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❖ IESKAŅOTĀS: 

Maija Migla-Streiča — Nenopietni nopietnie TV aizkadri. 

Lasa Jurģis Vancāns, 2022. gada ieraksts, 1 CD (4 st. 11 min.) 

Daudzi televīzijas darbinieki strādā aizkadrā. Tie ir operatori, 

režisori, redaktori un daudzi citi. Maija Migla-Streiča savos 

četrdesmit televīzijas darba gados bieži bija kadrā. Un šajos gados 

piedzīvots daudz — gan nopietnu, gan amizantu gadījumu, kurus 

skatītāji visbiežāk neredzēja. Tāpēc autore pastāstiņus par 

amizantajiem gadījumiem nosauc par aizkadriem. 

 

Lūsinda Railija — Vētru māsa : Alijas stāsts. 

Lasa Dina Kāgane-Kovaļova, 2023. gada ieraksts, 1 CD (21 st. 

42 min.) 

Cikla «Septiņas māsas» 2. grāmata. Vēsts par mīļotā tēva nāvi 

sasniedz Aliju brīdī, kad viņa gatavojas Kiklādu regatei. Bīstamas 

regates laikā iet bojā viņas mīļotais. Alija nolemj atteikties no 

burāšanas uz visiem laikiem un, sekojot tēva atstātajām norādēm, 

dodas uz Norvēģiju.  
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Кристин Ханна — Соловей. 

Читает Кристина Кокина, запись 2022 года, 1 компактдиск  

(11 ч. 51 мин.) 

Франция, 1939-й год. В уютной деревушке Карриво Вианна 

Мориак прощается с мужем, который уходит воевать с 

немцами. Война пришла в тихую французскую глушь. Перед 

Вианной стоит выбор: либо пустить на постой немецкого 

офицера, либо лишиться всего — возможно, и жизни. Изабель 

Мориак, мятежная и своенравная восемнадцатилетняя 

девчонка, полна решимости бороться с захватчиками.  

 

❖ RESTAURĒTĀS: 

Фридрих Незнанский — Заговор генералов. 

Читает Ирина Спилва, запись 2001 года, 1 компактдиск  

(20 ч.) 

В Российской государственной библиотеке происходят 

непонятные и трагические события: гибнут сотрудники, 

пропадают бесценные книги и рукописи. Расследование, 

которое поручено группе "важняка" Александра Турецкого, 

показало, что преступники с неуклонным постоянством убирают 

и убийц сотрудников библиотеки. И никому не приходит в 

голову, что эти события тесно связаны с подготовкой 

государственного переворота. 
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Līvija Dūmiņa — Artūra Skrastiņa Spogulija (6 sējumi). 

Artūrs Skrastiņš ir radoša nemiera gars, kuram tik ļoti piestāv 

nevietā novalkātais zvaigznes tituls, un tikai viņš pats zina, cik viegli 

ir uzlēkt pie jebkuras mākslas debesīm un cik grūti ir tur atrasties 

pastāvīgi. Te ar talantu vien ir par maz — nepieciešams darbs, 

veiksme, prasme tikt pāri zaudējumiem, neapmaldīties skatītāju un 

kritiķu mīlestībā. 

 

 

Katrīna Randela — Vilku meitene. 

Feo kopā ar mammu dzīvo mazā mājiņā meža vidū un atjaucē 

vilkus, kuri reiz turēti Pēterburgas augstmaņu namos, bet kļuvuši 

pārāk nevaldāmi. Cara armijas ģenerālim Rakovam tas nepatīk, 

tāpēc Feo māja tiek nodedzināta, bet mamma aizvesta uz cietumu. 

Kopā ar četriem vilkiem meitene dodas uz Pēterburgu, lai atbrīvotu 

mammu un atriebtos ģenerālim.  

 

Zane Daudziņa — Dienasgrāmata. 

Runas pedagoģe un aktrise Zane Daudziņa pandēmijas gadu 

fiksējusi savā dienasgrāmatā, kurā atklāti stāsta par neziņu un 

satraukumu, adaptēšanos situācijai un prieka meklēšanu ikdienā. 

 

Guntis Tālers — Garās nakts mēness. 

Nīgri parādu piedzinēji, ne sevišķi veiksmīgi darba meklējumi, 

slepens izsekotājs un pat kolumbiešu mafija — tie ir šķēršļi, ar 
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kuriem sastopas Lana un Mundis, cenšoties sakārtot savas dzīves. 

Vai abiem pietiks paļāvības vienam uz otru un tīras veiksmes, lai 

tas, kas aizsācies kā divu ne sevišķi veiksmīgu trīsdesmitgadnieku 

draudzība, pārtaptu mīlestībā? 

 

Krista Betija — Kima – mana neveiklā dzīve. 

Kimas gaitas jaunā skolā sākas ar uzrāvienu. Kā jau katra 

četrpadsmitgadīga meitene, arī viņa vēlas sadraudzēties ar 

klasesbiedriem, iegūt zēna uzmanību un izpelnīties skolotāju 

atzinību. Kas gan varētu noiet greizi? 

 

Elena Ferrante — Pieaugušo melīgā dzīve. 

Mazās Džovannas daiļā seja ir pārvērtusies, tajā parādās neglīti 

vaibsti. Viņas tēvs saka, ka Džovanna ar katru dienu vairāk sāk 

izskatīties pēc tantes Vitorijas. Bet vai tiešām tā ir? Vai Džovanna 

patiesi mainās un kļūs par tanti Vitoriju — sievieti, par kuru pati 

nezina gandrīz neko un kuru atklāti nicina gan viņas tēvs, gan 

māte? 
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