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Matvejeva, Anna

DJATLOVA PĀREJA 

1959. gada februārī studentu grupa devās pāri skarbajām Ziemeļurālu kalnu 
pārejām. Viņus vadīja Igors Djatlovs. Pārgājiens norisinājās bez
starpgadījumiem, jaunieši bija profesionāli tūristi. Un pēkšņi- katastrofa. 
Neizglābās neviens.Liktenīgo kalnu pāreju nodēvēja par Djatlova pāreju.
Kas tajā februāra naktī notika? Nomaldījusies raķete? Izbēgušu ieslodzīto 
uzbrukums? Kautiņš dzērumā meitenes dēļ? Seno dievu atriebība? Ūdeņraža 
bumbas izmēģinājums? Varbūt lavīna? Annas Matvejevas arsenālā ir 
paņēmieni, kas,iespējams, palīdz atminēt šo mīklu. Romāns balstīts uz 
patiesiem notikumiem.

ROMĀNS

Kuncs, Dīns

ČUKSTU TELPĀ 

Pēc vīra neizskaidrojamās pašnāvības Džeina Hoka nāk uz pēdām slepenai 
ietekmīgu sazvērnieku apvienībai, kas uzskata, ka likumi uz viņiem
neattiecas. Bet šie nežēlīgie cilvēki nebija ņēmuši vērā augstākās raudzes 
profesionāli, FIB aģenti, kura ir gatava rīkoties nelegāli – un kļūst par valstī 
visvairāk meklēto bēgli -, lai izjauktu viņu viltīgos plānus. Viņas uzdevums – 
iznīcināt ļaundarus, kas ar nanotehnoloģiju palīdzību ir pakļāvuši simtiem 
cilvēku un nu spēj tos vadīt attālināti.
Mīlestība pret zaudēto vīru un bailes par piecgadīgo dēlu, kuru viņa 
slepenībā uzticējusi labiem ļaudīm, padarījušas Džeinu Hoku par
neapturamu plēsoņu. Tiem, kurus viņa medī, nav cerību uz glābiņu.

ROMĀNS



Puriņa, Inga

NEGAISS ĀBELĒS 

Ir dzirdēts – kaķi atnāk pie tiem, kam viņi vajadzīgi. Edīte pārcēlusies uz savu 
bērnības māju pēc tam, kad ilgie un nesekmīgie pūliņi tikt pie bērniņa radījuši 
plaisu starp viņu un vīru Artūru. Jau pirmajā vakarā pie durvīm grabinās 
piķamelns minkāns. Par to rūpējoties, Edīte iepazīstas ar izskatīgo
veterinārārstu Nameju. Bet kā tad Artūrs? Vai tiešām atdos sievu bez cīņas?

ROMĀNS

Kovaļova, Lelde

ŠOSEJA

Izdevniecība "Latvijas Mediji" laidusi klajā rakstnieces, kino producentes, kā 
arī plānotāju zīmola “Dream Light Planner” autores un izdevējas, Leldes 
Kovaļovas trešo psiholoģisko trilleri “Šoseja.”
Laura kopā ar vīru Agri dzīvo privātmājā nomaļā lauku apvidū. Laurai ir 
mīlošs vīrs, gādīgi vecāki un veiksmīga māsa, draudzīgs suns un sapnis par 
pirmdzimto, taču kādu vakaru viņas dzīve pārvēršas. Agris dodas pastaigā ar 
suni, bet mājās neatgriežas. Kad sieviete sāk pazudušā vīra meklējumus, 
viņai nākas saskarties ar apkārtējo nesapratni, vēl vairāk – apgalvojumu, ka 
nekāda Agra nav, viņa dzīvo viena. Laurai izdodas atrast pierādījumus Agra 
eksistencei, bet vēl jāsaprot, kas īsti noticis...
Kur beidzas mūsu iztēle un sākas realitāte? Varbūt reizēm esam tik ļoti 
pārliecināti par savu taisnību, ka esam gatavi uz visu, lai to pierādītu?

ROMĀNS

Ikstena, Nora

ŪDENS MIRDZĒŠANA

“Ūdens mirdzēšana” ir romāns vīzija par jauna eksistences lauka meklējumi-
em - pusmūžā viss ir šķietami jau izdzīvots, tomēr piepildījuma apvāršņi 
joprojām atrodas aiz biedējoši nesasniedzamā horizonta. Romāna varone - 
jeb, precīzāk, varones, jo galvenais tēls veidots metaforiskā pavairojumā kā 
nebeidzamā spoguļattēlu virknē, katram apzināti rādot citus vaibstus, — soli 
pa solim pārstaigā bijušo un, ikreiz no jauna līdz sāpēm sasprindzinot redzi, 
lūkojas pēc tālākceļa.”
Dace Sparāne-Freimane

ROMĀNS



Knaidla, Laura

NEPAZAUDĒ MANI

Lauras Knaidlas diloģijas otrā, noslēdzošā daļa. Romāna darbība notiek 
mūsdienās, ASV. Uzzinām, ka Seidža ir pametusi Luku un ļoti sāpīgi pārdzīvo 
notikušo. Viņai jāatrod jauna dzīves vieta, lai būtu tālāk no puiša, taču tas ir 
gluži pretēji tam, ko Seidža vēlas: viņa domā tikai par Luku, tāpēc jūtas 
satriekta, kad uzzina – viņas mīļotajam jau ir jauna aizraušanās.
Tā ir perfektā Greisa, kura ir ne vien skaista, bet kuru ar Luku vieno arī kopīga 
aizraušanās ar literatūru. Luka Seidžas acu priekšā mīlinās ar Greisu, taču 
viņa skatiens visu laiku seko Seidžai… Puisis nebūt nav aizmirsis meiteni, tieši 
otrādi – viņš tiecas atkal būt kopā ar viņu un izmanto katru iespēju, lai viņai 
palīdzētu, lai viņu atbalstītu. Taču arī viņas patēvs joprojām cenšas atgūt 
varu pār meiteni. Kas uzvarēs – Seidžas bailes vai abu jauniešu mīlestība?

ROMĀNS

Nuts, Zane

KAUT KĀDS FINGLIERIS

Šis ir autores personisks stāsts par satikšanos ar vīru, viņas dzīves ceļu, 
augšanu un mācīšanos klausīties savā sirds balsī. Stāsts ir pilns atmiņu par 
uzaugšanu deviņdesmito gadu Latvijā, kas daudziem liks pasmaidīt, 
atceroties šos laikus, un, iespējams, atpazīt arī sevi. Tajā ir atklājas pusaudžu 
vecuma prāta apjukums, jaunības entuziasms un aklas pārliecības. Taču pats 
galvenais - tajā ir atklāts kā, pateicoties vīra neizsīkstošajai mīlestībai, autore 
ir atradusi ceļu pie savas sirds.

ROMĀNS

Vaita, Kārena

SVEŠINIEKI NO MONTEGJŪSTRĪTAS

Svešinieki no Montegjūstrītas ir trešais romāns Tredstrītas sērījā, kas ieguvis 
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 noslēpumi, un tās 
ir izlasāmas vienā elpas vilcienā.

ROMĀNS



Zeibots, Andris

LĒNGAITIS

“Lēngaitis” ir romāns daudzveidis - tas ir filozofiski risināms detektīvromāns, 
tas ir psiholoģisks pētījums, savā ziņā arī kara drāma, kas norisinās “vēl 
divdesmit gadu pēc kara”. Divi rakstnieki intelektuāļi, akadēmisko pasauli 
tracinošais elektrisko balsu pētnieks Konstantins Raudive un literatūrzināt-
niece Zenta Mauriņa, savās mājās Dienvidvācijas mazpilsētiņā Bādkrocin-
genē kādunakt piedzīvo neizprotamus notikumus, kuri, pa lappusei, pa 
nodaļai šķetinoties, piebriest arvien visaptverošākā negaisa padebesī - gluži 
kā pirms vētras arvien skaidrāk un detalizētāk izgaismojot visas lielās izrādes 
kopplānu.

DETEKTĪVROMĀNS

Hilderbrenda, Elīna

DIVDESMIT ASTOŅAS VASARAS 

Kad Melorijas Blesingas dēls Links no mirstošās mātes saņem norādījumu 
piezvanīt uz konkrētu telefona numuru, viņš nezina, ko sagaidīt. Apmulsums 
kļūst vēl lielāks, kad klausuli paceļ Džeiks Maklauds, ietekmīgas politiķes un 
valsts prezidenta kandidātes vīrs.
Kā Melorija un Džeiks ir saistīti?
Links pat nenojauš, ka viņas mātes sirds daudzus gadus ir piederējusi kādam 
citam. Ka viņi abi ik gadu ir tikušies uz pāris dienām un tad atgriezušies katrs 
savā dzīvē, gaidīdami atkal pienākam nākamo gadu.
28 smeldzīgas vasaras, šaubas, ilgas, nemitīga cīņa starp pienākumu un 
sapni... Cik dziļas pēdas būs atstājušas šīs aizliegtās attiecības?

ROMĀNS

Korija, Džeina

KĻŪDU LABIRINTS

Popija Peidža uzskata, ka šajā pasaulē ir divu tipu sievietes: tās, kuras ir 
uzticīgas savam vīram, un tās, kuras nav. Līdz šim Popija nebija ne reizi nav 
šaubījusies par to, pie kura tipa pieder pati.

Bet viss mainās, kad viņa pēc gandrīz divdesmit gadiem atkal satiek
valdzinošo Metjū Gordonu. Popija pieļauj vienu vienīgu kļūdu – un šī kļūda ir 
daudz liktenīgāka, nekā viņa spēj iztēloties.

Kāds par to samaksās ar savu dzīvību...

ROMĀNS



Saulīte, Laura

PRIEKĀ, PAR S*DĪGU DZĪVI! 

Grāmata ir tieša un patiesa saruna pie vīna glāzes, kurā autores aicina 
pastāvēt par sevi un palīdz sasniegt to, ko patiesi esi pelnījusi. Tā nemoralizē, 
bet atklāj, ka reizēm ir normāli būt savtīgai, savukārt centieni būt perfektai ir 
pilnīgi bezjēdzīgi. Tā apgāž priekšstatu par tradicionālajām self-help 
grāmatām, kurās sniegtie padomi nav ne praktiski, ne noderīgi.

PROZA

Medvedevs, Sergejs

KRIEVU LEVIATĀNA ATGRIEŠANĀS

Sergeja Medvedeva publicistika ir lielisks palīgs, lai atbrīvotos no vienkāršota 
un melnbalta skatījuma uz mūsdienu Krieviju. Būdams nepārprotams
“rietumnieks” ar lielu kultūras bagāžu, viņš pārliecinoši ieskicē jauno
“pēc-Krimas” realitāti mūsu lielajā kaimiņvalstī. Tas ir laiks, kad Krievijas vara 
atklāti novēršas no Rietumu liberālās demokrātijas vērtībām. Tā vietā tiek 
konstruēts jauns “hibrīd-Staļinisms” — ar agresīva nacionālisma retoriku, 
Rietumu un demokrātiskās opozīcijas demonizēšanu, prezidenta
dievišķošanu — turklāt tas viss galēji ciniska mediju “haipa” pavadījumā. 
Medvedevs lieliski pārzina Krieviju. Par spīti pesimismam viņš vēlas to redzēt 
kā normālu, modernu un civilizētu globālās pasaules elementu, nevis naftas 
dolāru skurbumā mūždien aizvainotu parodiju par Trešo Reihu. Tas dara viņu 
pievilcīgu arī latviešu lasītājam.
Ivars Ījabs,politologs, Eiropas Parlamenta deputāts

PROZA

Liepiņa, Kristīne

PAMIRS: MANA SIRDS MĪLESTĪBĀ

"Šī ir skaista pieredzes grāmata. Kalnā kāpēju Kristīnes un Kristapa stāsts. 
Izrādās, nevajag būt literatūras klasiķim, lai aprakstītu to tieši un vienlaikus ar 
iztēli. Viņi kāpj kalnā, pārvarot bailes no augstuma un no sevis. Ieraugot, ka 
ir vēl cita pasaule bez mūsu ikdienas. Tā, kurā kalns pieduras debesīm un tu 
pats pieduries sev. Un kurā tu saproti – esība brīžiem nav viegla, bet tā nav 
nedz fatāla, nedz nolemta. Jāiemācās vien pareizi elpot."
Nora Ikstena, rakstniece

PROZA



Līce, Anda

VĒL VIENA DIENA 

2020.gada COVID laika ceļojuma piezīmes - domās, sajūtās, pieredzē.
Autore vēro šī pārmaiņu laika notikumus no dzīves rūdīta ceļotāja skatu 
punkta.

PROZA

Reihenbahs, Alberts

VĒRTS DZĪVOT LATVIJAI!

Simtgadnieka Alberta Reihenbaha atmiņu stāsts par 17 gadiem izsūtījumā 
Sibīrijā pieraksts divtūkstošo gadu sākumā. Tuvojoties autora simt gadu
jubilejai, meita tēva pierakstīto ievadīja datorā, un teksts tika iespiests mazas 
tirāžas grāmatā "Septiņpadsmit gadi manā dzīvē", ko domāts izplatīt tikai 
tuvinieku lokā. Vēlāk A. Reihenbaha tuvinieki laipni piekrita, ka stāsts 
turpinājumos tiek publicēts laikrakstā "Zemgales Ziņas". Pēc tam radās 
doma šo stāstu izdot grāmatā ar nosaukumu "Vērts dzīvot Latvijai!".

VĒSTURISKĀ PROZA

Emsis, Indulis

ENKURSAKNE

Grāmatas autors Indulis Emsis ir latviešu biologs un politiķis. Bioloģijas 
zinātņu doktors, bijis Latvijas Ministru prezidents, ministrs, Saeimas deputāts, 
viens no Latvijas Zaļās partijas dibinātajiem 1990. gadā.
Indulis Emsis apraksta savu dzīves ceļu, sākot no bērnības Salacgrīvas 
laukos, vidusskolas un studiju gadiem Rīgā, profesionālajiem soļiem dabas 
aizsardzības sfērā un ceļu politikā. Lasītājam būs interesanti atskatīties uz 
dabas aizsardzības sākotnējām iniciatīvām Latvijā, ielūkoties politikas 
kuluāros autora un viņam tuvu stāvošu cilvēku vērtējumā. Grāmatā savus 
stāstus izstāsta arī Induļa Emša ģimenes locekļi, draugi un domubiedri – 
Anita Emse, Māris Gailis, Ingemārs Līdaka un citi.

BIOGRĀFISKĀ PROZA



Bley, Aija

8.B KLASE

Aijas Bley grāmata “8. b klase” veidota kā pusaudzes dienasgrāmata, kas 
vizuālā valodā dokumentē autores atmiņas par skolā pavadīto laiku. 
Unikālās 80. gadu sākuma liecības atklāj visdažādākās tēmas - arī mīlestību, 
sevis meklējumus, pieaugšanu un nāvi.

ESEJA

Zandere, Inese

PUIKA AR SUNI 

Galvenā varoņa prototips ir leģendārā ebreju glābēja Žaņa Lipkes dēls 
Zigfrīds Ojars, saukts par Zigi. Zēnam bija tikai 8 gadi, kad sākās Otrais
pasaules karš. Gan kara laika bīstamie notikumi, kas skāra visus Latvijas 
iedzīvotājus, gan Ziga vecāku neticamā drosme, glābjot no nāves cilvēkus, ko 
nacisti bija nolēmuši iznīcināt, zēnam bija smags pārdzīvojums. Zigis savām 
acīm redz ļaunumu. Sliktie ir tie, kas sit un šauj citus. Daudz grūtāk viņam ir 
saprast, vai tētis ir labs cilvēks? Zigim nākas domāt par daudzām
nesaprotamām lietām, ko dara pieaugušie. Viņa ģimeni no malas vēro
kaimiņu meitene Silvija. Pirmās burtnīcas notikumi risinās 1941.gada vasarā 
un rudenī, un noslēdzas ar traģisku ainu – Rīgas geto iemītnieku izdzīšanu, lai 
nogalinātu viņus Rumbulas mežā. Burtnīcas 7 nodaļas stāsta par
noslēpumiem, bailēm un Ziga uzticamo draugu – suni Džeri. Dokumentālas 
liecības autore savij ar iztēli, veidojot sižetisku, emocionālu prozu, dodot 
bērniem iespēju ielūkoties sarežģītajos Otrā pasaules kara notikumos un 
ieraudzīt tur pašu galveno – cilvēka individuālās izvēles iespēju, kas pastāv 
vienmēr, arī visgrūtākajos laikos; iespēju būt cilvēcīgam.
Stāsts adresēts gan bērniem, kuru vecums sakrīt ar galvenā varoņa Ziga 
vecumu (8-12 gadi), gan visiem citiem vēstures notikumos ieinteresētiem 
lasītājiem.

STĀSTS

Brūvere, Ilona

MANA GRĀMATVEDĪBA 

Izdevniecība “Aminori”, atzīmējot Dailes teātra simtgadi, teātra dzimšanas 
dienā lasītājiem sagatavojusi īpašu izdevumu – aktiera un režisora Jura 
Strengas stāstītus atgadījumus par teātri un dzīvi. Tos klausījusies un
pierakstījusi kinorežisore un žurnāliste Ilona Brūvere, veidojot aktiera sajūtu, 
sapņu un dzīves notikumu kaleidoskopu dokumentālās prozas žanrā. Šeit kā 
filmas epizodēs, kuras vieno teatrāls sižets un absurdā dramaturģija,
galvenajā lomā uz jūtu, domu un atmiņu skatuves vienmēr ir pats aktieris.

BIOGRĀFISKĀ PROZA



Lamonika, Dženifera

SEJAS MORFOLOĢIJA 

 Šīs grāmatas galvenā tēma, var šķist nedzirdēts jaunums. Taču autore 
balstās uz senajām zināšanām, sniedzot tām mūsdienīgu skanējumu un
pielietojumu. Senā sistēma, kas māca, kā saskatīt sejas vaibstos apslēptos 
dvēseles noslēpumus, Dženiferai Lamonikai devusi pamatu apgalvot, ka 
cilvēka sejā viņa izlasa atbildi uz ikvienu jautājumu – vai tas attiecas uz asins 
sastāvu, civilstāvokli, sāpēm locītavās, emocionālo krīzi, hronisku iekaisumu 
vai ko citu.        Balstoties uz sejā nolasītajām atbildēm, iespējams rast cilvēka 
dziedināšanai piemērotākos līdzekļus un paņēmienus,  kā arī ikvienam 
norādīt, kuras problēmas viņam vajadzētu nekavējoties risināt. Autore pati īsi 
pamato, kam šī grāmata noderēs visvairāk. Visu nozaru mediķiem tā 
palīdzēs diagnostikā un saziņā ar pacientiem. Visu līmeņu izglītības 
darbiniekiem ļaus tuvoties  katra skolēna individualitātei. Vecākus, 
aprūpētājus, aizbildņus un tuviniekus mudinās dziļāk ielūkoties cilvēkā, kurš ir 
turpat blakus un kuram vajadzīgs atbalsts.

PSIHOLOĢIJA

Štelmahere, Ruta

KALPS

Rutas Štelmaheres ceturtais dzejoļu krājums.                                                                      
“Šajā grāmatā organiski saplūst Rutas Štelmaheres  dzejnieces un 
gleznotājas Dieva dotie spēcīgie talanti. Ar mākslinieces aci un jūtīgu sirdi 
uztverta un nevainojamā izteiksmē atveidota mūsdienu Latvija, tās 
cildinātas un necildinātas vietas un cilvēku likteņi. Krājums patiešām ir
mākslinieciski izcils un tematiski pirmreizīgs,” krājumu raksturo
Jānis Rokpelnis.

DZEJA

Aivars, Eduards

DZEJOĻU REMONTS

Liela daļa dzejoļu tapuši Latvijas simtgades svinību periodā un turpina 
autora sarunu ar savu lirisko varoni par mūžīgām tēmām: dzimtenes
mīlestību, novecošanu, vientulību un attiecībām ar Dievu

DZEJA



Šīters, Džūljens

VAI MEDICĪNA MUMS JOPROJĀM NĀK PAR LABU?

Modernās medicīnas sarežģītība ir ārkārtējs sasniegums, kas daudziem ļauj 
saņemt aprūpi nebijušā līmenī. Tomēr medicīnas progresam ir sava cena: 
antibakteriālā rezistence, arvien izturīgākas multirezistentās baktērijas un 
neparedzētās, bet postošās opioīdu nozīmēšanas sekas ir daļa no mūsdienu 
medicīnas ikdienas. Vai cilvēka dabiskā pieredze tiek pārāk "medikalizēta", 
meklējot zāles pret jebkurām ciešanām? Vai medicīnas astronomiskās 
izmaksas veicina nevienlīdzību pasaulē? Kā modernā medicīna ir mūs 
pievīlusi, un kā tai jāmainās? Šī trāpīgā grāmata apšauba mūsdienu 
medicīnas prakses ekonomiskos un ētiskos aspektus un to ietekmi uz cilvēku 
dzīvi.

MEDICĪNA

Nīče, Frīdrihs

PAR VĒSTURES DERĪGUMU UN KAITĪGUMU DZĪVEI

Grāmatā iekļauti divi vācu filozofa Frīdriha Nīčes darbi - “Par vēstures 
derīgumu un kaitīgumu dzīvei” un “Par patiesību un meliem ārpusmorālā 
nozīmē”, abi tapuši 1873. gadā. Pirmo Nīče publicē, savukārt otru tā arī 
nepublicē. "Varbūt Nīčes darbi par meliem un vēsturi var vedināt pārdomāt 
arī pašmāju vēsturi, tajā samelsto un atstāties no māžošanās un dievekļu 
pielūgšanas," krājumu raksturo tā sastādītājs un tulkotājs Igors Šuvajevs.

ESEJAS

Rutas Štelmaheres ceturtais dzejoļu krājums.                                                                      
“Šajā grāmatā organiski saplūst Rutas Štelmaheres  dzejnieces un 
gleznotājas Dieva dotie spēcīgie talanti. Ar mākslinieces aci un jūtīgu sirdi 
uztverta un nevainojamā izteiksmē atveidota mūsdienu Latvija, tās 
cildinātas un necildinātas vietas un cilvēku likteņi. Krājums patiešām ir
mākslinieciski izcils un tematiski pirmreizīgs,” krājumu raksturo
Jānis Rokpelnis.

Abdullajevs, Čingizs

REZONIERIS

Tiek vajāts ļoti pazīstams biznesmenis. Slepkava nogalina viņa sievu un 
bērnus un acīmredzami nedomā apstāties. Biznesmenis panikā lūdz
palīdzību slavenajam ekspertam noziedzības jautājumos Drongo. Ķēries pie 
uzdevuma izpildes, detektīvs apjauš, ka uzmeklēt slepkavu nebūs pārāk grūti. 
Toties pierādīt viņa vainu – tas ir pavisam cits. Jo aiz viņa stāv varena figūra, 
kurai piesegt noziedznieku ir tīrais nieks. Turklāt Drongo sāk apzināties, ka 
visas asiņainās kombinācijas mērķis ir viņš pats.

DETEKTĪVS



Джио, Сара

ФИАЛКИ В МАРТЕ

В жизни Эмили Уилсон, некогда самой удачливой девушки Нью-Йорка, 
наступает темная полоса. Творческий кризис, прохладные отношения с 
родными, а затем и измена мужа вынуждают Эмили уехать из 
мегаполиса и отправиться на остров Бейнбридж к своей двоюродной 
бабушке Би, в дом, рядом с которым растут дикие фиалки, а океан 
пенится прямо у крыльца. На острове Эмили знакомится с 
харизматичным Джеком, который рассказывает ей забавную историю о 
том, как ему не разрешали в детстве подходить слишком близко к ее 
дому. Но, кажется, Би не слишком довольна их знакомством... Эмили не 
получает от нее никаких объяснений, но вскоре находит датированный 
1943 годом дневник некой Эстер Джонсон, чьи записи проливают свет на 
странное поведение местных жителей и меняют взгляд Эмили на остров, 
который она обожала с самого детства.

ROMĀNS

Литвинова, Анна

ОСТАНЬСЯ ДОМА И СТРЕЛЯЙ!

Журналист Дима Полуянов и его подруга, библиотекарь Надя 
Митрофанова, как и весь мир, оказываются в изоляции из-за эпидемии. 
Правда, Дима продолжает работать - он отправляется брать интервью у 
известного актера Александра Бардина. Попутно Дима знакомится с 
его женой Касей – миниатюрной стройной красавицей, увлекающейся 
теннисом. А через несколько дней Дима узнает, что Кася попала в 
ужасную беду! Не раздумывая, он бросается ей на помощь, даже не 
отдавая себе отчета, что его им движет не только желание восстановить 
справедливость, но и чисто мужской интерес…

ROMĀNS

GRĀMATAS KRIEVU VALODĀ



Метос, Виктор

ЖЕНА УБИЙЦЫ

У всех нас есть бывший, о котором мы сожалеем. Но бывший муж 
прокурора Джессики Ярдли – вот это настоящий кошмар. Он – печально 
известный серийный убийца Эдди Кэл, уже четырнадцать лет сидящий в 
тюрьме в ожидании казни. Казалось, Джессике удалось справиться с 
кошмарами прошлого – обрести веру в себя, стать успешным юристом, 
начать новую счастливую жизнь вместе с дочкой… Казалось ровно до 
тех пор, пока у Эдди не появился подражатель, копирующий его почерк. 
Убийца жестоко расправляется с семейными парами, оставляя в живых 
их детей.
ФБР просит Джессику принять участие в охоте на маньяка. И это значит, 
что она должна снова встретиться и наладить контакт с бывшим мужем 
– человеком, буквально разорвавшим ее жизнь в клочья. Эдди Кэл 
говорит, что знает, кто убийца. Но в обмен на свою помощь ставит два 
условия, на которые Джессика не может пойти…

ROMĀNS

Суонсон, Синтия

СТЕКЛЯННЫЙ ЛЕС

Что произошло в ультрасовременном стеклянном особняке, стоящем в 
загородной глуши? Куда исчезла хозяйка этого дома Силья? Как погиб 
ее муж Генри Гласс? Почему их дочь, старшеклассница Руби, явно что-то 
недоговаривает? Какие секреты семейства Гласс известны их соседям и 
знакомым из ближайшего маленького городка? Полицейское 
расследование забуксовало. И тогда Энджи, жена брата погибшего, 
Пола Гласса, начинает собственное расследование. Начинает, еще не 
подозревая, какие мерзкие скелеты обнаружит в весьма 
респектабельных шкафах, какие ужасные и трагические тайны 
прошлого и настоящего вольно или невольно узнает... и какой опасности 
подвергнет в поисках истины собственную жизнь…

ROMĀNS

Ковалевская, Алиса

ДВОЙНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ

Я думала, что больше никогда их не увижу, но они нашли меня. Мои 
бывшие боссы, с которыми я теряла саму себя. И теперь они снова 
желают заполучить меня, окунуть в греховный водоворот страсти и 
искушения. Но я буду бороться до последнего, потому что у меня есть 
тайна. Тайна, которую они никогда не должны узнать...

ROMĀNS



Страут, Елизабет

МАЛЬЧИКИ БЁРДЖЕССЫ

Джим и Боб Бёрджессы давно покинули родной городок в штате Мэн. 
Смерть их отца была трагической, и ни один из братьев до сих пор не 
пережил ее, оба так и живут с травмой в душе. Первый — успешный 
адвокат, прагматичный и циничный, второй — незадачливый юрист, 
добродушный, с несложившейся личной жизнью. Спустя годы братья 
вынуждены вернуться в родительский дом, чтобы разобраться с 
историей, в которую угодил еще один Бёрджесс — их племянник. И все, 
что, как им казалось, они сумели забыть, оставить в прошлом, 
наваливается с новой силой. В этом романе, как и в культовой «Оливии 
Киттеридж», Элизабет Страут проникает в самую суть природы 
радостей и страданий обычного человека. Роман очень близок по духу, 
настроению и даже географии (действие его происходит практически 
там же) «Эмпайр Фоллз» Ричарда Руссо.

ROMĀNS

Данилова, Анна

ПРОСТИ МЕНЯ, ТВОЮ УБИЙЦУ

Потеряв любимого, Вера утратила все, что ей было дорого: отчий дом, 
добрые отношения с сестрой, работу, друзей, интерес и вкус к жизни. 
Она будто тонет в темном колодце, выбраться из которого 
самостоятельно не может и не хочет, а протянуть ей руку некому… Но, 
когда к Вере обращаются за помощью, она не может отказать. Теперь ей 
придется вернуться в прошлое, чтобы расследовать убийство 
десятилетней давности.

ROMĀNS

Валиуллин, Ринат

ЛЕГКОМЫСЛИЕ

Вечерами она репетировала на сцене театра в испанской пьесе, где 
страсть, кровь и измена метались в любовном треугольнике. Она не 
сразу заметила, что треугольник этот вышел далеко за пределы театра. 
Настолько не сразу, что скоро оказалась на приеме у психолога, 
пытаясь вырваться из коварного треугольника. Ведь кажется, так легко 
сыграть любовь на театральной сцене, еще не зная, что репетировать ее 
придется в реальной жизни.

ROMĀNS



Ферранте, Элена

ЛЮБОВЬ В ТЯГОСТЬ

Любовь в тягость" — это тонкая и психологически выверенная проза, 
роман одновременно мрачный и вдохновляющий. У главной героини, 
художника-иллюстратора, не то чтобы безоблачная жизнь. Она одинока 
и не слишком довольна собой. Пытаясь после внезапной смерти матери 
отыскать причины собственных неурядиц, героиня обращается к 
воспоминаниям о своем детстве: ведь, как учат психологи, именно 
детские моральные травмы определяют всю нашу взрослую жизнь. Но 
только ли они? И может ли мать настолько повлиять на психику дочери, 
чтобы та стремилась буквально перевоплотиться в нее? Нет, не всегда 
стоит разгадывать заданные прошлым загадки… Автор книги, Элена 
Ферранте, — личность таинственная, предпочитающая оставаться в 
тени своих книг. Неизвестно даже, пользуется ли она псевдонимом или 
пишет под собственным именем. Ее романы переведены на 40 языков, и 
в 2016 году она вошла в список 100 самых влиятельных людей мира по 
версии еженедельника Time.

ROMĀNS

Ахерн, Сесилия

POSTSCRIPT

Прошло семь лет с тех пор, как умер Джерри, муж Холли Кеннеди. И 
шесть лет с тех пор, как она прочитала его последнее письмо, 
призывающее Холли найти в себе мужество начать новую жизнь. Она 
преодолела боль, заново научилась дышать, любить, верить, у нее есть 
все основания гордиться тем, как она повзрослела, каким человеком 
стала за эти годы. Но тут ее покой нарушают участники клуба, 
вдохновленного ее собственной историей. И им срочно нужна ее 
помощь. Холли кажется, что дружба с этими людьми погружает ее в 
прошлое, в мир отчаяния и болезни, заставляет еще раз пережить то 
горе, от которого она с таким трудом оправилась… – и все же она не 
может им отказать.Спустя 15 лет блистательная ирландская 
писательница возвращается к героям своего триумфального дебюта 
«P.S. Я люблю тебя», принесшего ей мировую славу и успешно 
экранизированного компанией Warner Bros. Полюбившаяся читателям 
история бессмертной любви обретает новое дыхание. В нашей 
библиотеке вы можете бесплатно почитать книгу « Postscript ». Чтобы 
читать онлайн книгу « Postscript » перейдите по указанной ссылке. 
Приятного Вам чтения.

ROMĀNS



Абдуллаев, Чингиз

УРОК КРИМИНАЛИСТИКИ

Дронго вместе с супругой гостит в имении старого друга, бывшего 
вице-премьера Эльбруса Алхасова. Здесь собралась вся большая семья 
отставного чиновника, его брат и сын, дочь с мужем, а также гости и 
домашние работники. Высокое социальное положение, достаток, 
почет... Что еще надо, чтобы счастливо встретить старость? Но лишь на 
первый взгляд в семье Эльбруса Алхасова царит идиллия. От 
проницательного Дронго не ускользают многие очевидные и 
необъяснимые вещи. Атмосфера в особняке стремительно накаляется. 
Взаимную ненависть уже невозможно скрыть. И приходит первая 
смерть. Затем вторая, третья... Дронго начинает расследование и 
внезапно понимает: сам того не подозревая, он обеспечил убийце 
железное алиби...

ROMĀNS

Корецкий, Данил

АЛМАЗЫ ДЛЯ ЗОЛУШКИ 

Кира - дочь геолога, открывшего когда-то в джунглях алмазное 
месторождение, отправляется искать алмазную жилу в составе 
экспедиции. В этом поиске переплетаются интересы нескольких 
разведок и опасного авантюриста, а Кира пытается "вычислить" среди 
участников операции убийцу ее отца. Поход по джунглям опасен и 
полон приключений. Алмазного месторождения, обозначенного на 
карте, в реальности, на месте не оказалось. Удастся ли определить 
настоящие координаты алмазов? Сможет ли бывший бухгалтер Кира 
выпутаться из этой запутанной истории? Сможет ли она отомстить за 
отца? И кто, наконец, получит вожделенные алмазы?

ROMĀNS



Михайлова, Евгения

ВМЕСТО ГРОМКИХ СЛОВ 

Галя и Игорь вместе много лет, они любят и ценят друг друга. Кажется, 
так будет всегда, но однажды Игорь внезапно исчезает …Валентина 
стала матерью в семнадцать лет, но отказалась от дочери, и та выросла 
настоящим чудовищем. Теперь Валентина тщетно пытается загладить 
свою виной перед ней…Вика родила сына от своего босса, после чего 
они и расстались. Несколько лет спустя бывший любовник отнимает у 
Вики ребенка. У отца есть деньги, связи и продажные юристы, у Вики – 
только добрые друзья и любовь к сыну…Герои остросюжетных 
рассказов Евгении Михайловой – обычные люди, беспомощные и 
беззащитные перед злом. Поодиночке им не выстоять, но если они 
объединятся, то смогут многое…

STĀSTI

Соболева, Лариса

АРАБСКИЕ ЗВЕЗДЫ СИЯЮТ ЯРЧЕ

Дружба – она навечно, что может ей помешать? Бессмертный порок – 
зависть, и в связи с этим страдания ведут к самым невероятным 
поступкам, которые с полным основанием можно назвать 
преступлением без срока давности. Но так не хочется думать о 
совершенном проступке, потому оправдания всегда безупречны и 
всегда логичны… для преступника, конечно. Однако хитрая лисичка 
ловится за обе лапки, особенно когда лисичке готовят надежную 
ловушку, а она даже не подозревает об этом. А кто сказал, что месть 
устарела? Нет, она усовершенствовалась, ее доводят до кристального 
идеала, а потом остается наслаждаться, как история катится по…

ROMĀNS



Abdullajevs, Čingizs

MANIAKA PRĀTS

Pazīstamā Maskavas ZPI, kas strādā kodolenerģētikas jomā, valda apjukums 
– tā teritorijā ir nogalināta jauna darbiniece. Izmeklētāji uzskata, ka ļoti drīz 
atklās noziegumu, jo tas pastrādāts režīma institūtā, kur svešiem ieeja 
aizliegta. Tātad slepkava ir kāds no savējiem. Tiesa, slepkavības veids norāda 
uz to, ka viņš turklāt ir maniaks. Vai kas tāds ir iespējams? Eksperts Drongo, 
kurš izmeklē šo noziegumu, ir pārliecināts, ka slepkava tikai imitē maniaka 
uzvedību. Un diez vai viņš samierināsies ar vienu upuri, jo viņam ir noteikts 
mērķis. Atliek vien uzminēt – kāds...

DETEKTĪVS

Леонов, Николай

ТАЙНА УБИТОЙ АКТРИСЫ

В городе Заозерске убита актриса местного драмтеатра Елена 
Прокофьева. Женщину нашли со следами жестоких пыток. В квартире и 
в театральной гримерке Елены явно что-то искали. Следователи МУРа 
Гуров и Крячко подозревают мужа убитой. Тот, помимо основной работы 
музыканта, был еще известным карточным игроком. Возможно, он 
попросту проиграл жену... Однако, вскоре эта версия зашла в тупик. 
Зато Гуров выяснил другое любопытное обстоятельство: актриса 
почему-то тщательно скрывала свое прошлое. Сыщики едут на ее 
родину, в Ростов, еще не зная, какие шокирующие подробности 
биографии убитой откроются им в тех краях...

DETEKTĪVS


