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Šteinberga, Džeina

LASĪTĀJA
ROMĀNS

Pastiprinot cilvēka smadzeņu darbības kapacitāti ar kvantu skaitļošanu, ir
radīta jauna profesija - lasītājas, kuru apstrādātā informācija tiek izmantota
ekonomisku un politisku lēmumu pieņemšanā. Tomēr prestiža darbavieta,
neierobežotas iespējas un augsts statuss sabiedrībā nespēj kompensēt
neizskaidrojamo tukšumu, ko Anna jūt. Pēc nelielas tehniskas kļūmes viņa
tiek izslēgta no lielās spēles un ir spiesta no jauna palūkoties uz sevi un savu
dzīvi. Mulsinoši atklājumi par uzņēmumu, kas viņu noalgojis, ved Annu arvien
tuvāk patiesībai un liek uzdot jautājumu: kas ir lielāks apdraudējums cilvēcei
– mākslīgais intelekts vai tomēr mēs paši?

Burga, Anna

ATGŪTAIS MEDUSMĒNESIS
ROMĀNS
Māsas Alise un Ieva aug bērnunamā Rundenes muižā, jo viņu māte ir
alkoholiķe, bet tēvi - katrai savs - nav zināmi. Meitenēm ir paveicies, jo viņām
atrasta audžuģimene Francijā. Taču izrādās, ka viss nav tik vienkārši.
Bērnunama kādreizējā audzēkne, tagadējā Francijas vēstniecības darbiniece
Tīna Legrāna, apstākļu sakritības dēļ atgriezusies savā bērnības zemē,
nojauš, ka skaistā vieta pie ezera slēpj sevī dīvainus un pat baisus notikumus.
Neparasti liels psihotropo medikamentu patēriņš, jaunās medmāsiņas Elīnas
noslepkavošana pirms dažiem gadiem un pat vēl senāki neparasti notikumi
– tas viss liek Tīnai domāt, ka bērnunamā notiek noziedzīgi darījumi.
Lai noskaidrotu patiesību, Tīnai ir jāatrod mazās Ieviņas tētis…

Jauja, Lelde

VĪRS, BĒRNI UN PIECI RANDIŅI
ROMĀNS
Rigonda ir neapmierināta, Rigondai ir besis, Rigondu nomāc “pārāk labas
dzīves” problēmas. Viņai ir pāri par trīsdesmit, lielisks darbs, divas
temperamentīgas meitas, taču vīrs Kirils pēdējā laikā bieži krīt uz nerviem. Tik
bieži, ka pa galvu sāk riņķot domas par šķiršanos, jo Rigondai šķiet, ka viņa ir
pelnījusi ko labāku. Kirils pārāk maz vai pārāk atklāti runā, viņš neizrāda
savas emocijas, neinteresējas par citu cilvēku dzīvi, un, pats trakākais, nemāk
lasīt Rigondas domas. Kā lai to iztur? Varbūt Rigondu no ikdienas rutīnas
glābs pieci neparasti randiņi, no kuriem, kā izrādās… neviens nemaz īsti nav
randiņš?

Hantere, Kara

KĀDS NO SAVĒJIEM
ROMĀNS
Kā bērns var pazust, neatstājot nekādas pēdas?
Iepriekšējā vakarā astoņgadīgā Deizija Meisone pazuda no ģimenes
ballītes. Neviens no klusās piepilsētas ieliņas iedzīvotājiem neko nav redzējis
– vai vismaz tā viņi saka.
Inspektors Ādams Folijs cenšas neļauties aizspriedumiem, tomēr viņa
pieredze liecina, ka deviņos gadījumos no desmit vainīgais parasti ir kāds
upurim pazīstams cilvēks. Visticamāk, kāds melo.
Un Deizijas prombūtne bīstami ieilgst.
Kara Hantere (Cara Hunter) ir angļu rakstniece, kuras sarakstītie
kriminālromāni ir Sunday Times bestselleru topā un pasaulē pārdoti vairāk
nekā miljons eksemplāros. “Kāds no savējiem” ir viņas debijas romāns –
pirmais par inspektora Ādama Folija izmeklēto noziegumu. Latviešu valodā
izdots arī viņas romāns “Tumsā”.

Vaita, Kārena

ZUDUŠAIS MEDALJONS
ROMĀNS
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.

Hilderbrenda, Elīna

IDEĀLS PĀRIS
ROMĀNS
Pašā kāzu sezonas karstumā grasās precēties bagāto Vinberiju dēls. Svinības
solās būt ārkārtīgi greznas, un tās gaida visi Nantaketas iedzīvotāji. Bet
dažas stundas pirms ceremonijas galvenā līgavas māsa tiek atrasta mirusi.
Piepeši ikviens kāzu viesis kļūst par aizdomās turamo. Izmeklētājiem rodas
daudz jautājumu. Kādēļ topošais vīratēvs nakts vidū vizinājies ar kajaku? Vai
viņa sieva – slavena kriminālromānu autore – liktenīgajās stundās tiešām
rakstījusi savu jauno grāmatu? Kur pazudis līgavaiņa labākais draugs? Un
kādēļ līgava kāzu dienas rītā redzēta dodamies prom ar ceļasomu rokā?
Ikvienam ir bijis motīvs nogalināt. Jautājums tikai – kurš to izdarīja?

Keja, Elizabete

SEPTIŅI MELI
ROMĀNS
Džeina un Mārnija jau kopš bērnības ir nešķiramas. Viņas visu dala uz pusēm.
Viņas zina itin visus savus noslēpumus. Taču Mārnija iepazīstas ar Čārlzu – un
attiecības mainās. Tāpēc, ka Džeina uzreiz vai gandrīz uzreiz sajūt nepatiku
pret viņu – tik veiksmīgu, glancētu, pašapmierinātu vīrieti, kurš prot un grib
iepatikties ikvienam... izņemot Džeinu. Un, kad Mārnija apjautājas par
draudzenes attieksmi pret Čārlzu, Džeina izšķiras par saviem pirmajiem,
nelielajiem un gluži nevainīgajiem meliem. Galu galā pat labākās
draudzenes mēdz šo to paturēt pie sevis. Bet, ja Džeina būtu godīga, var
gadīties, ka viņas draudzenes vīram paveiktos vairāk... Jo pirmie meli nekad
nav pēdējie. Tas ir tikai sākums. Tie rada nākamos melus, bet tie – atkal
nākamos, un šī ķēdīte nepielūdzami aug... novedot līdz traģiskam finālam...
līdz katastrofai.

Zīle, Monika

NEIZBIEDĒTO PUTNIŅU VALSTĪBA
ROMĀNS
Privātskolas pedagoģe Jolanta Kupča, gaidīdama uz ielas pacelto atslēgu
īpašnieku, nevar iedomāties, ka saņems piedāvājumu, kurš viņu iemetīs
satraucošu notikumu straume. Tāpat starptautiska mēroga izmeklētājs Jānis
Pārslavs neparedz, kurp aizvedīs rokās turamais nozieguma pavediens. Tikai
pensionētā medmāsa Marija Ende labi zina, ka zem greznā pieminekļa
Matīsa kapos neguļ savulaik pazīstams uzņēmējs, bet viņas dzīvesbiedrs...

Karīzi, Donato

DVĒSEĻU TIESA
ROMĀNS
Romāns ir stāsts par neredzamu noslēpumu, kas tomēr atrodas visu acu
priekšā. Romā noslēpumaini pazudusi kāda meitene. Klemente un
Markuss - divi Dvēseļu tiesas, senas ar Vatikānu saistītas organizācijas
locekļi, kuri slepeni izmeklē grēksūdzēs uzklausītus noziegumus, - pārrunā
lietas detaļas. Markuss ir cilvēks bez pagātnes, pirms gada viņš ticis smagi
ievainots un zaudējis atmiņu. Viņa talants ir atklāt ļaunumu, lai kur tas
slēptos. Pie lietas strādā arī kriminālistikas eksperte Sandra - sieviete, kura
nespēj samierināties ar vīra bojāeju šķietamā negadījumā. Sandras un
Markusa ceļi krustosies baznīcā, lai atklātu biedējošu pasauli, ko savās
tumšajās dzīlēs slēpj Roma. Pasauli, kas ir tikpat perfekta, cik ļauna, un
viņiem būs jāizvēlas starp atriebību un piedošanu pilsētā, kuru joprojām pilda
tūkstoš gadus čukstēti grēki.

Korīta, Maikls

VIENMĒR TEPAT BLAKUS
ROMĀNS
Pirms desmit gadiem Lea Trentone kļuva par liecinieci drausmīgam
noziegumam. Lai glābtu savu ģimeni, viņai nācās mainīt identitāti un atstāt
mīļoto vīru un bērnus.
Kad kādu rītu Leas īpašajā saziņas ierīcē atskan signāls, viņa saprot, ka ir
noticis kaut kas ārkārtējs. Šo numuru zina tikai viens cilvēks, un šo zvanu viņa
var saņemt tikai vienā gadījumā.
Leas vīrs ir miris. Viņa nebija cerējusi vēl kādreiz redzēt savus bērnus, bet nu
dodas pie abiem kā nekad nesatiktā “krustmāte”. Leai ne tikai jāatjauno
saikne ar meitu un dēlu, bet arī jāpasargā viņi, jo pagātnes ienaidnieki visus
šos gadus ir gaidījuši brīdi, kad varēs atriebties...
Maikls Korīta tiek dēvēts par amerikāņu trillera meistaru. Viņš ir autors 12
New York Times bestselleriem, kas guvuši plašu atzinību un tulkoti vairāk
nekā 20 valodās. Korīta savulaik strādājis par izmeklētāju un žurnālistu, tādēļ
viņa grāmatu sižeti un varoņi šķiet satricinoši reāli. Vienmēr tepat blakus ir
nervus kutinošs stāsts par to, cik dārgi var maksāt izvēle stāties pretim
kādam, kura varā ir nopirkt patiesību.

Horna, Māra

BĒNES MUIŽA
ROMĀNS
Šī grāmata ir dokumentāls romāns par Bēnes pils pēdējā īpašnieka Fridriha
Georga von Birckenstaedta (1836-1905) dzīvi.

Veika, Džūlsa

SESTDIENAS RĪTA SKRĒJIENS PARKĀ
ROMĀNS
Šis ir stāsts par divām sievietēm. Viena ir jauna – Klēra, lieliska grāmatas
varone. Otra ir vecāka, Hilda – patiešām īsts dārgakmens. Viena meklē
dzīves mērķi. Otra meklē piedzīvojumus. Abām ir vajadzīgs draugs.

Devero, Džūda

NOZAGTIE LAIMES MIRKĻI
ROMĀNS
Vai iespējams sastapt savu mūža mīlestību, ja esi ierāpies pa logu kāda cita
mājā, lai to aplaupītu? Tieši tā notiek ar Līemu. Skaistā Kora kļūst par Līema
dzīves gaismu, taču viņš apzinās, ka arī laimes mirkļi tiek zagti. Turklāt gluži
nevilšus viņš ir mainījis Koras likteni. Piepeši Līemam tiek dota reta iespēja
labot pieļautās kļūdas, taču tas nekad nenotiek viegli.

Vuds, Toms

KLAUVĒJOT PIE DURVĪM
ROMĀNS
Viens klauvējiens pie durvīm uz visiem laikiem izmaina Džimaimas Talhoferes
dzīvi. FIB aģenti apgalvo, ka viņas vīrs nav tas, par ko izliekas. Kamēr
Džimaima mēģina aptvert šo vēsti, kāds svešinieks viņu brīdina, ka šie
"aģenti" patiesībā ir nežēlīgi slepkavas. Džimaimai zibenīgi jāpieņem
lēmums. Kurš no šiem cilvēkiem melo? Un kā tajā visā ir iesaistīts viņas vīrs?
Sākas galvu reibinoša pakaļdzīšanās spēle, kurā iespējams vai nu uzvarēt, vai
tikt nogalinātam.

Rukšāns, Jānis

MEKLĒJOT APSLĒPTOS DĀRGUMUS
PROZA
Grāmatā stāstīts par aizraujošajām J. Rukšāna ekspedīcijām, meklējot
savvaļas sīpolaugus

Vestovera, Tara

IZGLĪTOTĀ
PROZA
Taras tēvs, būdams nelokāmi pārliecināts par tuvo pasaules galu un valdības
sazvērestībām, cik spēdams norobežoja savu ģimeni no sabiedrības. Nebija
neviena, kurš gādātu, ka šīs ģimenes bērni iegūst izglītību un saņem
medicīnisko palīdzību, vai iejauktos, kad Taras vecākais brālis kļuva
varmācīgs.
Tara nolēma izmēģināt citādu dzīvesveidu un patstāvīgi sagatavojās
iestājeksāmeniem koledžā. Ceļš uz izglītību mainīja Taru un aizveda pāri
okeānam līdz pat Hārvardai un Kembridžai, kur viņa ieguva doktora grādu
vēsturē. Tikai tad viņa sāka prātot, vai nav aizceļojusi par tālu un vai vēl
pastāv ceļš, kas ved uz mājām.

Bukšs, Aldis

ATGŪTAIS MEDUSMĒNESIS
PROZA
Neveiksmīga pokera spēle ekskluzīvā Londonas klubā latvieti Edgaru ievelk
notikumu ķēdē, kuri noved viņu Helsinku cietumā. Pa šo laiku Igaunijā bez
vēsts pazūd Edgara jaunākais brālis. Aizsākas Edgara pēddziņa gaitas: no
Igaunijas uz Ziemeļlatgali, Latvijas—Krievijas pierobežas joslu un Londonu,
pamazām izgaismojot sarežģītu starptautisku noziedzības tīklu.

Jākobsons, Gunārs

PIE MIKROFONA GUNĀRS JĀKOBSONS
BIOGRĀFISKĀ PROZA
Vecākā paaudze, kura piedzīvojusi Latvijas radio veidotās Mikrofona
dziesmu aptaujas, iespējams, atceras ilggadējo vadītāju Gunāru Jākobsonu.
Citi tālaika cilvēki, iespējams, atceras sporta komentētāju Jākobsonu, vēl citi
varbūt zina Gunāru kā dziesmu svētku vadītāju Mežaparka estrādē. Lai kādā
jomā grāmatas varonis būtu darbojies, viņa radošā mūža darbarīks allaž bijis
mikrofons.
Nu, kad mikrofons daļēji nolikts malā, Gunārs Jākobsons sēdies pie baltas
lapas, lai izstāstītu savu dzīvi: pirmās bērnības atmiņas, puikas gadu
delverības, studiju laiku un pasakainos piedzīvojumus, komentējot pasaules
meistarsacīkstes un Olimpiskās spēles

Žilde, Jānis

PIENVEDĒJA PIEDZĪVOJUMI
BIOGRĀFISKĀ PROZA
Izdevniecība "Dienas grāmata" laidusi klajā mūzikas žurnālista un mūziķa
Jāņa Žildes sarakstīto grāmatu – autorizēto biogrāfiju "Pienvedēja
piedzīvojumi. Trīs no Sabiles".
Grāmata nav tikai vēstījums par viņiem, tas ir stāsts par deviņdesmito gadu
jauniešiem: par izlaušanos, principiem un nostāju, dzīves un mūzikas kvalitāti
un – beigu beigās – īstu draudzību.

Kolmanis, Arvis

ANNAS STĀSTI
PROZA
Izdevniecība "Latvijas Mediji" laidusi klajā latviešu scenārista, tulkotāja un
rakstnieka Arvja Kolmaņa prozas darbu “Annas stāsti”.
Sievietes autora prozā dara to, ko rakstnieks vēlas, dažreiz tomēr aizslīdot no
viņa vērīgā skatiena savā neizskaidrojamā patstāvīgumā. Viņas visas vēlas
rast siltumu. Mīlējoties, ļaujoties stihijai vai… aizdedzinot kaimiņa māju.

Obama, Barack

A PROMISED LAND
PROZA
A riveting, deeply personal account of history in the making—from the
president who inspired us to believe in the power of democracy. In the
stirring, highly anticipated first volume of his presidential memoirs, Barack
Obama tells the story of his improbable odyssey from young man searching
for his identity to leader of the free world, describing in strikingly personal
detail both his political education and the landmark moments of the first
term of his historic presidency—a time of dramatic transformation and
turmoil. Obama takes readers on a compelling journey from his earliest political aspirations to the pivotal Iowa caucus victory that demonstrated the
power of grassroots activism to the watershed night of November 4, 2008,
when he was elected 44th president of the United States, becoming the first
African American to hold the nation’s highest office

Apals, Gints

LATVIEŠI, VĀCBALTIEŠI UN KRIEVIJA
VĒSTURE
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.

VIKTORA ARĀJA TIESAS PRĀVA
VĒSTURE
Viktors Bernhards Arājs (1910–1988) bija latviešu kolaboracionists, viens no
galvenajiem holokausta īstenotājiem nacionālsociālistiskās Vācijas
okupētajā Latvijā. Vadījis vācu Drošības policijai un SD pakļautu latviešu
drošības palīgvienību, kas veica vairāk nekā 30 000 civiliedzīvotāju
(lielākoties – ebreju) iznīcināšanu Latvijā un ārpus tās robežām, bet vēlāk tās
dalībnieki tika iesaistīti partizānu apkarošanā un cīņās pret Sarkano armiju.
Līdz 1949. gadam V. Arājs atradās britu internējumā Rietumvācijā, bet vēlāk
ar svešu vārdu Viktors Arnolds Zeibots dzīvoja Hamburgā. Tikai 1975. gada
jūlijā Arāju arestēja Vācijas Federatīvās Republikas policija. Pēc vairākus
gadus ilguša tiesas procesa Hamburgas zemes tiesa 1979. gada 21. decembrī
sodīja Arāju ar mūža ieslodzījumu. Piespriesto sodu V. Arājs izcieta Kaseles
cietumā, kur mira 1988. gada 21. janvārī. Latviešu žurnālista Kārļa Štamera
(1921–1994) veiktais V. Arāja tiesas prāvas pieraksts ir unikāla vēstures liecība,
kas dokumentē prāvas norisi un tiesas sēžu starplaikos pārrunāto divarpus
gadu garumā. Grāmatu ievada vēsturnieku Ulda Neiburga, Kārļa Kangera un
Andrieva Ezergaiļa raksti par Arāja komandas darbību Otrā pasaules kara
laikā, V. Arāja tiesas prāvu Hamburgā un latviešu sabiedrību Rietumos, un V.
Arāja tiesas prāvu holokausta vēstures kopējā kontekstā. Tās noformējumā
izmantotas nozīmīgas un arī iepriekš nepublicētas fotogrāfijas

Caune, Andris

RĪGAS SATIKSME PIRMS 100 GADIEM
VĒSTURE
Grāmatas sākumā stāstīts par pilsētnieku individuālajiem satiksmes
līdzekļiem. Jau no viduslaikiem pilsētās kā satiksmes līdzeklis bija ormaņu
zirgu vilktie rati. 19. gadsimta vidū Rīgas ielās parādījās omnibuss, ko
nomainīja zirgu tramvajs, vēlāk, 1901. gadā, - elektriskais tramvajs.
Nozīmīgu vietu pilsētas satiksmē ieņēma upju kuģīši - nelieli tvaikonīši.
Grāmata lasītājus iepazīstina ar automobiļu ēras sākumu Rīgā, ar transporta
līdzekļiem, kas nodrošināja rīdziniekiem satiksmi ar rietumu un austrumu
pilsētām. Beidzamajā nodaļā atklātas 20. gadsimta sākuma fantāzijas un
vīzijas par lielpilsētu satiksmi nākotnē.

Šiliņš, Jānis

ĶĒPĪGA TĒMA. LATVIEŠI - BOĻŠEVIKU BALSTS?
VĒSTURE
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 klusē. Kāpēc latvieši 20. gadsimta sākumā bija tik kreisi?
Kāpēc boļševiku spicē Padomju Krievijā pēc 1917. gada Oktobra apvērsuma
bija tik daudz latviešu un kāpēc izveidojās latviešu kliķe čekā? Kāpēc latviešu
strēlnieki kļuva "sarkani" un vai viņi tiešām bija Ļeņina gvarde? Kas īsti bija
Jukums Vācietis un ko patiesībā gribēja Pēteris Stučka? Jānis Šiliņš uzskata,
ka vēsturē vispār nevajadzētu būt "neērtām tēmām", kas tikai rada
nevajadzīgas bailes vai kompleksus.
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.

Cimermanis, Saulvedis

TAUTAS CELTNIECĪBA LATVIJAS AINAVĀ
KULTŪRVĒSTURE
Saulveža Cimermaņa monogrāfijā sniegts ieskats vienā no svarīgākajām
tautas tradicionālās materiālās kultūras jomām - zemnieku sociālā slāņa
dzīvojamās un saimniecības būvēs, kuru kopumu parasti dēvē par tautas
celtniecību. Ar vārdkopu "tautas celtniecība" (būve, objekts un tml.)
apzīmētas tās lauku ēkas, sētas un arī pilsētu celtnes, kas būvētas bez
inženierzinībās specializējušos būvuzņēmēju tiešas līdzdalības. Grāmatā
aplūkots galvenokārt 18.gs.-20.gs. pirmo divu gadu desmitu būves jeb laiks,
no kura saglabājušās droši raksturojamas ēkas, dokumenti, laikabiedru liecības, arī zinātnisko ekspedīciju vākumi.

LUBĀNA : NĀKAMIE SIMTS
KULTŪRVĒSTURE
Tieši simts stāsti par šo seno novadu un tās stiprajiem cilvēkiem. Par pulkvedi
Oskaru Kalpaku, dziesminieku Miķeli Gruzīti un dzejnieci Broņislavu
Martuževu. Par Aivieksti un ganu gaitām tās krastos, autosportu,
zaļumballēm un daudzām citām lietām, kas saistās ar Lubānas pusi.
Grāmata bagātīgi ilustrēta ar lubānieša Alfreda Grāvera 20. gadsimta
sākumā uzņemtajām fotogrāfijām.

Mašnovskis, Vitolds

MUIŽAS LATVIJĀ
KULTŪRVĒSTURE
Fotogrāfs un kultūras pieminekļu pētnieks Vitolds Mašnovskis veicis ap 1200
Latvijas muižu kompleksu dokumentālu fotofiksāciju un izpēti. Enciklopēdijas
"Muižas Latvijā" vairāku sējumu izdevums radīts kā veltījums Latvijas valsts
simtgadei, līdz ar to tieši lielajā jubilejas gadā tās pirmais sējums ieguva
redzamu, taustāmu formu.
Trešais enciklopēdijas sējums aptver 94 muižas alfabētiskā secībā. Vispirms
tiek dota muižas atrašanās vieta un ekonomiskais raksturojums, tad īsa
īpašnieku vēsture, akcentējot muižas pirmsākumus un beigas. Seko kungu
mājas vai pils būvvēsture un saimnieciskās apbūves ansambļa un parka
raksturojums.

PAR LATVIJU
VĒSTURE
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”.

Caune, Andris

RĪGAS SATIKSME PIRMS 100 GADIEM
VĒSTURE
Grāmatas sākumā stāstīts par pilsētnieku individuālajiem satiksmes
līdzekļiem. Jau no viduslaikiem pilsētās kā satiksmes līdzeklis bija ormaņu
zirgu vilktie rati. 19. gadsimta vidū Rīgas ielās parādījās omnibuss, ko
nomainīja zirgu tramvajs, vēlāk, 1901. gadā, - elektriskais tramvajs.
Nozīmīgu vietu pilsētas satiksmē ieņēma upju kuģīši - nelieli tvaikonīši.
Grāmata lasītājus iepazīstina ar automobiļu ēras sākumu Rīgā, ar transporta
līdzekļiem, kas nodrošināja rīdziniekiem satiksmi ar rietumu un austrumu
pilsētām. Beidzamajā nodaļā atklātas 20. gadsimta sākuma fantāzijas un
vīzijas par lielpilsētu satiksmi nākotnē.

Mamaja, Evita

DAILEI 100
TEĀTRA VĒSTURE
Dailes teātra simtgadei veltīto grāmatu veido četras daļas – teātra
zinātniece un kritiķe Edīte Tišheizere raksta par teātra režijas grandiem,
teātra zinātniece un kritiķe Līvija Dūmiņa par Dailes aktieru karalisti, mūzikas
apskatnieks Orests Silabriedis par mūziku izrādēs un arhitekts Jānis Lejnieks
par abām Dailes teātra ēkām.
Autoru rakstus papildina vairāk nekā 400 attēlu, kas aptver laiku no
20. gadsimta sākuma līdz pat mūsdienām.

OGRES NOVADA PERSONĪBAS
BIOGRĀFIJAS
Grāmata ietver stāstus par dažādu gadagājumu un darbības jomu
novadniekiem, kuri aizgājuši aizsaulē, atstājot nākamajām paaudzēm
paliekošas vērtības. Šie stāsti ir cieņas apliecinājums šo personību veikumam
viņu dzīves gaitā, Grāmatā iekļautās personības pārstāv visdažādākās
darbības jomas - tautsaimniecību, politiku, mākslu, mūziku, izglītību un
sportu. Līdzās visā Latvijā pazīstamu cilvēku - mākslinieku, mūziķu,
rakstnieku, ārstu, zinātnieku, sportistu - dzīvesstāstiem grāmatā lasāmi arī
pagastu un pilsētas cilvēku - skolotāju, ārstu, vietējās varas pārstāvju,
kolhozu priekšsēdētāju, sabiedriskā darba veicēju - likteņstāsti. Latvijas
valsts ir varējusi tapt, pastāvēt un augt, tikai pateicoties šādām darbīgām un
nesavtīgām personībām.

Mazvērsīte, Daiga

MIRGO, MANA MARGARITA
BIOGRĀFIJA
Estrādes izpildītājās Margaritas Vilcānes biogrāfija muzikoloģes un radio
personības Daigas Mazvērsītes izpildījumā.
Bagātināta ar vērtīgu bilžu klāstu. Margaritas Vilcānes dzīve atspoguļo lielos
vēsturiskos samezglojumus, kādus piedzīvojuši daudzi latvieši: pasaulē
nākšana Sibīrijā, pēckara plānā maize, patstāvīgas dzīves sākšana “no
nulles”, smags ikdienas darbs padomju gados, par ko neatkarīgā Latvija
atalgoja ar niecīgu pensiju, sākotnēji atsakot pat pilsonību. Taču par īpašu
cilvēku viņu padarīja talants – pāri visam Margaritas dzīvē valdīja
nepārvarama vēlme dziedāt, un ar savas balss maģiju viņa apbūrusi
miljoniem cilvēku. Viņu vidū arī šīs grāmatas autori – Daigu Mazvērsīti, un no
aizraujošais stāsts par to, kā Tomskā dzimis meitēns kļuva par tālu aiz
Latvijas robežām slavenu dziedātāju, dodas pie lasītājiem.

Blaua, Līga

JĀNIS STRADIŅŠ. GUDRAIS VĪRS
BIOGRĀFIJA
Grāmata par akadēmiķi Jāni Stradiņu tapa 2013. gadā pirms viņa 80 gadu
jubilejas. Šajā atkārtotajā, apjomā mazākā izdevumā galvenā līnija ir izcilās
personības dzīvesstāsts un viņa devums ne tikai zinātnē, bet arī tautas un
valsts tālākvirzībā.

Grēgers, Maikls

KĀ NENOMIRT NO...
VESELĪBA
Kā nenomirt no sirds, plaušu, smadzeņu, aknu, nieru un infekciju slimībām,
gremošanas trakta audzējiem, diabēta, augsta asinsspiediena, asins, krūts
un prostatas vēža, suicidālās depresijas, Pārkinsona slimības.
Lielu daļu hronisku slimību, kas var izraisīt priekšlaicīgu nāvi, iespējams
novērst, mainot dzīvesveidu un uztura režīmu.
Grāmatā KĀ NENOMIRT NO... Maikls Grēgers analizē piecpadsmit Rietumu
pasaulē izplatītākos nāves cēloņus: sirds slimības, vēzi, diabētu,
paaugstinātu asinsspiedienu, Pārkinsona slimību un citus. Autors izmanto
aktuālākos zinātnes pētījumus, lai izskaidrotu, kā aizkavēt un pat nepieļaut
hronisku slimību rašanos.
Zinātniski pamatoti, tomēr saprotami un aizraujoši Maikls Grēgers izskaidro,
kuri produkti ir īpaši labvēlīgi dažādu orgānu veselībai. Viņš arī sniedz
padomus, kā šos produktus vislabāk kombinēt un lietot uzturā.
Lai būtu vienkāršāk orientēties, autors ir izveidojis “Dienas duci” – praktisku
sarakstu ar pārtikas produktiem un fiziskajām aktivitātēm, kas palīdz uzturēt
optimālu veselību.

Geskina, Aina Meja

VECMĀTES AINAS MEJAS CEĻVEDIS DZEMDĪBĀM
VESELĪBA
"Šī ir unikāla grāmata, kas sniedz ārkārtīgi noderīgu informāciju par sievietes
dabiskajām spējām laist pasaulē mazuli, parādot tādu dzemdību pasauli, ar
kuru gribētos iepazīstināt pēc iespējas vairāk sieviešu. Katrai sievietei, kura
plāno dzemdēt un vēlas šo pieredzi piedzīvot kā spēcinošu notikumu, būtu
vērtīgi iepazīties ar grāmatā ietvertajām zināšanām un skatījumu par
sievietes ķermeņa patiesajām un pārsteidzošajām spējām dzemdībās.

Kurzemniece, Karmena

VENTAS VĀLODZES DZIESMA
DZEJA
Krājumā ietilpināti dzejoļi, kas radušies gan trimdas posmā Vācijā un
Austrālijā, gan Latvijā. Tajos atspoguļojas ne vien sāpīgi izjustā atšķirtība no
dzimtenes okupācijas gados, bet arī plašā emocionālo pārdzīvojumu
gamma pēc atgriešanās Latvijā.

DEBESĪM PALŪDZU MĪLESTĪBU
DZEJA
Svētkos dalīsim mīlestību-bez maksas. Siltus smaidus-bez skaita, un nebūs
nevienas aizmirstas sirds, kurai pietrūkst rūpju un laika.

Bidstrups, Herlufs

BIDSTRUPS SMEJAS, BIDSTRUPS IZSMEJ
HUMORS
Izdevumā iekļauti vairāk nekā 100 pasaulslavenā karikatūrista Herlufa
Bidstrupa darbi, kas sasmīdinās jebkuru lasītāju. Visas Bidstrupa karikatūras
caurstrāvo intelektuāli sarkastiski spriedumi par cilvēka dabu un pasaules
kārtību.
Grāmata sagatavota pēc 1963.gada izdevuma.

Brice, Silvija

BAIGĀS PIEZĪMES
ESEJAS
"Tulkošana ir liela un būtiska manas dzīves daļa. Galva mūžam ir pilna ar
vārdiem, un kādā brīdī šie vārdi sāk kondensēties kā rasa uz stikla, savelties
lāsēs un ritēt paši no sevis. Bet reālajā pasaulē viss ir tik spilgts un rosinošs
citādā veidā nekā svešos tekstos, tas pārsteidz manu untumaino iekšējo
bērnu, un viņš ķersta ainas kā taureņus. Šie spontānie vārdu ritējumi ir
izveidojuši ko līdzīgu piezīmju grāmatiņai, un šīs piezīmes ir baigas tāpēc, ka
pārlieku vaļsirdīgas. Tagad tās tiek atstātas parkā uz soliņa – ja nu kāds tās
pašķirsta un atrod kaut ko sev noderīgu", saka Silvija Brice.

Rozentāls, Linards

NEUZVARAMĀ VASARA
ESEJAS
Reizēm cerība šķiet aprakta, ticība – apglabāta.
Taču var gadīties, ka maldāmies.
Var gadīties, ka tās ir nevis apraktas, bet iestādītas.
Un vienā brīdī viss mainīsies.
Apraktais izaugs. Apglabātais augšāmcelsies.
LINARDS ROZENTĀLS
Linards Rozentāls ir Rīgas Lutera draudzes mācītājs un kapelāns Bērnu
slimnīcas Vecāku mājā, kā arī Vācijas Ekumēniskās eneagrammas
asociācijā sertificēts eneagrammas treneris. Linards Rozentāls ir arī
tulkotājs, daudzu publikāciju, mācību un bērnu grāmatu autors.

Hainsa, Sallija

VAI DZIMTE IR PLŪSTOŠA?
FILOZOFIJA
Piedzimstot katram no mums tiek piešķirts bioloģisks dzimums, ko nosaka
mūsu fiziskā anatomija. Bet kāpēc daži pieredz lielu pretrunu starp savu
bioloģisko dzimumu un iekšējo identitāti? Vai dzimte ir tas, kas esam, vai tas,
ko darām? Vai veids, kā mēs izpaužam savu dzimti, ir iedzimts, vai arī tas
attīstās, mums pieaugot? Vai tradicionālās binārās vīrieša un sievietes
dzimuma lomas vēl aizvien ir aktuālas pasaulē, kura arvien izteiktāk mainās
un pārveidojas? Šī informatīvā un rosinošā grāmata aplūko saikni starp
dzimti, psiholoģiju, kultūru un seksualitāti un atklāj, kā gadsimtu gaitā
attīstījusies individuālā un sabiedrības attieksme pret šo jautājumu.

Hausmanis, Viktors

MANS INSTITŪTS
LITERATŪRAS ZINĀTNE
Grāmata stāsta par zinātniskās pētniecības instutūtu, kurā Viktors
Hausmanis nostrādājis lielāko sava mūža daļu un kas kļuvis tikpat kā par
viņa otrajām mājām, kur darba dienas aizvadītas vairāk nekā sešdesmit
gadu

Ramstede, Frīda

JŪTIES KĀ MĀJĀS
INTERJERA UN STILA ROKASGRĀMATA
Mājas, kurās justies labi, ir kas vairāk par četrām sienām un jumtu virs galvas.
Tā ir telpa, kura atspoguļo tavu personību un kurā funkcionalitāte saskan ar
tavu individuālo estētisko gaumi. Lai šādu mājokli iekārtotu, tev lieti noderēs
interjera un dizaina ekspertes Frīdas Ramstedes profesionālās zināšanas. Ar
uzskatāmu attēlu palīdzību viņa atklāj svarīgākos mājokļa iekārtošanas
pamatlikumus, mērus un proporcijas, māca meklēt unikālus risinājumus,
nevis akli sekot modes tendencēm un paskaidro, kā panākt ievērojamas
izmaiņas, neveicot kapitālo remontu. Frīda pati šo grāmatu dēvē par praktisku darbarīku kasti, ar kuras palīdzību ikviens bezpersonisku namu spēs
padarīt par īstām mājām.

Aberkrombijs, Džo

KARAĻU PĒDĒJAIS ARGUMENTS
FANTASTIKA
Beigas ir tuvu. Logenam Deviņpirkstim spēka pietiek vairs tikai vienai cīņai,
taču tā būs liela. Ziemeļos plosās karš, ziemeļnieku ķēniņš joprojām ir savā
tronī, un viņu apturēt var tikai viens cilvēks. Viņa senākais draugs un senākais
ienaidnieks. Deviņām Nāvēm ir pēdējais laiks atgriezties mājās.
Savā karā ir devies arī vecākais inkvizitors Glokta, kuram ir pārāk daudz
saimnieku, bet pārāk maz laika. Tā ir slepena kauja, kur drošībā nav neviens,
un nevienam nedrīkst uzticēties. Laiki, kad viņš cīnījās ar zobenu, ir sen pagājuši. Par laimi – šantāža, draudi un spīdzināšana joprojām strādā gana labi.
Džezals dan Lutārs ir sapratis, ka gūt slavu karā ir pārāk bīstami, tāpēc ir
novilcis karavīra mundieri, dodot priekšroku vienkāršai dzīvei kopā ar mīļoto
sievieti. Taču arī mīlestība var sagādāt ciešanas, un slavai ir nelāgs paradums pielavīties ļaudīm, kuri to gaida vismazāk.
Kamēr Savienības karalis guļ uz nāves gultas, zemnieki dumpojas, bet augstmaņi sacenšas, lai nozagtu viņa kroni. Neviens netic, ka pār pašu Savienības
sirdi varētu gulties kara ēna. Pirmajam no magiem ir plāns pasaules glābšanai. Taču pastāv risks. Galu galā nav nekā riskantāka, kā pārkāpt Pirmo
likumu...

Veinberga, Jana

MĀKOŅAINA NAKTS
DETEKTĪVS
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.

Eniņa, Zane

NEKAUNĪGAIS PINGVĪNS
CEĻOJUMU APRAKSTI
Grāmatas autore Zane Eniņa ir apceļojusi vairāk nekā 75 valstis - lielākoties
vienatnē, stopējot, nakšņojot pie vietējiem, strādājot brīvprātīgo darbu, darot
visu, lai pēc iespējas pilnasinīgāk iepazītu cilvēkus un viņu zemi. Ar ceļojumos
pieredzēto Zane dalās blogā "mugursoma.lv". Šī ir viņas pirmā grāmata, kurā
apkopoti piedzīvojumi Dienvidamerikā, Lieldienu salā, kā arī Antarktīdā, kur
ceļotāja nonāca, pateicoties līdzcilvēku atsaucībai pūļa finansēšanas
kampaņā - operācija "Pingvīns".

Prisjolkova, Inese

VIEGLI UN AR MĪLESTĪBU
DZĪVESSTILS
VAI ESAM GATAVAS ikdienā nēsāt līdzi 15 vai 20 kilogramus smagu somu?
Nē? Tomēr gadās, ka izvēlamies uzturēt šādai somai līdzvērtīgu lieko svaru.
NAV VĒRTS VAINOT GADUS, hormonus, iedzimtību vai apstākļus. Mūsu
svars, izskats un veselība ir mūsu rokās. MĒS VARAM KĻŪT TĀDAS, kādas
vēlamies būt, un turpmāk dzīvot ar bezgalīgu cieņu pret savu ķermeni,
uzturēt to skaistu un baudīt to, ka esam izcilā fiziskā formā, ko pašas esam
radījušas. Mūsu garīgā attīstība, dzīves veiksme un mīlestība sākas ar
attieksmi pret sevi un savu ķermeni.

Šeļepjonoks, Vasilijs

RINGA PIEKTAIS STŪRIS
SPORTS
Vasilijs Šeļepjonoks 20. gadsimta 60.–70. gados ir viens no spēcīgākajiem
bokseriem Latvijā smagajā svarā. Augsta līmeņa treneru Aloiza Tumiņa,
Vladimira Tretjaka un Žaņa Dzeņa audzēknis, vairāku rakstu autors. Šobrīd
trenē jauniešus un pieaugušos boksā Lielvārdē. Grāmatā autors kopā ar
dzīvesbiedri Dainu Grīnhofu stāsta par Latvijas boksa pasauli ringā un ārpus
tā, par skaudriem cilvēku likteņiem. Tas ir sporta profesionāļa ieskats boksa
vēsturē un praktiski padomi tiem, kuri interesējas vai vēlas nodarboties ar
boksu.

Blūma, Inta

PĀRCĒLĀJA DIENASGRĀMATA
PSIHOLOĢIJA
Intas Blūmas piektā grāmata, kurā viņa retrospektīvi raugās uz noieto ceļu
garīguma un sevis meklējumos 12 gadu garumā. Dienasgrāmatas formātā
apkopoti atšķirīgos laika posmos un par dažādām tēmām radušies ieraksti,
kurus vieno kopēja nots - tās ir autores pašizziņas ceļā gūtās atziņas un
atklāsmes, īpaši pievēršoties ezotēriskās jomas virtuvei, ar kuru šo gadu laikā
ir saskārusies.

Kalniņa, Vita

NIĶU NAV!
PSIHOLOĢIJA
“Niķu nav!” ir Vitas Kalniņas otrā grāmata par bērnu un vecāku attiecībām
līdz triju gadu vecumam. Šim bērna dzīves posmam raksturīga arvien lielāka
bērna interese par apkārtējo pasauli un aktīva tās izpēte, vienlaikus pieaugot
viņa vēlmei visu noteikt pašam, kas vecākiem var nest jaunus izaicinājumus,
salīdzinot ar pirmajiem bērna dzīves mēnešiem. Kā ļaut mazajam paust savu
gribu, neieslīgstot neauglīgās cīņās par varu? Kā cienot bērna ķermeni un
vajadzības, apgūt podiņmācību un patstāvīgu ēšanu? Kad un kādā veidā
uzticēt bērna pieskatīšanu auklītei vai bērnudārzam? Un visbeidzot, kā
vecākiem šajā laikā spēt parūpēties pašiem par sevi?

Vinstons, Roberts

PALĪDZI SAVAM BĒRNAM PIEAUGT
PSIHOLOĢIJA
Pubertātes laiks un pusaudža gadi var būt mulsinošs un sarežģīts dzīves
posms. Roberts Vinstons grāmatā sniedz vienkāršus un saprātīgus padomus,
kas ļaus vecākiem un bērniem bez liekām rūpēm pārdzīvot nemierīgos
pieaugšanas gadus. Grāmatā ir vienkāršas, precīzas ilustrācijas un korektā
valodā rakstīti teksti, kuros stāstīts par emocionālo labsajūtu, organisma
izmaiņām, drošību internetā, ģimenes dzīvi, attiecībām, seksualitāti un
daudziem citiem nozīmīgiem tematiem.

Zusta, Zane

TARAKĀNI TAVĀ GALVĀ
STĀSTI
"Nu, nu... ko tad sieviete var zināt par to..." – tāda bija mana pirmā doma,
uzzinot, ka Zane sarakstījusi grāmatu par vīriešu galvās mītošiem
tarakāniem. Bruņojusies ar zināmu devu skepses, sāku lasīt manuskriptu un
sapratu: Zane ir baigais malacis, ķeroties klāt tematam, kas nav "pa zobam"
kuram katram. Pārsteidzoši – katrs stāsts šķiet tik saprotams un reāls, ka
gribas teikt: jā, es arī ko tādu esmu piedzīvojusi, bijusi blakus vai dzirdējusi.
Taču labākais ir tas, ka katram stāstam ir turpinājums. Lai viss nešķistu kā
vienkārša vīriešu aprunāšana, grāmatā ir VIŅŠ. Psihoterapeits Gatis Līdums
ar savām trāpīgajām vēstulēm katram stāsta varonim ļauj uz izlasīto
paskatīties vēl no cita skatpunkta.

Fena, Šellija

VAI MĀKSLĪGAIS INTELEKTS MŪS AIZVIETOS?
ZINĀTNE
Pēdējos sešdesmit gados esam bijuši liecinieki satriecošai izaugsmei
mākslīgā intelekta (MI) jomā, radītas tehnoloģijas, kas māca mašīnām just,
mācīties, domāt un rīkoties. No sociālajiem medijiem līdz Netflix – MI jau ir
ienācis mūsu ikdienā. Pašbraucošie automobiļi un cilvēkveidīgie roboti ievieš
graujošas pārmaiņas mūsu mijiedarbībā ar pasauli. Vai esam uz sliekšņa
laikmetam, kurā dominē MI? Vai šai strauji augošajai jomai ir arī kādi ētikas
principi? Vai un kā tos būs iespējams iedzīvināt praksē? Vai MI pārspēs
cilvēkus? Šis precīzais un vienlaikus satraucošais pārskats izvērtē, vai MI var
pārveidot sabiedrību un cilvēci, padarot to labāku, vai arī to raksturo
milzīgas iespējas nākotnē radīt distopijas māktu un MI kontrolētu planētu.

GRĀMATAS KRIEVU VALODĀ
Волкодав, Юлия

СЧАСТЬЕ НА БИС
ROMĀNS
Маленький приморский город, где двоим так легко затеряться в толпе
отдыхающих. Он — бывший артист, чья карьера подошла к концу. Она
— его поклонница. Тоже бывшая. Между ними почти сорок лет, целая
жизнь, его звания, песни и болезни. История, которая уже должна была
закончиться, только начинается: им обоим нужно так много понять друг
о друге и о себе. Камерная книга про любовь. И созависимость.

Гэлбрейт, Роберт

ДУРНАЯ КРОВЬ
ROMĀNS
Корморан Страйк навещает родных в Корнуолле. Там к частному
детективу, вновь попавшему на первые полосы газет после того, как он
поймал Шеклуэллского Потрошителя и раскрыл убийство министра
культуры Джаспера Чизуэлла, обращается незнакомая женщина и
просит найти ее мать, пропавшую при загадочных обстоятельствах в
1974 году. Страйку никогда еще не доводилось расследовать «висяки»,
тем более сорокалетней выдержки; шансы на успех почти нулевые. Но
он заинтригован таинственным исчезновением молодого доктора
Марго Бамборо и берется за дело, которое оказывается, пожалуй,
самым головоломным в его практике. Со своей верной помощницей
Робин Эллакотт, успевшей стать в их агентстве полноправным
партнером, Страйк разыскивает неуловимых очевидцев и опрашивает
ненадежных свидетелей, ищет подходы к сидящему четвертое
десятилетие за решеткой маньяку-убийце, с отвращением осваивает
гадание по картам Таро и астрологические премудрости – и постепенно
убеждается, что даже дела настолько давние могут быть смертельно
опасны…

Набокова, Юлия

СВАДЬБА МОЕЙ МЕЧТЫ
ROMĀNS
Даша мечтает о романтической свадьбе на пляже. Ее жених Феликс
настаивает на традиционном банкете с толпой родственников. Чем
дальше заходит подготовка к свадьбе, тем сильнее Даша понимает, что
они с женихом – разные люди. А тут еще в ее жизни снова появляется
одноклассник Антон – ее первая любовь. Они не виделись несколько
лет. Антон – чужой жених. Но что, если они оба совершают ошибку? Ведь
сердце подсказывает Даше, что именно Антон – ее половинка.

Донцова, Дарья Аркадьевна

МИЛАШКА НА ВИРАЖЕ
ROMĀNS
Семья становится счастливой, когда тараканы в головах мужа и жены
начинают дружить семьями. Так заявила Виоле Таракановой её бывшая
одноклассница Ирина. Они не виделись много лет, но сейчас Ире нужна
помощь. Вилка не может ей отказать и узнает странную историю: еще
одна их одноклассница Настя Тихонова в свое время удачно вышла
замуж за богатого бизнесмена, жила счастливо, но трагически погибла
в автомобильной катастрофе. А совсем недавно Ира встретилась с
одной женщиной и узнала в ней … Настю, поэтому уверена, что
Тихонова жива! Виоле надо непременно доказать, что смерть на шоссе спектакль. Таракановой совсем не хочется помогать Ирине, но они с
Дмитриевым вынуждены разбираться в этом запутанном деле. Степан и
Виола проделали колоссальную работу, и вывели на чистую воду того,
кого меньше всего ожидали…

Трауб, Маша

ПЛОХАЯ ДОЧЬ
ROMĀNS
Десять лет назад вышла моя книга «Плохая мать». Я начала ее писать
спустя две недели после рождения дочери. Мне нужно было выплеснуть
на бумагу вдруг появившееся осознание – мы все в определенные
моменты боимся оказаться плохими родителями. Недолюбившими,
недоцеловавшими, недодавшими что-то собственным детям. «Плохая
дочь» – об отношениях уже взрослой дочери и пожилой матери. И она
опять об ответственности – уже дочерней или сыновьей – перед
собственными родителями. О невысказанных обидах, остром желании
стать ближе, роднее. И, конечно, о самом главном чувстве – любви
ребенка к матери.

Колочкова, Вера Александровна

В ТИХОМ СЕМЕЙНОМ ОМУТЕ
ROMĀNS
Хорошо, что День Святого Валентина не приходится на 15 февраля,
иначе это была бы катастрофа!.. Ведь именно 15 февраля стал для Таи
самым неприятным днем в году, который супруг проводит не с ней, а с
Маргошей, давней подругой, спасшей ему жизнь именно в этот день.
Ревность и подозрения терзают Таю, но все только усугубляется, когда
оказывается, что предыдущие девушки мужа были убиты! Тая
подозревает Маргошу, но все ли в этой истории так очевидно?

Тамоников, Александр Александрович

ПОДЗЕМНАЯ ВОЙНА
ROMĀNS

1944 год. В только что освобожденной от фашистов Одессе один за
другим совершаются крупные теракты: неизвестные взрывают
электростанцию, убивают начальника секретной части штаба округа,
расправляются с офицерами контрразведки… Бандиты действуют по
хорошо продуманному плану и явно имеют осведомителя среди
оперативников. Найти и обезвредить банду поручено опергруппе
майора СМЕРШ Алексея Лаврова. В ходе операции он выходит на
ложный "партизанский отряд", скрывающийся в городских катакомбах.
Майор понимает, что перед ним не шайка недобитков, а хорошо
подготовленные абвером диверсанты, которые будут драться до
последнего…

Логвин, Янина

СОКОЛ И ЧИЖ
ROMĀNS
Совет первый: не доверяйте ключи от квартиры друзьям, однажды они
без вашего ведома могут впустить в нее жильца.
Совет второй: когда любовь стучится в двери — не спешите запирать
замки и вешать табличку "Никого нет дома!" Лучше пригласите гостью
на чашку чая, иначе рискуете остаться без двери.
Совет третий: если не последовали первым двум советам — не
жалуйтесь на судьбу, а пеняйте на себя! Когда удача взяла отпуск, самое
время собрать чемодан и отправиться вдогонку!
Артем Сокольский и Анфиса Чижик – история одной сделки и одной
любви!

Кускова, Алина

НЕВЕСТА НЕ ИЗ ТОГО ТЕСТА
ROMĀNS
Необыкновенные чудеса случаются обычно под Новый год. Но чудо на
самом деле случилось чуть позже, а перед этим журналистка Липа
столько всего наворотила! Расстроила три свадьбы, две помолвки,
сорвала важное интервью, записалась в феминистки… И все из-за того,
что случайно попала в чужую квартиру, заявляя, что это она как
раз-таки дома, а не ее трезвомыслящий владелец. С этого момента
десяток жизней пошли наперекосяк.

Малышева, Анна Витальевна

КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ
ROMĀNS
В кафе неожиданно кончает с собой молодая женщина. Она оставляет
загадочную записку. Ее спутник незаметно исчезает. Выясняется, что
погиб и муж самоубийцы, а два предыдущих супруга бесследно
пропали. И дело бы осталось нераскрытым, если бы не Настя —
возлюбленная последнего мужа этой "черной вдовы". Она берется за
дело самостоятельно. И если бы не собака спаниель, который некогда
явился в кафе и остался в нем кого-то ждать, неизвестно, чем бы
кончилось дело...

Устинова, Татьяна Витальевна

ШОК-ШКОЛА
ROMĀNS

Судья Елена Кузнецова была очень рада за свою сестру: той удалось
устроить сына Сеньку в престижную школу! Конечно, Натке пришлось
раскошелиться, но она уверена, что вложение средств того стоит — в
классе пятнадцать учеников, все из приличных состоятельных семей…
Вот только она не учла, что ее собственная семья в этот элитный круг не
очень-то вписывается: сына Натка воспитывает без мужа, с утра до ночи
работает, а не проводит время в салонах красоты, как родительницы
других учеников. Очень быстро начались проблемы, решать которые,
как обычно, пришлось Лене, когда она обнаружила у себя на столе иск
к школе от ее собственной сестры…

Романова, Галина Владимировна

К СЕВЕРУ ОТ ЛЮБВИ
ROMĀNS

В городе произошло громкое преступление — убита Светлана, дочь
крупного бизнесмена Иванова. Ее тело нашли в городском парке, но
рядом не осталось никаких следов. Быстро выяснилось, что накануне
гибели Света крупно поссорилась с подругами, и причиной размолвки
стал ее новый бойфренд Егор: приятельницы сочли, что этот простой
парень не подходит состоятельной девушке. Никого не слушая, Егор и
Света планировали побег и совместное путешествие, но допросить
парня нет никакой возможности: он бесследно исчез…

Бачинская, Инна Юрьевна

ЖЕНЩИНА В ГОЛУБОМ
ROMĀNS
Когда-то Олег Монахов по прозвищу Монах, называющий себя
экстрасенсом и волхвом, был заядлым путешественником, но после
автомобильной аварии ему пришлось на неопределенный срок
задержаться в городе. Спасают его только частные расследования,
который он ведет совместно со своим другом, журналистом Алексеем
Добродеевым. Город потрясла серия жестоких преступлений – сначала
погиб известный шоумен и организатор конкурсов красоты Яник
Ребров, а через пару дней была найдена мертвой его девушка Анфиса.
Параллельно с майором полиции Мельником Монах и Добродеев
начали собственное следствие и поняли: следы преступлений ведут в
художественную галерею, где все они совсем недавно присутствовали
на презентации работ знаменитого американского художника Марка
Риттера…

Любенко, Иван Иванович

МАСКАРАД СО СМЕРТЬЮ
ROMĀNS
Выйдя в отставку, Клим Пантелеевич Ардашев, бывший начальник
Азиатского департамента МИД в России, мечтал о жизни
провинциального отшельника-сибарита. Но не тут-то было: неожиданно
убивают его знакомого ювелира Соломона Жиха, а тот в предсмертной
записке просит Ардашева позаботиться о его красавице-жене Кларе…
Расследование трагической смерти Жиха заводит Ардашева в дебри
человеческих
чувств
и
отношений:
любовь
оборачивается
предательством, а предательство – прощением…

Уайт, Карен

ОСОБНЯК НА ТРЭДД-СТРИТ
ROMĀNS
Мелани поражена. Ее случайное знакомство с загадочным мистером
Вандерхорстом вылилось в то, что она получила от него в наследство
целый особняк. Условия - прожить там год и отреставрировать, чтобы
стать полноправной хозяйкой.Мелани не любит старинные дома. Она с
детства обладает жутковатым даром видеть призраков, коих немало в
городе. А уж в викторианских домах - и подавно.Помощь ей предлагает
заносчивый писатель Джек, который вызывает у Мелани то злость, то
желание его поцеловать. Отныне они связаны общей тайной: шифром,
который, спасибо дару Мелани, должен помочь им отыскать старинные
бриллианты.

Уайт, Карен

ДЕВУШКА С ЛЕГАР-СТРИТ
ROMĀNS
После того как Мелани получила в наследство особняк, ей выпал шанс
встретиться наконец со своей матерью Джинетт, оперной певицей,
которая вернулась в город после тридцатилетнего отсутствия. Джинетт
уверяет, что их вынужденная разлука - способ уберечь дочь. Но от чего?
По просьбе матери, Мелани, имеющая дар общаться с духами, вступает
в контакт с опасным призраком, обитающим в старинном доме на
Легар-стрит. На помощь ей приходят обаятельный писатель Джек и
журналистка Ребекка, которая уж слишком заинтересована в
паранормальных явлениях, происходящих в городе.

Уайт, Карен

НЕЗНАКОМЦЫ НА МОНТЕГЮ-СТРИТ
ROMĀNS
Жизнь Мелани стремительно меняется. С недавних пор в ее доме живет
тринадцатилетняя Нола, дочь ее возлюбленного Джека, о
существовании которой они оба узнали совсем недавно. У Нолы есть
искусно выполненный большой кукольный домик с фигурками
обитателей, копия одного из городских старинных особняков.
Поговаривают, в особняке, имеющем непростую историю, обитают
призраки. Мелани и Джек отправляются к хозяйке дома, чтобы
разобраться в этих слухах, потому что с недавних пор Мелани и Нола
получают от потусторонних сил загадочные и иногда довольные
пугающие знаки.

Устинова, Татьяна Витальевна

КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА
ROMĀNS
Когда в одночасье вся жизнь переменилась: закрылись университеты,
не идут спектакли, дети теперь учатся на удаленке, и из Москвы
разъезжаются те, кому есть куда ехать, Тонечка деловая, бодрая и
жизнерадостная сценаристка, и ее приемный сын Родион страшный
разгильдяй и недотепа, но еще и художник, оказываются вдвоем в
милом городе Дождеве. Однажды утром этот новый, еще не до конца
обжитый, странный мир переворачивается погибает соседка, пожилая
особа, которую все за глаза звали "старой княгиней". И еще из Москвы
приезжает Саша Шумакова теперь новая подруга Тонечки. От чего
умерла "старая княгиня"? От сердечного приступа? Не похоже, слишком
много деталей указывает на то, что она умирать вовсе не собиралась И
почему на подруг и священника какие-то негодяи нападают прямо в
храме?! Местная полиция, впрочем, Тонечкины подозрения только
высмеивает. Может, и правда, она, знаменитая киносценаристка, зря все
напридумывала? Тонечка и Саша разгадают загадки, а Саша еще и
ответит себе на сокровенный вопрос... и обретет любовь! Ведь жизнь
продолжается.

Майская, Ирина

ТОНКИЕ ГРАНИ, ИЛИ ЗНАКОМА ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
ROMĀNS
Это удивительная реальная история брошенной женщины с малышом
на руках в голодные годы перестройки в стране социализма. Ирина
ставит цель забыть бывшего мужа. Всё чаще она задумывается: «Зачем
безответно любить? Зачем нести боль расставания до конца своих
дней? Хватит воспоминаний, разрушающих моё здоровье, мой разум!
Ведь это так классно «Любить и быть любимой»! Уже одно только
словосочетание ласкает и возбуждает меня». «Найти и полюбить!» —
поставила героиня себе цель. Куда заведут героиню её поиски? Подарит
ли авантюра чистой воды встречу с прекрасным человеком? Захватит
ли её ураган страстей и любовь, а может быть, вопреки всем мировым
отрицаниям, между мужчиной и женщиной родится настоящая дружба
— нежная и многолетняя?

Марсонс, Анжела

РОКОВОЕ ОБЕЩАНИЕ
ROMĀNS
Когда в лесу нашли тело жестоко убитого мужчины, инспектор полиции
Ким Стоун была поражена, опознав в убитом известного
врача-гинеколога Гордона Корделла главного фигуранта ее недавнего
расследования загадочных смертей школьниц. Тогда доктору удалось
уйти от заслуженного наказания. Но кто же теперь расправился с ним?
И за что? Ким возглавляет расследование убийства. И тут же начинают
сыпаться новые жуткие известия. При загадочных обстоятельствах в
автоаварии разбивается сын Корделла. Затем гибнет женщина, чья дочь
работала вместе с Гордоном и была его любовницей. Что это семейная
вендетта, или же здесь скрыты причины иного рода? Ясно одно: убийца
преследует одному ему ведомую цель и он не остановится, пока не
достигнет ее. Но сколько еще людей должны погибнуть, прежде чем
команда Ким поймает его?

Богданова, Ирина

НЕСЕТ МЕНЯ ЛИСА
ROMĀNS
Как поступить, если внезапно сталкиваешься с семейной тайной? Надо
ли её разгадывать или лучше не трогать, чтобы не брать на себя вину за
чужое прошлое? Зачем эти трудности, если впереди маячит интересная
работа и материальное благополучие? Но от себя убежать невозможно,
и бывает так, что выход из тупика обнаруживается случайно; главная
трудность — не свернуть с намеченного пути, какие бы блага тебе не
сулили взамен.

Янссон, Сюзанна

ЗАПРЕТНОЕ МЕСТО
ROMĀNS
Посреди заброшенных шведских болот расположена деревня
Моссмаркен, куда с давних времен приходили люди, чтобы оставить
подношения богам. Деревня таит страшные тайны, ведь на протяжении
многих лет местные жители пропадали на зловещих болотах
Моссмаркена. Их находили через несколько лет с мешочком...

Кент, Тони

ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО
ROMĀNS
Покушение на убийство бывшего президента США вызывает цепную
реакцию по всему Лондону. Даже элитному подразделению сил
безопасности Британии не справиться с хаосом и паникой, грозящими
лишить действующее правительство власти.В паутине смертельного
заговора переплетаются судьбы трех незнакомцев: Джо Демпси,
офицера военной разведки, Сары Трумэн, репортера CNN, настроенной
выпустить сенсационную новость, и Майкла Девлина, адвоката по
уголовным делам, который не любит распространяться о своем
прошлом.Круг людей, которым можно доверять, сужается. Демпси,
Девлин и Трумэн вынуждены работать скрытно, прячась в тени, чтобы
выжить в сумасшедшей гонке не на жизнь, а на смерть.

Милошевский, Зигмунт

ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ
ROMĀNS

Наутро после групповой психотерапии одного из ее участников находят
мертвым. Кто-то убил его, вонзив жертве шампур в глаз. Дело поручают
прокурору Теодору Шацкому. Профессионал на хорошем счету, он уже
давно устал от бесконечной бюрократической волокиты и
однообразной жизни, но это дело напрямую столкнет его со злом, что
таится в человеческой душе, и с пугающей силой некоторых
психотерапевтических методов. Просматривая странные и порой
шокирующие записи проведенных сессий, Шацкий приходит к выводу,
что это убийство связано с преступлением, совершенным много лет
назад, но вскоре в дело вмешиваются новые игроки, количество жертв
только растет, а сам Шацкий понимает, что некоторые тайны лучше не
раскрывать ради своей собственной безопасности. Непредсказуемые,
зловещие и запутанные «Переплетения» – это один из лучших
детективов Восточной Европы последних нескольких лет.

Джонс, Стивен Грэм

ТОЛЬКО ХОРОШИЕ ИНДЕЙЦЫ
ROMĀNS
Четыре друга детства встречаются каждый год. Они устраивают охоту
на оленя, чтобы забыть об этом до следующего года. Обычное дело,
обычный трофей – так было всегда. До этого раза. Прошло десять лет.
Что-то начинает преследовать этих забывших свое наследие людей.
Свирепый мстительный дух приходит к каждому, к одному за другим.
Природа мстит потерянному поколению, у которого и так нет ни шанса.

Дациери, Сандроне

УБИТЬ КОРОЛЯ
ROMĀNS
После ужасной снежной бури Коломба Каселли, знакомая читателям по
романам «Убить Отца» и «Убить Ангела», обнаруживает в своем сарае
подростка-аутиста по имени Томми, перемазанного кровью.
Выясняется, что его родители убиты у него на глазах. И хотя она еще
полтора года назад вышла в отставку, пытаясь оправиться после
трагических событий в Венеции, когда она едва не погибла, а ее друг
Данте Торре был похищен, молодая женщина вынуждена включиться в
расследование.
Никто, кроме нее, не сможет разрешить загадку Томми, который порой
ведет себя точно так, как жертвы Отца, похитителя детей и серийного
убийцы. А еще Коломбе предстоит отыскать друга и вместе с ним понять,
кто скрывается под маской Короля монет, который управляет
смертельной игрой.
Сандроне
Дациери,
мастер
психологического
триллера,
в
заключительной книге своей трилогии выстраивает замок из зеркал и
обманных ходов. Читатель, лихорадочно переворачивая страницы,
вплоть до бурного и напряженного финала, обнаруживает, что в
построенном по принципу матрешки тексте всплывают все новые
загадки.

Солнцева, Наталья Анатольевна

ОБОРОТЕНЬ ПО НАСЛЕДСТВУ
ROMĀNS
1889 год. Англия, графство Девоншир. От клыков дьявольской собаки на
болотах погибают люди. 2020 год. Тамбовские леса, призрак гиблых
болот, жуткий вой, разорванные тела жертв. Спасаясь от пандемии,
сценарист Илья Самбуров уезжает из столицы в глухую провинцию в
поисках сюжета для нового сериала. Его пригласил в гости давний друг
Антон Завьялов, который работает врачом в маленьком поселке. На его
окраине есть мрачное имение "Старые вязы" - для съемок будущего
фильма лучшего места не сыскать. К тому же, первого хозяина усадьбы
нашли мертвым в аллее, возле тела следы огромной собаки. Илья
заинтересовался легендой о звере, который в ненастье приходит с
болот и убивает людей. Местные жители считают его злым духом. Кто
первым выследит зверя охотники за оборотнем или сценарист
Самбуров? И какую кошмарную тайну хранят "Старые вязы"?

Лонсдейл, Кэрри

НОВЫЙ ПУТЬ
ROMĀNS
Несколько лет назад в автомобильной аварии погибла сестра Джой.
Теперь Джой считает себя обязанной исполнить ее неосуществленные
мечты. Она отправляется в путешествие по легендарному
американскому Шоссе 66, и в пути знакомится с музыкантом Диланом.
Тот останавливается и выступает в тех местах, где когда-то играл его
отец. Джой и Дилан продолжают путь вместе, следуя правилу: если
кто-то хочет свернуть с маршрута, сделать это возможно лишь с
согласия другого. Это неосмотрительное обещание круто изменит их
жизни и отзовется эхом через целых десять лет.

То Сону

ДЖАСТИСМЕН
ROMĀNS
Серия убийств, совершенных похожим способом - у каждой из жертв во
лбу по два пулевых отверстия, - вызывает ропот общественности. В этих
страшных следах преступлений, в том, как разметались по стене и
предметам окружающей обстановки кровавые брызги и подтеки, есть
нечто,
напоминающее
творчество
знаменитого
художника-абстракциониста Джексона Поллока. Пока полиция не в
состоянии определить мотивы и выйти на след убийцы, на просторах
интернета появляется некто под ником Джастисмен. Он администратор
быстро набирающего популярность форума, где как раз и обсуждается
череда загадочных убийств. Его посты, в которых он демонстрирует
удивительное умение анализировать факты и выстраивать их в
логическую цепочку, приобретают всё большее доверие у форумчан. И
вот
у
Джастисмена
уже более
полумиллиона
преданных
последователей, а мнение этого сообщества, в свою очередь,
становится истиной в последней инстанции…
«Джастисмен» - роман южнокорейского писателя То Сону, за который
он в 2017 году удостоился крупнейшей литературной премии Кореи Segye Literature Prize.

Сокол, Лена

НАГЛЕЦ
ROMĀNS

Она ворвалась в его жизнь и спутала все карты. Взбалмошная,
неуправляемая, сумасшедшая девчонка. Напрасно она перешла ему
дорогу. Теперь ей придется играть по его правилам. И не только потому,
что он всегда добивается желаемого. У него на руках козырь, закрыть
глаза на который она точно не сможет.

Бару, Михаил

ВОПРОСЫ БУКВОВЕДЕНИЯ
ROMĀNS
Это вторая книга Михаила Бару, которая выходит в издательстве
"Захаров". И в ней, конечно, есть русская зима, римское лето,
украинский борщ и наше детство с игрушечным барабаном,
часами-ходиками и ожиданием живого щенка. И тем не менее это
совсем другая книга. Градус абсурда повышается в жизни вокруг нас и
— неизбежно — повышается в прозе. И мы вспоминаем уже не
"Старосветских помещиков", а "Город Глупов", не картины Моне, а
портреты Валентина Губарева — беспощадные и все равно добрые.
Такая книга у Михаила Бару и получилась — беспощадная и/но добрая.
"Юмор Михаила Бару — особого свойства. На первый взгляд, он
традиционно по-еврейски мудр и печален. На второй взгляд, кстати,
тоже. Но уже на третий взгляд становится ясно, что этот юмор мог
родиться только в России, он неотъемлемая часть нашего трудного и
неповторимого быта и даже бытия..."
Александр Житинский.

Иосивони, Бьянка

БЫСТРО ПАДАЯ
ROMĀNS
Хейли уверена: это лето изменит ее жизнь. Она бросит вызов своим
страхам и отправится в путешествие, чтобы выполнить данное лучшему
другу обещание и наконец стать собой – смелой Хейли. Вот только все
идет не по плану. Машина ломается, деньги заканчиваются, а ее новый
знакомый, Чейз Уиттакер, кажется, влюбляется в нее! Так что же она
выберет: отдаться новому чувству или сбежать?

Хилл, Сьюзен

ЭТЮД НА ХОЛМЕ
ROMĀNS
Полицейский детектив Фрея Грэффхам увольняется из лондонской
полиции и переезжает в небольшой соборный городок Лаффертон,
который, кажется, подходит ей идеально: интересная архитектура,
зеленеющие поля и дружелюбное сообщество. Почти сразу она
обращает внимание на своего начальника загадочного старшего
инспектора Саймона Серрэйлера и ищет способы почаще попадаться
ему на глаза. Работа становится размеренной, но Фрею все еще
беспокоит рядовое сообщение о пропавшей недавно женщине. Когда
такие сообщения начинают повторяться, Фрея понимает, что чутье ее не
обмануло. Вместе со старшим инспектором Серрэйлером ей придется
ввязаться в опасное расследование: бросить все силы на поимку
преступника и предотвратить очередной удар по маленькому городку.

Мон, Кира

ПОКАЖИ МНЕ ЗВЕЗДЫ
ROMĀNS
Одинокий остров на севере Ирландии, скалы, шум прибоя и белый маяк
так сильно изменилась жизнь Лив всего за месяц. Вырваться из суеты
Гамбурга, чтобы полгода жить одной на острове? Идеальное решение.
Где, как не здесь можно прикоснуться к себе настоящей, услышать свою
душу и бросить вызов собственным страхам. А еще встретить
невероятно притягательного ирландца, который, кажется, знает о Лив
больше, чем она сама. Но что, если влюбляться совсем не в его
правилах? Или же за отстраненной холодностью скрывается нечто
большее?

Силвис, Рэндалл

ПРОГУЛКА НА КОСТЯХ
ROMĀNS
Кости семерых девушек, аккуратно очищенные и бережно сохраненные,
были найдены много лет назад Это все, что сержант Райан Демарко
знает о нераскрытом деле, за которое ему придется взяться, пусть и не
по своей воле. Но если Райан и уверен в чем-то, так это в том, что убийца
всегда оставляет за собой следы. Нужен только человек, способный в
них разобраться. Демарко не догадывается, что ему предстоит
сражение не только с загадочным преступником, но и с демонами из
собственного прошлого грузом вины за гибель собственного сына и
утраченный брак, тяжелыми воспоминаниями из детства и
неспособностью открыть свои чувства даже самым близким людям.
Сможет ли Райан преодолеть все сложности, и не только раскрыть дело,
но и сохранить свои новые отношения? Эта история о вещах, которые
были похоронены глубоко в прошлом: о воспоминаниях, сожалениях,
секретах и преступлениях.

