9789934122163 Piena ceļi
Inga Gaile lasītāju un kritiķu uzmanību pievērsa kā dzejniece (līdz šim izdoti pieci krājumi,
to vidū Migla / 2012 un Lieldienas / 2018, kā arī krājums bērniem Vai otrā grupa mani dzird?
/ 2014), taču viņa ar panākumiem darbojas arī prozā (romāni Stikli / 2016 sērijā Mēs.
Latvija, XX gadsimts un Neredzamie / 2018), dramaturģijā (lugas Āda / 2011, Mūsu Silvija
debesīs / 2013, Trauki / 2014 u.c.) un režijā, ir Sieviešu stendapa izveidotāja un dalībniece.
2012. gadā saņēmusi festivāla Prozas lasījumi galveno balvu. Krājumā Piena ceļi apkopotie
stāsti tapuši desmit gadu laikā. Tajos piedalās Mirū, Marija, Saule, Tauriņcilvēks, Jēzus,
Pēteris, Kaspičs, Viņš Pats un visādi citi varoņi. Pat daži vīrieši.

9789934565427 Lieldienas / dzeja
“Lieldienas” ir dzejnieces un rakstnieces Ingas Gailes sestais dzejoļu krājums. Tajā autore
ved lasītāju sev līdzi ceļojumā 21. gadsimta pasaules īstenībā, kuru brīžiem līdzīgi spējiem
zibspuldzes zibšņiem izgaismo biblisko Lieldienu notikumu atplaiksnījumi. Skaudras un
griezīgas intonācijas, bezjēdzīgu ciešanu un cilvēcības aptumsuma tēma šajos dzejoļos
mijas ar maigumu un mūžseno vēlmi pēc ticības, cerības, mīlestības. “Krājumā es mēģinu
rakstīt savādāk nekā iepriekš, mēģinot ar formas līdzekļiem mainīt binārās opozīcijas –
labs/ slikts, balts/melns. Ir arī tradicionālas formas dzejoļi, bet ir dzejoļi, kas eksperimentē ar
fonētiku, dzejoļi, kas apskata šķietami nepoētiskas tēmas. Priekšplānā izvirzās personības
veidošanās tēma, mēģinot atbilst sabiedrības noteikumiem un tai pašā laikā tos apšaubīt
gadījumos, kad tie smacē liriskā varoņa būtību.” /Inga Gaile/

9789934074455 Neredzamie
Jauna rakstniece Gerda dodas uz kaimiņpilsētas rakstnieku māju, lai radītu savu pirmo
romānu. Ierodoties rezidencē, jaunā sieviete atklāj, ka iepriekšējā vakarā tur aizdomīgos
apstākļos gājis bojā ievērojams rakstnieks, pirmais nopietnais valsts Nobela prēmijas
kandidāts rakstniecībā. Vai slepkavība? Un, ja jā - kurš ir slepkava? Aizdomas krīt uz visiem
- rakstnieku nama saimnieci, viņas meitu, uz draugu - vēsturisko romānu autoru, uz sievu un
mīļāko... Izmeklēšanā iesaistās gan pilsētas mērs, gan ietekmīga Francijas kultūras
izdevuma žurnāliste, gan policists, kuru ar Gerdu saista sena, kopīga un dramatiska
pagātne. Kurš no rakstnieku nama iemītniekiem nestāsta patiesību? Varbūt tā ir pati Gerda?
Inga Gaile (1976), kura jau izpelnījusies lasītāju atzinību ar pieciem dzejas krājumiem un
romānu "Stikli", savā otrajā prozas darbā pievēršas detektīvžanram. Agatas Kristi manierē
savērpjot klasisku sižetu, autore vienlaikus ironiski komentē Latvijā aktuālas kultūras un
politikas norises, un daudzi no romāna tēliem ne vienam vien lasītājam šķitīs attāli
pazīstami.
9789984463629 Kā veidot muzikālu uzvedumu
Autore, komponiste un pedagoģijas doktore, ir sagatavojusi rokasgrāmatu pirmsskolas un
sākumskolas skolotājiem, kuri vēlas veidot muzikālus uzvedumus. Grāmatas pamatā ir
autores izstrādāts bērna teatrālās darbības attīstības modelis, kuru izmantojot bērni var ne
tikai izveidot skatītājiem interesantu uzvedumu, bet arī saistīt tā tapšanu ar visu mācību
procesu, iepazīstot sevi un savu apkārtni. Grāmata ietverti padomi, kā skolotāji var attīstīt
bērnu radošās spējas, skatuviskās dejas prasmes, aktiermeistarību un inscenējuma
veidošanas prasmes. Padomus papildina autores komponēti dažādas grūtības pakāpes
mūzikli, kurus iestudējot visas prasmes var pārbaudīt praksē. Nošu pielikumā skolotāji
atradīs dziedātāju partijas, bet pievienotajos CD-to pavadījumus. Tas dos iespējas iestudēt
mūziklus bez sarežģītas tehnikas izmantošanas. Grāmata domāta pirmsskolas un
sākumskolas pedagogiem, interešu pulciņu vadītājiem un arī vecākiem, kas vēlas veidot
muzikālus uzvedumus pirmsskolas, skolas un ģimenes svētkiem.

9789934533662 Emīli/ bikibuki
“Emīli, Emīli, es ar tevi draudzēties gribu, nevis cīnīties!” dzejolī raksta Inga
Gaile. Bet tas nav nemaz tik vienkārši. Grāmatiņa stāsta par mēģinājumu
vienoties kopīgā rotaļā - lai arī vēlēšanās un intereses katram ir ļoti atšķirīgas.
Māksliniece Anna Zvaigzne ilustrācijās veidoja laukumu un krāsu saspēli, bet
krāsošanā iesaistīja visu savu ģimeni!

9789934546099 Stikli
"Romāna "Stikli" darbība risinās no 1937. līdz 1939.gadam, kad Latvijā valda Kārļa
Ulmaņa autoritārais režīms. Tas ir laikmets, kad Latvijas vēsturē, pēc daļas mūsdienu
Latvijas iedzīvotāju domām, bija pārpilnības, latviskuma un kārtības laiks. "Stiklos" valdošā
atmosfēra, notikumi, kas risinās laikā, kad viss šķiet labi, bet to, kas neatbilst valdošā
vairākuma izpratnei par labo un ļauno, apiet, noklusē vai mēģina ierobežot, diemžēl
atgādina šodienas Latviju," par savu darbu saka Inga Gaile.
Mākslinieks Jānis Esītis.

