesen 
Maimas Grīnbergas tulkojumā latviski izdoto 
romānu “Rekonstrukcija”. Tas ir līdz šim visvai rāk 
tulkotais Rauda romāns, un pats autors ar ganda
rī jumu saka, ka gan Lielbritānijā, gan Dānijā, 
Lietuvā, Krievijā un Somijā šis darbs izpelnījies 
ļo ti atzinīgas atsauksmes. “Man pašam šķiet, ka 
stāsts galvenokārt ir brīdinājums no aklas aizraušanās ar reliģisku fanātismu un cilvēku dalīšanu pēc tautības vai 
ticības, rosinājums nepaļauties stereotipiskiem viedokļiem, kā arī pamudinājums būt redzīgākiem, iejūtīgākiem 
sav starpējās attiecībās. Taču daudzi lasītāji teikuši, ka viņiem visbūtiskākā bijusi tēva un meitas attiecību līnija. 
Šķiet, tas ir labi – ja visiem par kādu grāmatu ir pilnīgi vienāds viedoklis, tad šādu grāmatu diez vai vispār vērts 
lasīt,“ saka rakstnieks. 

Romāna darbība aptver diezgan plašu laika nogriezni – galvenā varoņa Enna 
Padrika personība veidojusies padomju laikā, viņa meita Annija ir augusi un 
izglītojusies jau pēcpadomju Igaunijā, bet viņas traģiskās bojāejas iemeslus tēvs 
cenšas izdibināt ap 2012. gadu, tieši pirms “Rekonstrukcija” nāca klajā. “Līdz tam 
mani romāni bija drīzāk postmoderni, nepiesaistīti konkrētai vietai un laikam, 
taču tobrīd šķita būtiski runāt par Igauniju šeit un tagad – kāda tā ir un kādu 
mēs to gribam vai negribam redzēt.” Grāmatas nosaukums ir daudzslāņains – tas 
gan raksturo notikumu rekonstrukcijas procesu, kam Enns Padriks nododas visā 
vēstījuma gaitā, taču interpretējams plašāk. 
Romāns tapis salīdzinoši īsā laikā kādā Somijas rakstniekiem piederošā literātu 
rezidencē netālu no Romas. “Maniem romāniem ir salīdzinoši ilgs ideju inku
bācijas periods, bet, kad tie nobrieduši, pirmo uzmetumu uzrakstu diezgan ātri. 
Tad tam ļauju “nostāvēties”, pārlasu, pielaboju, 

atkal pārlasu, rādu ģimenei, reizēm kādam, kura reakcija uz tekstu var izrādīties 
noderīga, lai izgaismotu kādu uzlabojamu vietu.” Jautāts, vai “Rekonstrukciju”  
nācies daudz pārkonstruēt, Reins Rauds papurina galvu – nē, mazliet mainīti 
daži personāži, taču pamatlīnijas atbilst sākotnējai iecerei. “Gan toreiz cerēju, 
gan tagad ceru, ka “Rekonstrukcija” varētu kaut nedaudz Igauniju pasargāt no 
reliģiskām masu pašnāvībām. Līdz šim tādas pie mums nav notikušas, ceru, ka tā 
arī paliks,” saka rakstnieks. 

Plašāk gan par romānu, gan Reina Rauda skatījumu uz šodienas procesiem 
Igaunijas politikā un izglītības sistēmā lasiet Maimas Grīnbergas sagatavotajā 
intervijā interneta žurnālā Punctum. 
Fotoreportāžu par tikšanos ar Reinu Raudu veidoja Jānis Straume. 

Grāmatas izdošanu atbalstījusi programma “Radošā Eiropa” un Igaunijas Kultūrkapitāls.
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Mansards
Silvija Geikina
PĒDĒJIE RoMANTIĶI.  
DAILES TEĀTRA 3. AKTIERU STUDIJA
“Dailes teātra 3. aktieru studija, kas no 1959. līdz 1962. gadam darbojās vecajā Dailes 
teātra ēkā Lāčplēša ielā 25, vēlākajos gados nereti tika dēvēta par leģendāru, jo tā bija 
pēdējā, kas mācījās teātra dibinātāja un ilggadīgā mākslinieciskā vadītāja Eduarda 
Smiļģa vadībā. Liekas, Eduards Smiļģis daudz gaidīja no šīs studijas absolventiem. Viņš 
cerēja, ka līdz ar viņu ienākšanu teātrī sāksies jauns radošais pacēlums un mākslinie
ciska izaugsme. Gandrīz visi 3. studijas beidzēji, ar retiem izņēmumiem, savu turpmāko 

dzīvi tādā vai citādā veidā saistīja ar teātri. 3. studijas absolventi ir dramaturgi, režisori, televīzijas režisori, teātra 
zinātnieki, scenogrāfi. Un daudzi – spilgti un populāri aktieri Latvijas teātros,” raksta grāmatas autore Silvija 
Geikina, teātra zinātniece un Dailes teātra 3. aktieru studijas absolvente, kura grāmatā apkopojusi sarunas un 
atmiņas par studijas beidzējiem, kuru vidū ir Helga Dancberga, Olga Dreģe, Ārijs Geikins, Astrīda Kairiša, Leons 
Krivāns, Lidija Pupure, Juris Strenga, Ludmila Tarasova, Ilze Vazdika, Uldis Vazdiks, Zaiga Vīnerte, Anda Zaice 
un citi.

Jumava
Pēteris Strubergs 
bIJUSĪ CILVĒKĒDĀJU ZEME  
PAPUA JAUNgVINEJA TUVPLĀNĀ
Kārtējā sērijas “Aiz apvāršņa” grāmata aicina doties piedzīvojumiem bagātā ceļojumā 
uz otrā pasaules malā esošo PapuaJaungvineju. Mūsdienās bijušo cilvēkēdāju zeme ir 
slavena ne vien ar savu eksotiku, bet arī ar ceļošanai bīstamiem apstākļiem. Šajā sakarā, 
Jūs, cienījamos lasītājus, gaida ciemošanās pie unikālām ciltīm, būs iespēja iepazīt 
papuasu savdabīgo kultūru, dzīvesveidu un no senčiem pārmantotās tradīcijas. Pie viena 
arī uzzināsiet, ka šajā zemē laiku pa laikam vēl joprojām kāds tiek apēsts un kas jādara, 
lai bezbailīgi ceļotāji nenokļūtu laupītāju nagos.

Jumava
Džoisa Meijere 
MoSTIES AR VĀRDU
Vārdiem piemīt varens spēks – tāds spēks, kas ļauj mums izveidot līdz šim nepieredzētu 
tuvību ar Dievu.
Grāmata ļauj lasītājam smelties spēku no spēcinošiem vārdiem ik dienu visa gada 
garumā. Veltījums katrai dienai sākas ar vienu atslēgas vārdu skaidrības ieviešanai un 
lasītāja zināšanai, kas paver durvis pozitīvu pārmaiņu ienākšanai dzīvē. Šie vārdi kopā ar 
atbilstošu citātu no Svētajiem Rakstiem un praktisku Džoisas padomu palīdzēs nonākt 
tuvāk Dievam un pavērs ceļu pie visa labā.
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PIRMAIS ATLANTS
Tulkojis Krišjānis Lauksargs
Jaunie lasītāji ar šī bagātīgi ilustrētā “Pirmā atlanta” palīdzību varēs apceļot zemeslodi. 
Te ir vairāk nekā 20 krāsainu karšu, ko pētīt, un piedevām vēl plakāts ar pasaules 
karti – tas viss ļaus uzzināt daudz aizraujoša par mūsu brīnišķīgo planētu! 
Kartes ir viegli uztveramas, tajās uzzīmētas ievērojamas vietas, reģionam raksturīgi 
dzīvnieki un augi. Par katru reģionu lasāmi interesanti fakti. Lai prieks mācīties!

DISNEY
STĀSTI MIEDZIŅAM
Tulkojums: Dace Andžāne, Jana Bērziņa, Edvīns Raups, Valērijs Černejs
Gatavojies ciemoties miega valstībā kopā ar sirsnīgajiem Disney un Disney/Pixar 
studijas animācijas filmu varoņiem! Palīdzi Salātlapiņai un Flinam nolikt gulēt 
Maksimu, izpēti Lepno zemju plašumus zem naksnīgajām debesīm kopā ar Simbu un 
Natu, dodies aizraujošā zemūdens piedzīvojumā kopā ar Nemo un vēl, un vēl! 
Šajā krājumā iekļautie stāsti vērtīs vakara cēlienu par jauku kopā būšanu un vienos 

bērnus un vecākus lasīšanas priekā!

VINNIJS PŪKS
MANI LAbIE DARbI
Tulkojis Edvīns Raups
Vinnijam Pūkam nav lielāka garduma par medu – tas katram skaidrs, bet visi zina arī 
to, ka viņam ir atsaucīga sirds, un, ja vien kādam gadījusies ķibele, lācis steigsies palīgā.
Šajā krājumā apkopoti četri sirsnīgi stāsti par Simtjūdžu meža iemītnieku piedzī
vojumiem. Un katrs no tiem būs brīnišķīgs sākums vecāku sarunai ar bērnu par kādu 
nozīmīgu tēmu, turklāt lieliska iespēja māmiņai vai tētim doties atmiņu ceļojumā uz 
savu bērnības zemi!

ES MĀCoS!
PIRMIE VĀRDI
Tulkojusi Linda Kalna
Esi sveicināts pasaulē, mazais! Šīs sērijas grāmatiņas izklaidē ar pārsteigumiem un 
rosina pazīt attēlotos objektus, ļauj pilnveidot valodas prasmi, kā arī attīsta roku un 
acu saskaņotu darbību. Aiciniet bērnu atvērt biezos atlokus, mudiniet izsacīt iekrāsotos 
vārdus un pārrunājiet attēlos redzamo! Šajā sērijā arī grāmata “DZĪVNIEKI”.
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KibertrilleriS  
latviešu gaumē

Izdevniecībā “Latvijas Mediji” iznācis SVETLANAS 
AMBERGAS debijas romāns “Versija: Tēvi”. Lako
nis kais nosaukums slēpj īstu kibertrilleri. Grāmatas 
autore strādājusi Informācijas tehnoloģiju drošības 
in cidentu novēršanas institūcijā CERT.LV, apguvusi 
rakstīšanas meistarību Literārajā akadēmijā, bet pat
laban maģistrantūrā studē kiberdrošības juridiskos 
aspektus.
Ar autori sarunājas “Latvijas Avīzes” žurnāliste Linda 
KusiņaŠulce.

Jāsaka, grāmatu vēru vaļā ar zināmu piesardzības devu. 
Kibertrilleris latviešu gaumē, kāds gan tas būs? Tomēr 

Svetlanai Ambergai savā debijas romānā izdevies savērpt aizraujošu intrigu, neuzbāzīgi papildinot to ar augstākās 
sabiedrības glamūru un liktenīgām jūtām – nē, ne tikai mīlestību, kas nāk prātā pirmā.

Vai varat atklāt, kas bija impulss šai grāmatai, sēkla, no kā viss radās?
Tādas sēklas īsti nebija. Jau no sešu gadu vecuma daudz dzīvoju savā fantāziju pasaulē. Mums mājās bija liels koka 
galds, pretī logs, skaists skats – dzīvojām pirmajā stāvā, – un pie tā es bieži sēdēju, lasīju, griezu, līmēju. Darbojos 
savā pasaulē. Man bija padsmit gadu, kad izdomāju uzrakstīt sēriju seriālam “X faili”. Gandrīz pabeidzu, man 
tikai nebija īsti skaidrs, kā to novest līdz atrisinājumam (pasmaida).
Bet ar šo grāmatu bija tā, ka aizgāju no darba bankā, man bija brīvs laiks, kamēr meklēju citu darbu, nāca prātā 
radošas idejas, skatījos scenāriju rakstīšanas virzienā, un tad pie manis atnāca pirmā grāmatas aina.
Ar draudzeni sēdējām pludmalē, ēdām melleņu zefīru, un man ienāca prāta ideja: iznāk no cietuma jauns vīrietis, 
viņam dzīvē kaut kas neveicas, bet ticis brīvībā un vēlas visu sakārtot. Domāju – nu labi, pierakstīšu, man bija 
tāda A4 lapiņa somā, pārlocīta četrās daļās. Toreiz šķita tā simboliski – re, meitene tikusi atvaļinājumā, tā sakot, 
ārā no ieslodzījuma, varbūt tāpēc tādas domas rodas (smejas).
Bet sāka nākt arī citas idejas. Tad ņēmu grāmatas, mācījos, kā uzrakstīt romānu, un lēnām strādāju pie 
manuskripta. 2013. gadā sāku, 2017. pabeidzu. Es jau neticēju, ka tā var ņemt un uzrakstīt grāmatu, pēc tam vēl 
aizgāju uz Literāro akadēmiju, domāju, vēl paslīpēšu.

Uzreiz izlēmāt, ka darbs būs par kiberdrošību?
Nē, sākotnējā ideja bija par tehnoloģijām nākotnē, jo es divdesmit sešu gadu vecumā domāju, ka reālā dzīve nav 
tik interesanta, lai par to rakstītu (smejas). Bet izdevniecībā pateica: ideja patīk, bet būtu labi, ja darbību pārceltu 
mūsdienās, realitātē, pamainītu vidi.
Nolēmu – kāpēc ne, bet tad vajag vidi, ko zinu, un kiberdrošība bija tā joma, kurā biju strādājusi. Es gan pati 
neesmu kiberdrošības speciāliste, taču man bija gods strādāt par komunikācijas projektu vadītāju CERT.LV un ar 
laiku, lasot ziņas un pētot informāciju, jau sāku saprast, cik kura ievainojamība bīstama, cik cilvēku tā skars, kas 
notiks, ja to neaizlāpīs, cik uzbrukums ir kritisks…

Kiberuzbrukumi ir viens no lielākajiem draudiem šīsdienas pasaulē, tā dzirdam vai katru dienu. Vai 
uzbrucēju bariņam tiešām iespējams nograut visas struktūras?
Savā ziņā jā, savā ziņā – nē. Draudi pastāv, taču, reālistiski raugoties, sistēmas ir tik daudzveidīgas, ka uzbrukt 
vienlaicīgi visam un visu sabojāt ir diezgan nereāli. Nav jau tā, ka visām ie stādēm un uzņēmumiem dati un 
serveri stāv vienā vietā. Tā ir labā ziņa. Nedomāju, ka tagad varētu būt kāds viens liels uzbrukums, kas spētu 
paralizēt visu pasauli.

Foto: Tim
urs Subhankulovs
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Tāpat ar vīrusiem: jā, ir bijuši postoši vīrusi, bet diezin vai ar vienu vīrusu varēs inficēt visas iespējamās 
operētājsistēmas. Tas tāpat kā jautāt, vai mēs ar vienu darbību varam iznīcināt visus augus. Nu, nevaram īsti.

Tas nav pilnīgi precīzs vispārinājums, tomēr caurmērā latviešu rakstnieki vecumā virs četrdesmit gadiem 
izvēlas savus sižetus un varoņus novietot šeit un tagad – tie ir Latvijas cilvēki Latvijas vidē. Jaunākie autori, 
kā var novērot, izvēlas aprakstīt globālo pasauli, tāpat tēlu vārdi ir drīzāk starptautiski, arī jūsu romānā. 
Jūs tā vēlējāties romānā iedvest pasaules elpu?
Tā ir dažādu faktoru kombinācija. Sākot rakstīt, vispār neiedomājies, ka rakstīsi par Latviju, latviešiem. Ja lasi 
bestsellerus, tajos taču nav nekā par Latviju. Labākās grāmatas – Dena Brauna “Da Vinči kods”, Džona Grišama, 
Stīvena Kinga, Kurta Vonnegūta, Ērvina Šova romāni – ir par ārzemēm, Ņujorku, Londonu. Un tad liekas, arī 
man jāraksta par turieni, jo tas ir stilīgi, un pat neienāk prātā, ka varētu rakstīt par Latviju.
Kad draugiem teicu, ka grāmata būs par Latviju, man teica, ka to taču neviens nelasīs, jo rakstīt par Latviju 
nekotējas. Daudzi vispār nelasa latviešu rakstnieku grāmatas.

Arī vārdi jūsu tēliem ir neparasti. Vārda došana vispār ir ļoti smalka 
padarīšana...
Sākumā biju domājusi dot tādus vārdus, kādu vispār kalendārā nav, 
pašizdomātus. Taču nācās tos nomainīt pret reālistiskākiem. Piemēram, 
galvenajam vīriešu tēlam izvēlējos mani iedvesmojuša scenārista vārdu. 
Izvēlējos Kristoferu Makveriju, kurš taisījis ļoti labas filmas prāta mežģu 
žanrā (viņa veikumā filmas “Džeks Rīčers”, divas svaigākās “Neiespējamās 
misijas” filmas un citas. – L. K.Š.), lai liktu lasītājam nedaudz padomāt, 
vismaz mazliet, lai saprot, ka ir vairāk par to, kas ierakstīts katrā ainā.

Pieminējāt varoņu turības līmeni. Kādēļ izlēmāt pievērsties pašiem 
augstākajiem sabiedrības slāņiem?
Grāmatas sižets radās, uzdodot sev pašai jautājumus. Teiksim – vai 
parastam cilvēkam ir iespēja izrauties no savas dzīves un tikt divus vai 
trīs līmeņus augstāk? Bet es sāku domāt – kā tad ir no tās otras puses, vai 
miljonāri, ļoti bagātie, var izrauties no saviem rāmjiem, kas viņiem tāpat 
ir, kā viņi atrisina savas problēmas.
Un vēl man gribējās iedot saviem varoņiem nedaudz vairāk resursu, lai arī zaudējums būtu lielāks. Iedvesmas 
avots – es tam arī esmu veltījusi ierakstu grāmatas pateicību sadaļā – bija Kurta Vonnegūta romāns “Titāna 
sirēnas”. Tajā ir stāsts par miljardu mantinieku, kura īpašums tiek izputināts.
Un tieši laikā, kad sāku rakstīt grāmatu, sākās breksits, kad daļa britu teica – jā, gribam breksitu, gribam sāpināt 
lielās korporācijas! Tas mani tā aizķēra! Tā ka man vēl ir plāni ar bagātniekiem, viņi nav vienkārši tāpat ielikti 
romānā (smejas).

Londona, kur daļēji notiek darbība, pašai mīļa?
Aizbraucu brīvdienās, kad grāmata jau bija uzrakstīta. Londonā dzīvo man mīļa draudzene, bet es pie viņas biju 
bijusi diezgan sen. Sākumā domāju – nepatiks, jo Londonā ir daudz cilvēku, man labāk patīk mierīgāki apstākļi. 
Taču biju pārsteigta, ka šajā lielajā cilvēku plūsmā ir laba, spēcīga enerģija – ej pa ielu un pilsētas enerģija burtiski 
uzmundrina.

Grāmatas beigas bija visnotaļ atvērtas…
Jā, ir iespējams romāna turpinājums, jau uzrakstīts diezgan liels fragments. Tas vairāk pievērsīsies Frankes mātes 
tēlam, sievišķībai. Turpinājumā būs nobriedušāks skatījums, jo šis romāns manā sirdī ir tādas agrās, naivās 
jaunības laika izpausme. Pat nezinu, kāpēc, bet tā sanācis.

Intervija tapusi sadarbībā ar izdevniecību “Latvijas Mediji”.



GRĀMATPLAUKTU STĀSTI

16

ciemos pie ilmāRa šlāpina

Ilmārs Šlāpins ir dzejnieks, publicists, filozofs. Nesen 
iz nā kusi viņa otrā dzejas grāmata “Es nemāku, koma-
tus”. Viņš arī daudz lasa un Facebook lapā “Brokastu 
pleiliste” publicē savas brokastis, tām pieskaņojot 
grāmatu un mūziku. Pie viņa ciemojamies decembra 
atkusnī. Malkojot viņa pagatavoto kafiju ar auzu pie-
nu, uzdodu pirmo jautājumu, uz kuru skan atbilde: 
“Grāmatas sanāk lasīt par maz, vairāk sanāk grāmatas 
gribēt un iegūt īpašumā. Un tad tās krājas, un veidojas 
nesen iegūto grāmatu kaudze, un tu uz tām grāmatām 

skaties un domā: tūlīt, tūlīt, parīt man būs brīvāks laiks, tad tās tiek nogrūstas malā, nonāk plauktos, kur 
tām priekšā sakraujas citas grāmatas, un aizmirstas.”

Pārvākšanas un grāmatu muguriņu krāsas
“Es esmu diezgan daudz pārvācies no viena dzīvokļa uz otru,” Ilmārs turp ina. “Ar visām grāmatām. Vienreiz 
piecu gadu laikā nomainīju sešus dzīvokļus.”

“Šausmas. Grāmatas pārvācoties ir pats trakākais.”
“Jā. Ar laiku tu sāc algot nesējus, kuri palīdz pārvākties. Vienubrīd es atklāju, ka visātrāk un ērtāk ir kraut grāmatas 
cukura maisos. Tie gan bojā grāmatas un arī rokas, jāvelk cimdi. Vispār grāmatu pārkraušana bojā rokas. Vienreiz 
izmežģīju īkšķi. Citreiz grāmatu plaukts uzkrita uz kājas, kliboju pusgadu. Labā lieta ir tā, ka pārvācoties tu atce
ries par grāmatām, kuras jau biji piemirsis. Kaut gan, ja ir piemērots dzīvoklis un pārskatāms grāmatu plaukts, 
tad bieži vien grāmatas iepriecina, vienkārši pārlaižot acis to muguriņām. Reti esmu mēģinājis kārtot grāmatas 
pēc kāda principa. Tam nav ne spēka, ne laika. Bet laba ideja ir kārtot tās pēc muguriņu krāsām un veidot 
krāsu pārejas. Daudzas grāmatas par budismu ir oranžā, sarkanā, dzeltenbrūnā krāsā, – tās veido tēmu. Daudzi 
padomju laikā krieviski tulkotie Austrumu literatūras pieminekļi ir melnā krāsā  – Mahābhārata, Upanišādas 
u.tml. Interesanta tēma veidojas, sakārtojot zilās grāmatas – tur ir daudz mistikas. Mirča Eliade, Džoisa “Uliss”, 
protams. Zilo plauktu izveidoju pirms 2 gadiem, kad Elīna Martinsone filmēja darbu “Viesturs Kairišs iznāk no 
meža” un meklēja, vai kādam nav istabas ar zilām sienām, jo galvenajam varonim “Uliss” esot svarīga grāmata.”

“Ak, te tas filmēts?”
“Jā, viņš scenārijā pienāk pie plaukta un izvelk “Ulisu”. Man gandrīz tieši tādā tonī sienas bija nokrāsotas. Kā 
mājas īpašnieks taisnojies – te pirms tam dzīvojuši ukraiņi.”

Brokastis, grāmatu izvēle un bezjēdzīgas grāmatas
“Kā es pie brokastīm izvēlos grāmatu? Cenšos nejauši. Bet, protams, darot lietas nejauši, pa galvu raisās visādas 
domas.”

“Ir grūti speciāli izvēlēties kaut ko nejauši, vai ne?”
“Nu ja! Vēl man ir paņēmiens ņemt to grāmatu, 
kas tobrīd ir vispārsteidzošākā izvēle. Reizēm pie
skaņoju grāmatu mūzikai. Kad ņēmu Bukovska 
dzejoļus, atcerējos, ka sen nebiju klausījies pia
nistu (aut. Willem van Ekeren), kurš ierakstījis 
Baha mūziku, skaitot pa virsu Bukovska dzejoļus. 
Albumu sauc Bach Bukowski. Kādai jābūt grā ma
tai, lai es to gribētu?”
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“Jā.”
“Es apzinos, ka visu nevajag gribēt. Tas vienā brīdī kļūst bezjēdzīgi un aizņem daudz 
vietas. Bet man joprojām ir daudz bezjēdzīgu grāmatu, kuras nekad neizmantošu. 
Vienā brīdī savācu lētas vai bezmaksas grāmatas no “Otrās Elpas” veikala, esmu 
arī aiz žēluma savācis grāmatas uz ielas – slapjdraņķī, sniegā. Bija viena ļoti laba 
aizpagājušā gadsimta grāmata – ilustrēta anatomija, kur bija ļoti smuki uzzīmēti 
iekšējie orgāni. Bērni vaicāja, kāpēc savācu, un es teicu, ka tā ir burvju grāmata – tu 
iedomājies kaut ko, atver, un tur tas būs. Piemēram, pasaki sirds, es atveru, un tur 
ir sirds uzzīmēta. Pasaki acis, bērni pasaka acis, un tur tās ir. Viņi noticēja. Esmu 
internetā pasūtījis pilnīgi bezjēdzīgu grāmatu (nes mums to 
parādīt). Tā ir Bradshaw’s Hand Book – Lielbritānijas un Īrijas 
dzelzceļa līniju un staciju katalogs (izdots 1863. gadā). Droši 
vien liela daļa aprakstīto vietu vairs nepastāv. Vai, piemēram, 

krievu – tuviešu vārdnīca vai 1997. gadā Krievijā izdotā grāmatu sērija “Tautu vadoņi”, kur 
bija Huseina, Dzeduna un Sjaopina rakstu krājumi. Nebija nekādu iemeslu šīs grāmatas 
nopirkt – ne sentimentālu, ne vēsturisku, bet tas iesējums ar reljefo metāla medaljonu...”

“Tevi interesē neparasti risinājumi grāmatu izskatā?”
“Jā, protams!”

Lasīšanas pirmsākumi un īpašās grāmatas
“Un kā aizsākās tava interese par grāmatām un lasīšanu?”
“Man stāsta, ka sāku lasīt ļoti agri. Varbūt es izlikos, ka lasu. Bērni tā dara. Man ir raksturīgs 
sentiments un atgriešanās pie grāmatām vai vēlēšanās atgriezties situācijā, kurā lasīju 
grāmatu pirmoreiz, kad tā atstāja iespaidu. Šī iemesla dēļ esmu mēģinājis atgūt zudušās 
grāmatas vai tās, ko biju ņēmis no bibliotēkas. Daudz ko esmu atradis. Atceros pašu pirmo, 
ko esmu meklējis, bet neesmu atradis. Grāmata bija par 2 robotiem – baltu un melnu, un 
viņu piedzīvojumiem. Melnais laikam bija apaļš un baltais – kantains. Es biju diezgan introverts bērns, daudz laika 
pavadīju bibliotēkā, ļoti alkatīgi grābu grāmatas – vairāk, nekā varēju izlasīt. Tad nesu atpakaļ mainīt. Man daudz 

nozīmēja pats process – grāmatu šķirstīšana, apmīļošana, to klātbūtne.”
“Esmu arī domājis par to, kuras grāmatas bērnībā, pusaudža gados uz 
mani atstājušas vislielāko iespaidu. Neesmu liels zinātniskās fantastikas 
fans, bet liela daļa iekļaujas šajā žanrā. Tas ir gan Kobo Abe, gan Žils 
Verns. Anatols Franss – gan ar sociāli kritiskiem darbiem, kritizējot tā 
laika buržuāzisko sabiedrību, gan arī rakstot par nākotni. Viņam ir darbs 
“Eņģeļu dumpis”, kurā sadumpojušies eņģeļi ir sacēlušies pret Dievu un 
rīko sazvērestību uz Zemes, ražo ieročus, lai varētu izcīnīt kosmisko karu 
pret Dievu. Turklāt grāmata sākas bibliotēkā, kur cilvēks satiek to eņģeli. 

Hamsuna “Bads” mani satrieca pusaudžu gados. Vēlāk – Peļevins, kas pierādīja, ka drīkst rakstīt arī tā. Vera 
Pavlova, kas ir starp banālo un augsto un raksta ļoti vienkārši (no skolnieces skatupunkta), iespējams, ietekmēja 
manu rakstības veidu un attieksmi, ko esmu izmantojis grāmatā “Es nemāku, komatus”.
Saruna turpinās, un Ilmārs teic, ka izlasītās grāmatas noteikti ir viņu veidojušas un ietekmējušas viņa domāšanu, 
kā arī priekšstatus par to, kāda ir interesanta literatūra. Kad vaicāju, kāds viņš būtu, ja atņem izlasītās grāmatas, 
viņš saka, ka noteikti būtu cits cilvēks, piebilstot, ka viņu interesē literatūra, kas ir izdomātas realitātes, ironijas 
un sociālu ideālu apvienojums, bet lasīšana iemāca empātiju, kā arī apziņu, ka var domāt un just savādāk: “To 
saprast tikai no komunikācijas ar cilvēkiem ir grūti. Mūsdienās vēl grūtāk, ja tu sēdi internetā un neskraidi pa 
pagalmiem. Tad tev var sākt likties, ka visi cilvēki ir vienādi.”

Sagatavoja: Inga Pizāne
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ĀRZEMJU gRĀMATU JAUNUMI

Harvill Secker 

THE STARLESS SEA
When Zachary Rawlins stumbles across a strange book hidden in his university library 
it leads him on a quest unlike any other. Its pages entrance him with their tales of 
lovelorn prisoners, lost cities and nameless acolytes, but they also contain something 
impossible: a recollection from his own childhood.
Determined to solve the puzzle of the book, Zachary follows the clues he finds on the 
cover – a bee, a key and a sword. They guide him to a masquerade ball, to a dangerous 
secret club, and finally through a magical doorway created by the fierce and mysterious 
Mirabel. This door leads to a subterranean labyrinth filled with stories, hidden far 
beneath the surface of the earth.
When the labyrinth is threatened, Zachary must race with Mirabel, and Dorian, 

a handsome barefoot man with shifting alliances, through its twisting tunnels and crowded ballrooms, searching 
for the end of his story.

Taschen
Johannes Fiebig 
DALÍ. TARoT
Legend has it that when preparing props for the James Bond film Live and Let Die, 
producer Albert Broccoli commissioned Surrealist maestro Salvador Dali to create a 
custom deck of tarot cards. Inspired by his wife Gala, who nurtured his interest in 
mysticism, Dali eagerly got to work, and continued the project of his own accord when 
the contractual deal fell through. The work was published in a limited art edition in 
1984 that has since long sold out, making Dali the first renowned painter to create 
a completely new set of cards. Drawing on Western masterpieces from antiquity to 
modernity (including some of his own), Dali seamlessly combined his knowledge of 
the arcane with his unmistakable wit. The result is a surreal kaleidoscope of European 
art history. Taschen resurrects all 78 cards in a fresh celebration of Dali's inimitable 
custom set, complete with a booklet by renowned German tarot author Johannes Fiebig 

offering: an introduction to Dali's life and the project's makingof a comprehensive explanation of each card's 
composition, its meaning, and practical advice stepbystep instructions on how to perform readings a jargon
free approach simplifying tarot for the newcomer.

Penguin 
Michael Acton Smith
THE MAgIC oF SLEEP: A bEDSIDE CoMPANIoN
As the most active time for our brains and the most important element to a calmer, 
happier life, sleep has become the topic of our times. Drawing on the success of Calm, 
the #1 app for sleep, meditation and relaxation, Michael Acton Smith writes the 
ultimate guide to good sleep.
Beautifully illustrated and packed with fascinating facts and anecdotes, this book 
contains lifechanging tips. At once a bedside companion and a sleeping aide, The 
Magic of Sleep will be your solution to a better sleeping life, improving each of your 
waking hours.



ĪPAŠIE 
PIEDĀVĀJUMI 
PIRCĒJA KARTES 
ĪPAŠNIEKIEM!

Vairāk informācijas meklē www.jr.lv

piedāvājums spēkā, uzrādot Pircēja karti, no 1. līdz 31. janvārim visās grāmatnīcās jānis RoZe.

papīra kolekcija 
sm•lt aRt

Zīmuļi lYRa aRt design dzēšgumijas

grāmata

€ 14,89 € 19,85

-25%

grāmata

€ 8,37 € 13,95 

-40%

-30%

-20% -20%

SAŅEM ATLAIDES ARĪ PIE MŪSU SADARBĪBAS PARTNERIEM

-10% -10% -5%

-15%-20% -10%




