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Fābere, Adele

KĀ RUNĀT AR BĒRNIEM, LAI BĒRNI KLAUSĪTOS 
UN KĀ KLAUSĪTIES, LAI BĒRNI RUNĀTU

Autores dalās ar jaunākajām atziņām, kas balstās uz gadu gaitā gūto 
pieredzi. Viņu ieteiktās komunikācijas metodes un paņēmieni piedāvā nova-
torisku pieeju dažādu attiecību un uzvedības problēmu risināšanai. Grāmatā 
uzzināsiet, kā tikt galā ar bērna negatīvajām jūtām - vilšanos, sarūgtinājumu, 
dusmām, kā izrādīt dusmas, nenodarot pāri bērnam, kā veicināt bērna vēlmi 
sadarboties, kā novilkt stingras robežas, saglabājot labvēlību, kā izmantot 
alternatīvas sodam un izteikt atzinību, kā veicināt bērna patstāvību.

NOZARU LITERATŪRA

Reita, Hetija van de

RE, KĀ ES AUGU!

Šī ir viena no nozīmīgākajām un pilnīgākajām grāmatām par zīdaiņu attīstī-
bu. Tajā atklāts, kā stimulēt bērnu attīstībai vissvarīgākajā laikā - dzīves 
pirmajos 20 mēnešos, un kā 10 paredzamās augšanas fāzes pārvērst 
maģiskā attīstības lēcienā. Tajā doti padomi, ieteikumi un triki miegam un 
attīstības lēcieniem. Autori vairāk nekā 35 gadus pētījuši vecāku un mazuļu 
mijiedarbību. Grāmata par bērnu attīstību izdota vairāk nekā 25 valodās un 
pārdota vairāk nekā 2 miljonos eksemplāru.

NOZARU LITERATŪRA



Montgomerija, Hedviga

BĒRNUDĀRZA LAIKS : 2-6 GADI : SEPTIŅI VIENKĀRŠI 
SOĻI VEIKSMĪGAI BĒRNU AUDZINĀŠANAI

Grāmatu novērtēs vecāki, kuru bērni ir vecumā no 2 līdz 6 gadiem. Šis ir laiks, 
kad fantāzija piedzīvo savu augstāko lidojumu. Viss ir iespējams, iztēlei nav 
robežu. Psiholoģe un ģimenes terapeite Hedviga Montgomerija, draudzīgi un 
sirsnīgi uzrunājot lasītājus, atbild uz vissvarīgākajiem vecāku jautājumiem. Ko 
nozīmē labi audzināt bērnu? Vai bērnudārzā ir svarīgi atrast draugus? Vai 
brāļu un māsu ķīviņi patiešām ir tik nevēlami? Kā lai tiek galā ar "divgadnieka 
krīzi" un spēcīgajām emocijām, kas pārņem mazo cilvēku savā varā? Bērnam 
ir ļoti svarīgi būt kopā ar vecākiem, kuri saprot pārmaiņas un prot mierināt.

NOZARU LITERATŪRA

Mazvērsīte, Daiga

MELNBALTĀS DZIESMAS : LIELO ORĶESTRU 
ĒRU NOMAINA VOKĀLI INSTRUMENTĀLIE ANSAMBĻI

Pētot latviešu populāro mūziku, šo 35 gadu laikā esmu nonākusi pie secinājuma, ka 
spilgtāko talantu vidū ir maz tādu, kas piedzīvojuši saulainu, harmonisku bērnību, allaž 
devušies gultā pilnu vēderu un uzauguši draudzīgā, harmoniskā ģimenē. Lielākā daļa jau 
mazotnē piedzīvojusi drāmas un zaudējumus, taču kāda liktenīga, neizskaidrojama 
nejaušība vedusi pa mūzikas ceļu, piešķirot jaunu, iepriekš pat nenojaustu jēgu visam 
dzīves gājumam. Kad pareizais virziens uztaustīts, atrasti domubiedri, atbalstītāji, 
mūzika ieskanas arvien skaļāk, uzstājīgāk, reizēm kļūstot ne vien par profesiju, bet par 
atkarības veidu, kad nebiedē smags darbs, negulētas naktis, izjukusi ģimenes dzīve. 
Ielecot koncertu karuselī, to aizstāj skaņu reibonis, darbaholisms, klausītāju sajūsmas 
pilnās acis un aplausi, neapturama vēlme izpausties un radīt. Visi šie īpašie, mums tik 
daudz skaistu mirkļu sniegušie ļaudis bijuši sapņotāji, cerību pilni meklētāji, izcili meistari 
savā profesijā, taču savu “laimes putnu” tikai dažiem izdevās atrast un noturēt. Vienlai-
kus dzimst arī sāpīgs jautājums – ko darīt, kad tava dziesmiņa nodziedāta? Atbildes 
meklējiet lasot…

NOZARU LITERATŪRA

Lafranka, Stefānija

MĒNESS SARGĀTĀJAS : 
CEĻĀ UZ PIRMATNĒJO SIEVIETI

Sekojot Mēness aicinājumam, atjaunosim saikni ar savu sākotnējo dabu, 
būsim atvērtas un labāk iepazīsim pasauli sevī un sevi pasaulē. Mēness vada 
mūs atbilstoši četriem dzīvībai raksturīgiem cikliem: dzimšana, augšana, 
noriets, nāve. Sievietes būtība nes sevī šo cikliskumu, un mēs mēnesi pēc 
mēneša ejam spēcīgo pirmatnējās sievietes ceļu. Mācīsimies ieklausīties 
personīgajā ritmā, rūpēties par savu iekšējo ekoloģiju un atgūt spēku. Gūsim 
apstiprinājumu tam, kas esam patiesībā: brīvas, intuitīvas un radošas sieviet-
es. Būsim neatkarīgas savā personīgajā valstībā, pašas būsim savas labsajū-
tas un Mēness sargātājas.

NOZARU LITERATŪRA



Кехо, Джон

ПОДСОЗНАНИЕ МОЖЕТ ВСЁ!

Автор этой книги в уединении средь лесов канадской провинции 
Британская Колумбия три года сосредоточенно размышлял над 
вопросами, касающимися деятельности человеческого мозга. Способы 
активизации его безграничных ресурсов, разработанные и 
скомбинированные Джоном Кехо в конкретную программу, могут 
изменить Вашу жизнь к лучшему, наполнить ее успехами и счастьем.

NOZARU LITERATŪRA

Найт, Фил

ПРОДАВЕЦ ОБУВИ : ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 
NIKE, РАССКАЗАННАЯ ЕЕ ОСНОВАТЕЛЕМ

Nike - один из самых узнаваемых мировых брендов. Создатель 
компании - Фил Найт - один из богатейших людей, хотя еще в юности он 
не мог себе позволить купить кроссовки Adidas.�50 лет назад студент 
Орегонского университета и бегун на средние дистанции Фил Найт 
занял у отца 50 баксов и начал перепродавать кроссовки из Японии. 
Сегодня годовой оборот компании Nike составляет 30 миллиардов 
долларов. А пара найков найдется в шкафу у каждого - от президента 
до подростка. Фил Найт - человек-загадка, он редко дает интервью. Эта 
книга - исповедь о создании компании, которой удалось подарить мечту 
миллионам людей.�Nike давно перестала ассоциироваться только с 
кроссовками. Это идеология, образ жизни, система ценностей. Эта 
книга расскажет, как все начиналось:· Что стало с официанткой, 
нарисовавшей логотип за 30 долларов?· Как авиаинженер из NASA 
придумал знаменитые Air Max? · Какова связь между вафельницей и 
инновационной рифлёной подошвой? И сотни других грустных, 
поучительных, порой дурацких и невероятно откровенных рассказов из 
жизни компании, покорившей мир.

NOZARU LITERATŪRA



Ora, Helēna

PANIKA

"Es kopš bērnības eksperimentēju ar vizuāli uztveramiem formātiem, kuros 
ietērpt savus stāstus. Pozicionēju vai drīzāk nepozicionēju sevi kā brīvu 
meklētāju, procesus un neesošās jēgas pētošu un caur mākslas izpausmēm 
pašironizējošu frīlanceri. Savu dumpīgumu neizpaužu agresijā, bet gan 
patiesā laikmeta tirgus precē – dzīves performēšanā. Es sevi uzšķēržu ar 
neasu nazi un izsāpu, viegli pasmaidot. Kādēļl Jo, lāsts vai laime, citādi 
nespēju. Performancē process ir rezultāts. Dzīvē tagadne apzīmē man 
nesaprotamo jēgu. Mākslā es pielāgoju atbilžu variantus saviem esības 
jautājumiem. Izmantoju dažādus paņēmienus, lai maksimāli tuvotos savai 
aktuālajai tā brīža virssajūtai." - Helēna Ora

ROMĀNS

Lagzdiņa, Gunita

LĀDE VAĻĀ

Vai patiesības noklusēšana ir melošana? Vai noslēpuma neatklāšana ir 
attaisnojama, ja tas draud izpostīt kāda cita pasauli? Vai ir iespējama kop-
dzīve, mītot katram savā valstī? Vai nodevību var piedot, un vai ikviens ir 
pelnījis otru iespēju? Tie ir jautājumi, kurus romāna autore uzdod grāmatas 4. 
vāka tekstā. Un kas tā par lādi, kura veras vaļā? Veras lēnām, soli pa solim 
atklājot lasītājam ilgi glabātus un ne tik senus noslēpumus. Tie vēsta par 
noklusētiem notikumiem galvenās varones Ances dzīvē, taču šie notikumi 
jāvērtē, atbildes uz minētajiem jautājumiem jāmeklē lasītājam. Līdz ar to 
romāns rosina domāt gan par to, kā neprātīga rīcība jaunībā mēdz izdarīt 
savas korekcijas iecerētajā dzīves ceļā, gan arī par to, vai šīs korekcijas vien-
mēr liek vilties un nožēlot paveikto.

ROMĀNS

Migla-Streiča, Maija

NENOPIETNI NOPIETNIE TV AIZKADRI

Daudzi televīzijas darbinieki strādā aizkadrā – tā dēvē vietu, kurā darbojošos 
skatītāji neredz. 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. Un arī 
tos skatītāji visbiežāk neredzēja. Tāpēc autore pastāstiņus par amizantajiem 
gadījumiem nosauc par aizkadriem.

ROMĀNS



Vagnere, Jana

DZĪVI CILVĒKI

Izdzīvojušajiem – tostarp bijušajiem mīlniekiem, bijušajiem partneriem un 
bijušajiem draugiem – tagad ir jāiemācās sadzīvot uz Vongezera mazās 
salas, spītējot draudošajām briesmām. Ierastās pasaules vairs nav, tā saruku-
si līdz tuvākā nama sienām. Kas tur atrodas – dzīvie vai mirušie, draugi vai 
ienaidnieki? Cilvēks cilvēkam – glābējs vai vilks? Noslēgtā telpā skaņas kļūst 
spalgākas, krāsas košākas un emocijas saasinās līdz galējībai. Greizsirdība, 
bailes, niknums pāraug paši sevi. Vai mīlestībai, maigumam, pateicībai 
vispār ir vēl kādas izredzes? Anna ir vienā būrī ar tiem, kuri viņai dārgāki par 
visu uz pasaules, tomēr arī tie, no kuriem viņa reiz ir visiem spēkiem vairī-
jusies, tagad ir viņai blakus. Un tā jau ir viņas personiskā apokalipse. "Annas 
apokalipse"...

ROMĀNS

Zoldnere, Dina

SNIEGĀ

Pēc katastrofas pasaulē viss ir mainījies, nokrišņi kļuvuši toksiski. Apkārt 
Vecpilsētai arvien ciešākā lokā savelkas jaunā pilsēta. Bet kas noticis ar 
cilvēkiem? Kāpēc Diānai pār muguru ikreiz pārskrien tirpas, jau iedomājoties par 
kārtējo satikšanos ar kādu, kuru viņa nespēs atpazīt? Kādu noslēpumu aiznes 
sev līdzi vētrasputns, kas meitenes sapņos vienmēr aiztraucas debesīs, 
atstādams neskaidras sajūtas – it kā viņa atrastos ne tur, kur viņai vajadzētu būt, 
dzīvotu ne tādu dzīvi, kā vēlētos, blakus būtu ne tas cilvēks, kuru viņa gribētu? 
Diānai šķiet, ka par sev būtisko viņa nespēj parunāt ne ar vienu, lai netiktu 
uzskatīta par dīvainu. Līdz kādu vakaru, ieklīdusi Vecpilsētā, viņa savā bērnības 
pagalmā satiek kādreizējo kaimiņu, ar kuru negaidīti atrod kopīgu valodu.

ROMĀNS

Tilaks, Dzintars

KŪLENIS

Negaidītu, nejaušu notikumu virkne vai kāds ārējs spēks un likumsakarība var 
radīt situāciju, kad nekas vairs nav un nevar būt kā agrāk, un mēs tad sakām: 
dzīve ir apmetusi kūleni.�Tā tas notiek ar galveno varoni, nobriedušu vīrieti 
Linardu, ar jauno sievieti Anci un viņas māti Dailu. Līdz šim mierīgajā dzīvē 
pēkšņi ienāk atklājumi, diemžēl arī vilšanās un pat cīņa par izdzīvošanu. Nav 
iespējams mierīgi pieņemt visu, kas notiek, bet vai aktīva iejaukšanās 
nesarežģīs visu vēl vairāk? Skaistā lauku vasaras ainava slēpj sevī ko bīstamu, 
ko varētu arī nezināt un nenojaust, ja vien… Ance nebūtu apstājusies un 
nokāpusi no riteņa ar fotoaparātu rokās.

ROMĀNS



Kouls, Daniels

SPĒLE BEIGUSIES

Aizslēgta telpa. Mirušais.�Kapā līdzi paņemts noslēpums. Kad atvaļinātais 
policijas izmeklētājs Finlijs Šovs tika atrasts miris aizslēgtā istabā, visi nospri-
eda, ka tā ir pašnāvība, tomēr diskreditētais detektīvs Viljams “Vilks” Fokss tā 
nedomā. Kopā ar bijušo kolēģi detektīvi Emīliju Baksteri un privātdetektīvu 
Edmundsu Vilks sāk pētīt Šova pagātni. Vai viņš tiešām bija tik nevainīgs, par 
kādu izlikās? Vai arī viņa pagātnē slēpjas kas vairāk, nekā viņš jebkad ir 
atklājis? Tomēr ne visi priecājas par Vilka atgriešanos, un izmeklēšanas gaitā 
atklātā korupcija policijas rindās apdraud ne tikai Vilka karjeru, bet arī viņam 
tuvo cilvēku dzīvību...

KRIMINĀLROMĀNS

Railija, Lūsinda

MĪLESTĪBAS VĒSTULE

Divi brāļi. Neliels kalnu ciems. Tumšu noslēpumu caurausti likteņi. Rojam, kurš 
veiksmīgi vada benzīna uzpildes staciju mazā kalnu ciemā Norvēģijā, dzīve rit 
mierīgi un vienkārši. Negaidīti pēc daudziem ārzemēs pavadītiem gadiem 
mājās atgriežas viņa jaunākais brālis Kārls ar savu jauno sievu Šenonu un gran-
diozajiem plāniem dzimtajā pusē uzcelt spa viesnīcu. Un ilgi nav jāgaida – sāk 
uzpeldēt tumši noslēpumi no abu zēnu bērnības. Savulaik Rojs aizstāvēja brāli 
no pāridarītājiem un baumām, taču tagad brāļu lojalitāte piedzīvo pārbaudīju-
mu, un Kārla plāniem ceļā stājas alkatība un nodevība. Kad ciema lensmanis no 
jauna sāk uzdot jautājumus par abu brāļu pagātni, Rojam jāpieņem lēmums, cik 
tālu viņš ir gatavs iet, lai aizstāvētu brāli.

ROMĀNS

Kalniņa, Mērija Elizabete

SAPNIS PAR VIŅU UN MŪZIKLU

Laura ierodas Parīzē, lai piepildītu savu sapni - iegūtu galveno lomu mūziklā 
"Tristans un Izolde". Viņa ilgojas ne vien kļūt par Izoldi, bet arī iekarot sava 
elka - mūzikla zvaigznes Džuliana Barē - simpātijas. Pēc laulības šķiršanas 
Džulians viņš vairs nedod sievietēm neiespējamus solījumus un nelolo veltas 
cerības, saistoties ar vienu noteikumu: "Viena lieliska nakts, un nākamās 
reizes nebūs". Dodot Džulianam iespēju, Laura ir pārliecināta, ka saņēmusi 
sava sapņa piepildījumu... līdz brīdim, kad viņas ilūziju tornis bīstami sašķieb-
jas un nevainojami izsapņotā dzīve tiek apgriezta kājām gaisā.

ROMĀNS



KRIMINĀLROMĀNS

Klementa, Dženifera

LŪGŠANAS PAR NOLAUPĪTAJĀM

Grebe, Kamilla

NEMAŅA

Astoņpadsmit gadus vecais Samuēls ir uzsācis visai apšaubāmu dzīvesveidu, 
kas aizved viņu likuma otrā pusē. Pēc iesaistīšanās neveiksmīgā narkotiku 
darījumā puisim nākas bēgt, jo viņam pēdas dzen gan policija, gan 
noziedznieki. Samuēls atrod pajumti pie kādas ģimenes netālajās šērās un 
sāk strādāt par viņu slimā dēla asistentu.�Tikmēr izmeklētājs Manfreds 
Ulsons ir atgriezies Stokholmā. Kad tiek atrasts kāda narkodīlera līķis, viņš 
tiek pieaicināts izmeklēt noziegumu. Drīz jūra izskalo krastā vēl vienu līķi, un 
izmeklēšana kļūst aizvien sarežģītāka, tāpēc Manfreds vēršas pēc palīdzības 
pie Hannes, noziedznieku profila veidotājas.

Šodienas Meksikā cilvēktirdzniecība ir trešais ienesīgākais noziegumu veids, 
liecina ANO dati. 80% upuru ir meitenes vai sievietes. Meksikā ir otrs lielākais 
cilvēku nolaupīšanas gadījumu skaits pasaulē Četrpadsmitgadīgā Leididī un 
viņas draudzenes Paula, Marija un Estefani uzaug mūsdienu Meksikā, kalnu 
ciemā starp kukurūzas un magoņu laukiem. Ciemā, kurā nav neviena vīrieša, 
jo tie visi ir devušies meklēt darbu aiz valsts robežām vai jau sen miruši. Šajā 
skarbajā un cietsirdīgajā pasaulē meitenes dzīvībai ir maza vērtība. 
Izmisušās mātes pārģērbj savas meitas par zēniem vai paslēpj zemē izraktās 
bedrēs, tiklīdz pie apvāršņa parādās narkotiku un cilvēku tirgoņu melnās 
automašīnas. Taču Leididī sapņo par īstu nākotni, par draudzību, mīlestību 
un labklājību. Glābiņu sola kalpones darbs Akapulko. Leididī uz brīdi jūtas kā 
paradīzē un piedzīvo pirmo mīlestību. Viss varētu būt brīnišķīgi, ja ne heroīna 
sainītis, ko paglabāt licis brālēns... Dženifera Klementa (Jennifer Clement, 
1960) ir dzimusi ASV, uzaugusi Mehiko, studējusi literatūrzinātni Ņujorkā un 
Parīzē, publicējusi liriku un vairākus romānus. Vairāk nekā 30 valodās tulko-
tajam romānam LŪGŠANAS PAR NOLAUPĪTAJĀM materiālus autore vākusi 
apmēram desmit gadus, intervējot meitenes un sievietes, kas cietušas no 
cilvēku tirdzniecības, viņu ģimenes locekļus un arī pašus noziedzniekus. 
Dženiferas Klementas stāstnieces talants ļauj dzīvi atspoguļot necilvēcīgo 
realitāti, kurai, neko nenojaušot, ik dienu dzīvojam līdzās.

ROMĀNS



Ouensa, Dēlija

KUR VĒŽI DZIED

Jau gadiem Bārklijkovā ir klīdušas valodas par tā dēvēto purva skuķi. Tāpēc, 
kad 1969. gada nogalē iet bojā izskatīgais Čeiss Endrūss, visu aizdomas tūlīt 
krīt uz Kiju Klārku – noslēpumaino dumbra vientuļnieci.
Tomēr Kija nav tāda, kā cilvēkiem šķiet. Apveltīta ar jūtīgu sirdi un spožu 
prātu, viņa jau kopš bērnības ir spējusi viena izdzīvot dumbrājā, ko uzskata 
par savām mājām. Kija draudzējas ar kaijām un aizrautīgi pēta dabu, līdz 
pienāk laiks, kad viņa sāk ilgoties pēc cilvēciskas tuvības un romantiskām 
attiecībām. Viņas skaistums un noslēpumainība saista divu tuvējās pilsētiņas 
puišu uzmanību, un Kija atver sirdi jaunajām jūtām. Bet tad notiek 
neizskaidrojama nelaime...

ROMĀNS

Эверетт, Сара

ЕСЛИ БЫ ВСЁ БЫЛО ИНАЧЕ

Коэны стали частью моей жизни. У нас было общим все, что имело 
значение: прошлое, воспоминания, тайны и вместе проведенное время. 
В Люка я была влюблена, но он казался недосягаем, а с Роуэном мы 
стали лучшими друзьями. Мама братьев Мэл относилась ко мне как к 
дочери.Я любила всех троих – каждого по-своему. И верила, что моему 
счастью не будет конца.Как же я ошибалась. Теперь ничего уже нельзя 
изменить.Люк никогда не простит меня. Он уверен, что именно я 
виновата в случившейся трагедии.
Но когда спустя год мы вдруг столкнулись в Винчестере, я не смогла 
отказать ему в просьбе. Ведь самое малое, что я могу сделать для 
Коэнов, – дать возможность поверить тяжело больной Мэл, что мы с ним 
вновь вместе…
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Блэк, Холли

ЖЕСТОКИЙ ПРИНЦ

Джуд ненавидит фейри и одновременно преклоняется перед ними. Когда 
ей было семь, ее родителей хладнокровно убили. Девушку воспитали 
фейри. Она выросла при дворе одного из самых могущественных и 
жестоких генералов армии Верховного короля фейри. У него она 
научилась превосходно владеть мечом. Но чтобы избежать постоянных 
насмешек со стороны волшебных обитателей страны, которые презирают 
людей, ей нужно гораздо больше. Джуд нужна власть. Но для этого 
придется сразиться с Карданом, самым вероломным и коварным принцем 
Фейриленда. От автора международных бестселлеров New York Times и 
обладательницы множества литературных наград Холли Блэк. Одна из 
самых ожидаемых книг 2018 года! Великолепная новая серия о смертной 
девушке, оказавшейся в водовороте придворных интриг фейри.
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Макмахон, Дженнифер

ТЕМНЫЙ ИСТОЧНИК

Джеки возвращается в дом детства на похороны сестры, которая при 
загадочных обстоятельствах утонула в бассейне.У дома дурная слава. 
Его бассейн с темными водами построили на месте старинного 
источника; в нем у утонуло немало людей.С момента приезда Джеки 
чувствует непреодолимую тягу к воде, иногда ей кажется, что она 
слышит голос сестры.Что это – страшные фантазии или 
предупреждение, что Джеки пора отсюда бежать?
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Скотт, Эмма

ДОТЯНУТЬСЯ ДО ЗВЁЗД

Он поклялся никогда не влюбляться.�Она подарила ему шанс 
Дотянуться до звезд...�Я влюбилась в Коннора. В его стихи, в его слова, 
которые проникают мне в самое сердце, в его прекрасную душу. Он 
понимает меня так, словно читает мысли. И я не могу да и не хочу 
бороться со своими чувствами.�Но если я люблю Коннора, тогда почему 
меня как магнитом тянет к Уэстону? Высокомерному, угрюмому, острому 
на язык Уэстону, чей ледяной взгляд обжигает. Ни один из нас не может 
отрицать тех искр, что вспыхнули между нами.�Когда волею случая 
Коннор и Уэстон отправляются в армию, в горячую точку, я понимаю, что 
мое сердце они забрали с собой. Я мечтаю, чтобы у них был шанс 
вернуться из этого ада невредимыми. Но что если любовь может спасти 
лишь одного из них? Смогу ли я сделать такой выбор?

ROMĀNS

Островская, Екатерина

ПЕРЕДАЙ ПРИВЕТ НЕБЕСАМ

Не привыкай к хорошей жизни – она может рухнуть в один миг. У Алексея 
Метелина было все: любимая жена, спортивная слава, прибыльный бизнес, 
друзья… и коварный тайный враг. Кто-то застрелил его тестя, в убийстве 
обвинили Алексея, и он, несправедливо осужденный, провел в колонии 
двенадцать лет. Теперь у него нет ничего: ни жены, ни друзей, ни работы, ни 
денег. Но есть горячее желание найти и наказать того, кто его подставил, 
отобрал все. И только владелица розыскного агентства Вера Бережная 
способна разобраться в той темной и страшной истории и вернуть 
Метелину доброе имя…
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Прах, Ляля

МУЖЧИНЫ СОЗДАНЫ, ЧТОБЫ ИХ...

Эта книга - откровение женщины о мужчинах… и о женщинах. Взгляд со 
стороны на мужской мир, на женский мир и на две параллели, которым 
однажды удалось пересечься. Для чего созданы мужчины и как их 
правильно… Ответы вы найдете здесь! Книга Ляли Прах органично 
дополняет другую - "Женщины созданы, чтобы их…" Вячеслава Праха - 
и по праву считается ее неотъемлемой частью и своеобразным 
продолжением.
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Скотт, Эмма

СВЕТ МЕЖДУ НАМИ

Шарлотта. Музыка жила и расцветала в моем сердце, выливаясь в 
совершенную гармонию, наполненную любовью. До тех пор, пока 
случившееся, не разделило мою жизнь на Прошлое и Настоящее. 
Прошлое было светом, любовью и музыкой. Настоящее стало темнотой, 
холодом и тишиной. И теперь я беспомощно падаю, глядя на 
приближающуюся землю. Нойaдреналин был моим топливом. А я – 
спортсменом-экстремалом. Пока очередной прыжок со скалы не 
обернулся крахом. И моим спутником раз и навсегда стала кромешная 
тьма. Теперь каждую ночь мне снится кошмар: белый снег и голубое 
небо, золотые переливы заката и изумрудная вода. Все то, что я не 
увижу уже никогда. Жизнь, которую он знал, разрушена. Жизнь, о 
которой она мечтает, просто недостижима. Но если свет не разглядеть в 
одиночку, возможно, кто-то другой сможет зажечь его для тебя?
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Прах, Вячеслав

ДОГМА

Городок, прозванный Догмой, живет своей обычной сонной жизнью, пока в 
нем не происходят два жестоких убийства молодых женщин. Лейтенант 
Марк Миллер и его напарник Домиан, уже знакомые нам по роману 
«Дьявол во мне», принимаются за непростое расследование. Но Догма 
надежно хранит секреты каждого жителя, а потому помощи от местных 
ждать не приходится. Возможно, Домиану все-таки придется снова 
применить свой страшный дар, и, возможно, его внутреннему дьяволу это 
понравится…
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Старк, Кристина

АСПИД

Между МакАлистерами и Стаффордами тянется долгая кровавая 
вражда. Пепел, битое стекло и гильзы остаются там, где пересекаются 
пути двух кланов. МакАлистеры богаты, могущественны и необычайно 
религиозны. Они спонсируют строительство церквей и верят в то, что 
единственные спасутся во время апокалипсиса. Стаффорды, напротив, 
словно прислуживают дьяволу: организовывают рок-концерты, держат 
ночные клубы и казино. Кристи МакАлистер знает: Стаффорды - порок и 
зло, но ее странным образом влечет к ним - так острые предметы, 
вопреки запретам взрослых, влекут детей. А одна ночь в плену у 
Дэмиена Стаффорда и вовсе заставит ее грезить о примирении. Клан 
опасается, что вера Кристи недостаточно сильна. Или же веры в ее 
сердце нет вообще, и она - коварный аспид, соблазненный Тьмой. 
"Аспид" - роман о смертельной вражде, которую усмирят только 
безумцы; о любви, которую не остановит ни религия, ни разум; и о том, 
что за свободу распоряжаться своей судьбой потребуют самую 
большую цену.
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Рубина, Дина

ЕДИНСТВЕННЫЙ ГОЛОС

В любовной прозе Дины Рубиной, как и в жизни, возвышенное соседствует 
с бытовым. Но любовь при этом не девальвируется, не опошляется, не 
исчезает под грубым натиском действительности. Уживается. И если 
бунинский "солнечный удар" убивает, то рубинские "солнечные лезвия" 
ранят смертельно, но погибнуть не дают – обрекают на испытание. На всю 
оставшуюся жизнь. В рассказах Рубиной на эту тему нет экзальтации, даже 
когда страдание героев неподъемное. В галерее пишущих о любви Дина 
Рубина – один из самых честных и мужественных писателей.
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