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Jansone, Aija

TAUTASTĒRPA KOMPLEKTĒŠANAS PAMATI

NOZARU LITERATŪRA

Grāmatas 136 lapaspusēs apkopotais materiāls balstās uz autores pētīju-
miem par tautas ģērbšanās kārtības maiņu Latvijas teritorijā, izdevumā 
sniegti ieteikumi gan sieviešu, gan vīru, gan bērnu tērpu komplektēšanai. 
Nacionālā kultūras centrā atzīmēja, ka “Tautastērpa komplektēšanas 
pamati” ir noderīgs izziņas avots ikkatram tautastērpa darinātājam un 
nēsātājam – folkloras kopu dalībniekiem, tautas deju kolektīvu dejotā-
jiem, koristiem, koklētājiem un tautas lietišķās mākslas studiju meistariem. 
Ilustrācijai izmantoti lietiskie un rakstītie avoti, publicētas aizvadīto gadu 
veiksmīgākās tautas apģērbu rekonstrukcijas, kā arī XXVI Vispārējo 
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Tautas tērpu skatē godalgotie tērpi. 
Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas eksperte 
Linda Rubena uzsvēra: ”Metodiskais materiāls “Tautastērpa komplektēša-
nas pamati” ir ceļvedis latviešu tautastērpa komplektēšanā, lai ikviens 
interesents varētu iegūt pirmo priekšstatu par latviešu apģērbu un to, kā 
tas mainās cauri laikiem. Tā ir rokasgrāmata tērpa izvēlē gan individuālā 
tērpa darinātājam, gan korim vai deju kolektīva dalībniekam. Domājot 
par 2023. gada Dziesmu un Deju svētkiem, aktuāls kļūst jautājums – kā 
tērpties, ko vilkt mugurā – to palīdzēs risināt šis izdevums.”



Kulakova, Maija

PAVĀRMĀKSLAS GUDRĪBU GRĀMATA

NOZARU LITERATŪRA

Maijas Kulakovas "Pavārmākslas gudrību grāmata" noderēs ikvienam, 
kam nepieciešams iedrošinājums, idejas un ierosmes ēdienu gatavošanai. 
Tā ir lieliska padomu krātuve gan profesionāļiem, gan iesācējiem, kā arī 
tiem, kuri pirmo reizi dzīvē nolēmuši pagatavot maltīti...
Šī krāšņā, bagātīgi ilustrētā grāmata piedāvā:�uzturvielu raksturojumu; 
dažādu tautu nacionālo ēdienu receptes un atklāj to gatavošanas noslē-
pumus; ieteikumus svinību organizēšanai; ikdienā un svētkos pagatavoja-
mu ēdienu receptes; padomus, kā izvairīties un novērst pieļautās kļūdas.

Ozoliņš, Gatis

LIEZĒRES VĒRTUMS: NOVADA FOLKLORA 
ROKRAKSTOS UN PUBLIKĀCIJĀS

Grāmata "Liezēres vērtums" pārstāv būtisku latviešu folkloristikas 
novirzienu – novadu folkloristiku, kas veltīta kāda Latvijas pagasta/no-
vada/ciema tradicionālās kultūras diahroniskai izpētei. Grāmata atver 
jaunu lappusi novadu folkloristikas vēstures izpētē un apraksta kādas 
lokālās tradīcijas pastāvēšanu, pārnesi un nozīmi, sākot ar pirmo 
vākumu – A. Vītoliņa rokrakstu. Dažādas latviešu ļaužu dziesmas un 
ziņģes (1859), kas ir arī viens no senākajiem mums zināmajiem latviešu 
tautasdziesmu pierakstiem, un beidzot ar mūsdienu Liezēres folkloras 
tradīcijas turpinātājiem.

Siņeļņikovs, Valērijs

VESELĪBAS RECEPTES: 
LABS ĒDIENS ĶERMENIM UN DVĒSELEI

Šī grāmata ir praktisks kulinārijas ceļvedis, kuru izmanto doktora Valē-
rija Siņeļņikova skolā "Svetoč", lai gatavotu veģetārus un laktoveģetā-
rus ēdienus. Tā stāsta par vēdisko ēšanas mākslu, kuru apgūstot, sātu 
gūst ne tikai ķermenis, bet arī Dvēsele.



MANA MADONA

NOZARU LITERATŪRA

Pārcilājot vēstures liecības un senas fotogrāfijas, meklējot interesantus 
faktus un uzklausot stāstus pa mūsdienās paveikto, vēlējāmies parādīt, 
cik ļoti ir izaugusi Madona un tās apkaime vairāk nekā simts gados, kopš 
te uzcelta dzelzceļa stacija un sākusi veidoties apdzīvota vieta. Visos 
laikos cilvēki ir gribējuši dzīvot labāk, un to vēlas arī 21. gadsimta mado-
nieši – veidot savu pilsētu par labāko dzīves un darba vietu sev un nāka-
majām paaudzēm.

Liepiņa, Ilga

INČUKALNA NOVADS : 2009-2021

Inčukalna pagastam ir sena un bagāta vēsture. Vēl tikai pirms dažiem 
gadiem daudzas vietas gan pilsētā, gan ārpus tās izskatījās nesakop-
tas. Šodien ir sakopts viss Inčukalna novads, sākot no Straujupītes 
krastiem Vangažos līdz Gaujas ciematam un no tēlainā Aleksandra 
parka Inčukalna sirdī līdz pastaigu takai pie Medību pils. Inčukalna 
novads un Vangažu pilsēta šajos pēdējos gados ir kļuvusi par iecienītu 
vietu jaunajām ģimenēm, kas pārceļas šeit uz dzīvi, jo te ir viss, kas 
vajadzīgs, lai dzīvotu un strādātu veselīgā vidē.

Ievedniece, Astrīda

LAIKS PĒC KARA: DOKUMENTĀLI APRAKSTI 
PAR NACIONĀLO PARTIZĀNU KUSTĪBAS 
DALĪBNIEKIEM ALŪKSNES NOVADĀ 
NO 1944. GADA LĪDZ 1953. GADAM

Skarbi, uz patiesiem notikumiem balstīti atmiņu stāsti par nesalauža-
mas gribas līdzcilvēkiem tepat līdzās. Cilvēki un notikumi - pretošanās 
kustība, nacionālie partizāni, viņu ģimenes un dzīvesstāsti Alūksnes 
novadā. Dokumentālo aprakstu krājums informē par nacionālās bru-
ņotās pretošanās kustības norisēm Latvijā pēc Otrā pasaules kara, kas 
bija viens no nozīmīgākajiem nepakļaušanās un valstisko nepārtrauktī-
bu apliecinošajiem faktoriem komunistiskās okupācijas periodā.



NOZARU LITERATŪRA

Turčinskis, Zigmārs

ZIEMEĻLATGALES "NEATKARĪBAS VIENĪBA: 
PRETOŠANĀS PADOMJU OKUPĀCIJAI 
1946.-1954.GADS
Vēsturnieks Zigmārs Turčinskis (1974) savu jaunāko pētījumu ir veltījis 
pretošanās kustībai pret padomju okupāciju Latvijā, ko īstenoja nacio-
nālo partizānu Ziemeļlatgales “Neatkarības vienība” (ZLNV). Tas ir 
dokumentos un liecībās balstīts stāsts par šīs nacionālo partizānu 
organizācijas izveidi, darbību un bojāeju, vēstot arī par citām apkārt-
nes grupām.

Kurovskis, Francs

NĀVES KATLS KURZEMĒ
Kurzemes katls, Kurzemes cietoksnis - dažādi tiek saukts Kurzemes 
placdarms 2. pasaules kara beigās. Vācu vēsturnieks Francs Kurovskis 
saka - Nāves katls Kurzemē. Un precīzi - kaujas Kurzemē 2. pasaules 
kara noslēgumā tiešām var saukt par Nāves katlu. Kauju spīvums, abu 
pušu apņēmība, karavīru traģēdijas, padara kaujas Kurzemē par vienu 
no spilgtākajām 2. pasaules kara lappusēm. Grāmatā aprakstītas 
kaujas Kurzemes cietoksnī no tā izveidošanās brīža līdz pat pēdējo 
karavīru nonākšanai gūstā.

Tautmīlis-Bērziņš, Roberts

VENTSPILS SENĀK UN TAGAD: AR VENTSPILS 
MUZEJA PAPILDINĀJUMIEM UN 
PASKAIDROJUMIEM
Grāmatas “Ventspils senāk un tagad” izdošanu atbalstīja Ventspils 
brīvostas pārvalde. To, kāda izskatījās Ventspils 20.gs. rītausmā, ir 
apdziedājis kāds patriotiski noskaņots dzejdaris ar tam laikam populā-
ru segvārdu - Tautmīlis, īstajā vārdā Roberts Bērziņš. Ventspilij no Taut-
mīļa palikusi 1901. gadā H.Hiršmana grāmatu spiestuvē izdotā grāma-
tiņa “Ventspils. Senāk un tagad”, kur vairākos dziedājumos dzejdaris 
apcer Ventspils tagadni un rosīgo nākotni. Ventspils muzeja vēsturnieki 
vārsmas papildinājuši ar paskaidrojumiem un vizuālo materiālo, lai, 
lasot sirsnīgos pantus par pilsētas pagātni, lasītājs spētu iztēloties 
konkrētās norises vietas arī mūsdienās.



NOZARU LITERATŪRA

Strautnieks, Ivars

ČEHIJA - VULKĀNU ZEME

Čehija - kalnu vai līdzenuma zeme? Čehijas ģeoloģiskā uzbūve un 
veidošanās. Seni un ne tik seni vulkāni Bohēmijā.

Ruka, Elvita

PARADĪZE IR TIKAI VIETA UZ ZEMES
Personiskie ceļojumu iespaidi Elvitas Rukas grāmatā "Paradīze ir tikai 
vieta uz zemes" sapludināti ar ieskatu kultūrvēsturē un dažādās reliģi-
jās, veidojot koncentrētu, dinamisku un emocionālu vēstījumu par 
cilvēces daudzveidību. Stāsti aptver Azerbaidžānu, Beninu, Dāniju, 
Indiju, Izraēlu, Kolumbiju, Krieviju, Lielbritāniju, Mongoliju, Sumatru, 
Togo, Ukrainu, Vidusāzijas valstis un to, kas cilvēcei kopīgs, – ticību, ka 
viss būs labi. Pasaulē redzētais apliecina – saki paldies un priecājies, 
ka esi dzīvs.

Ivicka, Jekaterina

AIZ BEZGALĪBAS ROBEŽĀM

Šajā grāmatā nav apkopoti ieteikumi, kā audzināt bērnu ar Aspergera 
sindromu. Tā ir dienasgrāmata, kuru rakstīju no brīža, kad Maksims jau 
divu gadu vecumā sāka izrādīt interesi par matemātiku. Te apkopoti 
mani novērojumi, idejas, plāni, mūsu sarunas, viņa domas. Tas ir mēģi-
nājums, it kā skatoties no malas, aprakstīt, kā dzīvo un uztver pasauli 
cilvēks, kura smadzenes izveidojušās citādi – nav tādas kā vairumam.
Bērnus ar autiskā spektra traucējumiem daudzi uzskata par neaudzi-
nātiem, nevaldāmiem un metas norāt un audzināt gan viņus, gan vecā-
kus, pārmetot, ka vecāki pārāk maz laika velta saviem bērniem. Bet 
runātāji patiesībā nemaz nezina, ko nozīmē audzināt bērnu, kurš 
pasauli uztver citādi.



ROMĀNS

Auziņš, Arnolds

ČAU, VECĀS MIESAS!
Nav svarīgi, kurš pansionāta papagailim iemācījis frivolo sveicienu, jo 
te notiek daudz trakākas lietas. Māte ar meitu, kas atnākusi ciemos, 
peldbaseinā ierauga slīkoni. Mistiskā kārtā slīķis pazūd, savu nāvi tikai 
notēlojis. Iet laiks, un šī pati persona patiešām ir beigta. Vainīgais 
grēksūdzē atzīstas noziegumā, lai gan autopsija viņa vainu neaplieci-
na.�Tas nav romāns tikai par to, kā skaisti novecot, bet galvenais, kā 
saglabāt cilvēcību un kopā sadzīvot vairākām paaudzēm. Vai mūsdie-
nās pavisam pazudis tāds jēdziens kā “godbijība”? Visiem jau apnikusi 
pandēmija, bet literatūrā vēl neesam ar to sastapušies.

Aizsila, Ilze

DZĪVOT NAKTIJ
Bērni paaugušies, tādēļ Magdalēna nolemj atsākt darba gaitas un 
pieņem piedāvāto vietu vīratēva uzņēmumā. Mainoties dzīves ritmam 
un arvien vairāk aizraujoties gan ar darba izaicinājumiem, gan kolēģa 
Hugo noslēpumaino valdzinājumu, Magdalēna pamazām arvien skaid-
rāk sajūt tukšumu attiecībās ar vīru. Naktīs viņa redz zīmīgus sapņus. 
Vai izvēlēties pazīstamo un drošo, vai krasi mainīt dzīvi?

Judina, Dace

PĀRCĒLĀJS

Laiks no tevis neko negrib. Grib cilvēki. Zemgale – bezgalīgi lauki, 
upe, pārceltuve, vecsaimniecības un sena kapsēta, kuru pieskata 
tikpat sena dzimta – pārcēlāji, kuru ziņā ir savienot abus Laika upes 
krastus. Kurš varēja iedomāties, ka Dziļciema vecākās iedzīvotājas 
Vescīļu Marijas bēres un no Rīgas atbraukušās testamenta izpildītā-
jas Vitas Ābeles kritiens no pārceltuves plosta tieši Dziļupes Melnajā 
akacī aizsāks biedējošu notikumu virkni? Marijas izcelsme slēpj 
smagu dzimtas pāridarījumu, viņas sūrais mūžs bijis nožēlas pilns 
par savulaik pamestajiem deviņiem bērniem. Juristei Vitai Ābelei tie 
jāatrod un jāsapulcina zem Vec-Sīļu jumta. Taču kāds ļoti nevēlas, 
lai tas notiek... Varenākās vecsaimniecības mantiniece uzsāk teroru, 
Vitas tikko iegādātajā mājā spokojas, pagasta priekšsēdis sapinies 
viltīgās zeltraces – sekretāres Silvijas tīklos, pēc 30 gadiem atgrie-
žas bez vēsts pazudušie... Sīļu kapsēta vērīgam meklētājam atklāj 
senaizmirstu noslēpumu un pat noziegumu pēdas. Bet Dziļupe 
tikmēr saved kopā Upes puisi un Upes meitu... Kur mājo dvēseles? 
Varbūt tās paliek tepat, kopā ar visiem? Taču tās redz tikai tie, kas 
spēj runāt ar vēju, uguni, ūdeni un akmeni.



ROMĀNS

Berķis, Aivars

KŪLAS SVILINĀTĀJI
Maldas un Ērika laulība būtu saucama par laimīgu, Aivara iemīlēšanās 
Selgā tāpat, ja vien nebūtu šīs vienas vasaras prom no Rīgas un tuva-
jiem cilvēkiem. Malda un Aivars kopā ar kolēģiem – mežu projektētā-
jiem – dodas vasaras darbos uz mežsaimniecībām. Un te nu savijas 
gan darba, gan attiecību, gan kaislību virpuļi. Ne viss vēlāk ir labojams, 
bet par daudz ko var teikt – labi tomēr, ka tā notika… Romāna darbība 
risinās pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, spilgti iezīmējot tā 
laika kontekstu – mežniecību ikdienu, saimniekošanas viltības Latvijas 
laukos, Rīgas dzīvi un tā laika politisko vidi.

Puče, Armands

JAUNA VĪRIEŠA PORTRETS
Par kultūru, vergiem un garīgumu. Par zilajiem vaļiem, pirātiem un 
morāli. Par olimpiskajām spēlēm, holokaustu un internetu. Par nēģe-
riem, izmešu kvotām un saules baterijām... Par bībeli. Kad uzrakstīsiet 
šo, automātiskais teksta redaktors jums norādīs, ka konkrētais vārds ir 
jāraksta ar lielo burtu. B. Bībele. To prasa arī pareizrakstības likumi. 
Kāpēc? Kāpēc latvieši domā, ka viņi dzīvojuši 700 gadus verdzībā? 
Tāpēc, ka to uzrakstījuši vācu garīdznieki septiņpadsmitajā gadsimtā... 
Kāpēc somiem un leišiem valstu himnās nav pieminēts Dievs, bet lielā-
kā daļa no pasaules savā lielajā dziesmā no tā nav atteikusies? Un, 
kāpēc baznīcu nekustamie īpašumi nav aplikti ar nodokli – ja reiz 
valsts un baznīca ir nodalīta? Ko mēs sev apkārt redzam, un - ko mums 
vēlas pateikt? Ko mums iestāsta?

Upīte, Ilze

GALĒJĪBAS LABIRINTOS

Ja Sofija un Ernests tajā pievakarē nebūtu nejauši makdonaldā 
atklājuši, ka abiem ir pilnīgi vienāds un visai neparasts veids, kā ēst 
burgerus... Ja nebūtu noskaidrojies, ka tā nav abu vienīgā līdzība... 
Ja viņu mīlasstāsts nebūtu attīstījies tik strauji... Taču viss notiek 
tieši tā, un nu atliek tikai noskaidrot, kas liktenim padomā, abus 
savedot kopā. Ilzei Upītei debijas romānā izdodas savērpt gan savu 
tēlu, gan arī lasītāju emocijas negaidītos un neparedzētos virpuļos, 
noturot interesi līdz pašām beigām.



ROMĀNS

Bauere, Inguna

ELĪZA FON DER REKE. SOĻI RĪTAUSMĀ
Viņas vecāmāte rūpējās, lai meitenes āda allaž paliktu balta, tāpēc 
liedza iet svaigā gaisā un atklāt seju saulei – 18. gadsimtā titulētā 
ģimenē augusi jaunava bija laba tirgus prece, kas nedrīkstēja zaudēt 
vērtību! Arī viņas pamāte uzskatīja, ka sievietes dzīves galvenais 
mērķis ir apgādāt sev turīgu vīru un dzemdēt bērnus. Kad pavīdēja 
iespēja kļūt par lielās Jaunpils muižas īpašnieka laulāto draudzeni, to 
nedrīkstēja laist garām, un jauniņo meiteni izdeva pie divreiz vecāka, 
nemīlēta, toties bagāta vīrieša. Viņa uzdrošinājās sacelties. Rodot 
spēku tikko plaukstošās Apgaismības filozofijā, iestājās par personības 
neaizskaramību un sievietes tiesībām. Viņa daudz mīlēja, bet vēl vairāk 
cieta. Saņēma likteņa sitienus un augšāmcēlās. Spēra pirmos soļus 
Apgaismības rītausmā, atļaujoties ignorēt augstākajā sabiedrībā iesīk-
stējušās normas un saņemties uz drosmīgu lēmumu – šķirties no nemī-
lama vīra. Ļauni aprunāta un bieži nesaprasta, izmisusi, bet stipra 
garā, viņa palika uzticama pati sev.

Ričmonda, Mišela

BRĪNUMU TESTS
"Brīnumu tests" ir psiholoģisks trilleris par visu, uz ko ir spējīgi vecāki un 
sabiedrība, lai saglabātu savu luksusa dzīvesveidu un nodrošinātu bēr-
niem iespēju mācīties vislabākajās skolās. Aktuāla, satriecoša un 
aizraujoša lasāmviela. Ja šaubāties, vai pieaugušie ir gatavi apdraudēt 
bērna labklājību, lai sasniegtu augstākās virsotnes un iegūtu prestižu, 
iepazīstiet dzīvi Hilsboro pilsētā Kalifornijas štatā un uzziniet, ka tas ir 
iespējams.

Harana, Maeva

ĪSTAS FRANČU KĀZAS
Stefānija, Džoena un Meredita ir draudzenes kopš skolas gadiem, bet 
laika gaitā ir pašķīrušās. Meredita pieņem lēmumu nopirkt romantisku 
pili idilliskā vietā un secina, ka viena ar to galā netiks. Un kurš gan cits 
viņai palīdzēs, ja ne divas senas draudzenes? Viņas sanāk kopā un cer 
iedvest pilī dzīvību un piedāvāt to kāzu rīkošanai. Izrādās, šī pasakainā 
vieta piedāvā ne tikai sauli, vīnu un izcilus franču ēdienus. Te var 
sastapt arī pievilcīgu šefpavāru, viņa tikpat pievilcīgo dēlu, vīnogu 
audzētāju no Jaunzēlandes, tāpat britu imigrantu pulciņu un buldogu 
meiteni Nelliju...



ROMĀNS

Ārčers, Džefrijs

TĀ STUNDA NĀK
Tā stunda nāk sākas ar pirmsnāves vēstules nolasīšanu. Tā spēcīgi 
ietekmēs Harija un Emmas Kliftonu, kā arī Džailsa Beringtona un lēdijas 
Virdžīnijas dzīvi. Džailsam ir jāizlemj, vai aiziet no politikas un glābt 
mīļoto sievieti Karīnu, kas atrodas aiz dzelzs priekškara. Bet - kas ir 
Karīna? Patiešām iemīlējusies sieviete vai tomēr spiedze? Lēdijai 
Virdžīnijai draud bankrots, un viņa neredz izeju no finansiālajām prob-
lēmām - līdz brīdim, kad tiek iepazīstināta ar nelaimīgo Sairusu T. 
Grāntu III, kas no Batonrūžas Luiziānas štatā ASV ieradies Anglijā, lai 
noskatītos sava zirga skrējienu karaliskajā Eskotā. Sebastjans Kliftons 
tagad ir vadošs Fārtingu bankas darbinieks un darbaholiķis, un viņa 
personīgā dzīve sabrūk, kad viņš iemīlas skaistajā indietē Prijā. Diemžēl 
viņas vecāki jau ir izvēlējušies līgavaini meitai. Tikmēr Sebastjana sān-
cenši Eidrians Slons un Dezmonds Melors nenogurstoši cenšas sakaut 
gan viņu, gan bankas valdes priekšsēdētāju Hakimu Bišaru.

Korelica, Džīna Hanfa

SIŽETS. NOZAGTĀ DZĪVE
Džeiks Finčs-Boners, caurkritis literāts, pasniedz radošo rakstniecību 
universitātē. Studenti pārsvarā ir centīgi, tomēr neapdāvināti entuzias-
ti. Izņemot Evanu, ārkārtīgi talantīgu jaunekli, kurš ir pārliecināts, ka 
viņa topošais romāns kļūs par kulta grāmatu. Tomēr darbs tā arī netiek 
izdots. Evans iet bojā, un izcilais sižets nogrimst aizmirstībā... līdz 
brīdim, kad Džeiks nolemj to uzrakstīt. Grāmatas panākumi ir žilbinoši. 
Džeiks iegūst naudu, slavu, prestižu.

Montefjore, Santa

TĀLIE KRASTI
Margo Hārta ierodas Īrijā, lai uzrakstītu grāmatu par leģendāro Deveri-
lu dzimtu. Viņa zina, ka tas nebūs viegls uzdevums – Deverili nevēlas 
runāt par ģimenes likteni. Tomēr Margo ir apņēmusies izcīnīt šo cilvēku 
simpātijas – un palīdzēt viņiem izstāstīt savu stāstu, lai sadziedētu 
senās brūces. Grāmatas rakstīšanas laiks izvēršas par emocionālu pie-
dzīvojumu ne tikai Deveriliem, bet arī pašai Margo...
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Miso, Gijoms

BRUKLINAS MEITENE
Es skaidri atceros to mirkli: pēdējā reize, kad bijām laimīgi. Cikāžu 
sanoņa. Krasta bangu šūpuļdziesma. Liega vēja pūsma, kas kliedēja 
zīdaini maigo gaisa valgmi… Un Annas jautājums: “Vai tu mani mīlētu 
arī tad, ja zinātu, ka esmu pastrādājusi ko ļoti ļaunu? ”Ko atbildētu jūs? 
Rafaels bija pārliecināts, ka Anna ir viņa mūža sieviete – gan priekos, 
gan bēdās. Pēc trim nedēļām bija paredzētas viņu kāzas. Bet tad viens 
vakars visu mainīja. Protams, mīlestība nepazudīs, lai ko Anna būtu 
izdarījusi.�Vismaz tā Rafaelam šķita, taču tad Anna ar drebošu roku 
parakņājās savā somā un pastiepa kādu fotogrāfiju. “To izdarīju 
es.”Apstulbis Rafaels vērās fotoattēlā un saprata, ka abu dzīve ir mai-
nījusies uz visiem laikiem. Pašam neapzinoties, ko dara, viņš piecēlās 
un, ne vārda neteicis, aizgāja. Bet, kad atgriezās, bija jau par vēlu. 
Anna bija pazudusi. Un kopš tā laika Rafaels viņu meklē.

Heigs, Mets

CILVĒKI UN ES
Lietainā piektdienas naktī matemātikas profesoru Endrū Mārtinu atrod 
kailu un apmulsušu klīstam pa Kembridžu. Viņš vairs nav viņš pats. Pro-
fesorā iemiesojusies kāda krietni inteliģentāka būtne no tālas planētas, 
kura nebūt nav sajūsmā par savu jauno eksistenci un nedomā neko 
labu par cilvēkiem: visiem taču zināms, ka tie ir iedomīgi, egoistiski un 
vardarbīgi radījumi. Bet vai dzīvības forma, kas uz Zemes atklājusi 
dzeju, baltvīnu un zemesriekstu sviestu, patiešām varētu būt tik negan-
ta? Un kas tās par dīvainām izjūtām, kas pārņem, klausoties Debisī un 
raugoties acīs profesora sievai Izobelai?

Aljende, Isabella

JAPĀŅU MĪĻĀKAIS
939. gadā, kad Polijai tuvojas nacistu karaspēks un pasauli biedē 
iespējamais kara sākums, vecāki nolemj astoņgadīgo Almu nosūtīt pāri 
okeānam uz Sanfrancisko pie tantes un tēvoča, kuri dzīvo lielā savrup-
namā. Tur viņa iepazīstas ar Ičimei Fukudu – japāņu izcelsmes dārznie-
ka dēlu. Starp Almu un Ičimei uzplaukst draudzība un vēlāk maigas 
mīlas jūtas. Pērlhārboras notikumi maina Amerikas Savienotajās Val-
stīs mītošo japāņu ierasto dzīvi, un bērni tiek cietsirdīgi izšķirti. Turp-
māk visa mūža garumā Alma un Ičimei satiekas atkal un atkal, tomēr 
viņu mīlestība diemžēl ir jāslēpj no tuviniekiem un pārējās pasaules.
Kad pēc vairākām desmitgadēm Almas garā un piedzīvojumiem 
bagātā dzīve tuvojas noslēgumam, viņa apmetas veco ļaužu pansionā-
tā Lark House. Par viņu rūpējas Irina Bazili, kas pamazām iepazīst veco 
kundzi un sadraudzējas ar viņas mazdēlu Setu. Viņus ieinteresē noslē-
pumainās dāvanas un vēstules, ko Alma regulāri saņem, un beidzot tiek 
atklāts noslēpums, kuru Alma glabājusi gandrīz septiņdesmit gadus.
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Moja, Džodžo

ZVAIGŽŅU DĀVĀTĀJA

Bakena, Elizabete

DIVAS SIEVIETES ROMĀ
Lotija Ārčere saviļņota ierodas Romā, lai sāktu strādāt par arhivāri. 
Atradusi vērtīgu piecpadsmitā gadsimta gleznu, viņa alkst vairāk uzzi-
nāt par Nīnu Lorensu, kam šī glezna savulaik piederējusi.�Šķiet, ka 
Nīna vadījusi veiksmīgu un piesātinātu dzīvi, pēc Otrā pasaules kara 
atjaunojusi Itālijas dārzus visā to krāšņumā. Tad kāpēc neviens neiera-
dās uz viņas bērēm?�Pētot Nīnas pagātni, Lotija atklāj traģisku mīlas-
stāstu, kas norit uz politiskā jucekļa fona Itālijā. Arvien vairāk saprotot 
Nīnu, viņa aizdomājas par zaudējumiem savā dzīvē.

Izsmalcinātā un elegantā Alise ir pieņēmusi impulsīvu lēmumu un 
apprecējusies ar glīto amerikāni Benetu van Klīvu. Vēloties aizbēgt no 
garlaicīgās dzīves dzimtajā Anglijā, viņa pārceļas uz Ameriku. Tomēr 
dzīve Kentuki mazpilsētā nelīdzinās cerētajam, turklāt vēl nākas sadzī-
vot ar valdonīgo vīratēvu. Tāpēc, izskanot aicinājumam pievienoties 
Eleonoras Rūzveltas ceļojošajai bibliotēkai, Alise līdz ar piecām citām 
sievietēm enerģiski iesaistās projektā, lai apkaimes trūcīgajiem cilvē-
kiem piegādātu lasāmvielu. Šis darbs nozīmē pavadīt garas stundas 
ceļā zirga mugurā, un jaunām sievietēm tā ir liela uzdrīkstēšanās. Lai 
gan nākas pārvarēt dažādus pārbaudījumus un aizspriedumus, viņas 
turpina pildīt savu pienākumu un nogādā grāmatas un žurnālus cilvē-
kiem, kuriem to nekad nav bijis, tādējādi mainot šo cilvēku dzīves.
“Zvaigžņu dāvātāja”, uz patiesiem notikumiem balstītais romāns, ir 
neaizmirstams un aizkustinošs vēstījums par sieviešu draudzību un 
lojalitāti, cilvēcību un patiesu mīlestību, un tam ir lemts kļūt par mūs-
dienu klasiku.
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Хан, Дженни

У НАС ВСЕГДА БУДЕТ ЛЕТО

Смолл, Бертрис

СНОВА ЛЮБИТЬ
Британия, 453 год. Квинт Друзас посылает наемников убить семью 
своего дяди, чтобы завладеть его землями. Его двоюродная сестра, 
юная Кейлин, случайно остается в живых. После долгих поисков 
она встретила и полюбила молодого красавца Вульфа. Он помог ей 
отомстить за смерть близких и открыл мир чувственных 
наслаждений. Но счастье их было недолгим. Кейлин пришлось 
столкнуться с людской подлостью, проехать полмира, прежде чем 
она вновь полюбила...

Миронина, Наталия

БОСИКОМ ПО КРАЮ МОРЯ 
Все признают, что Женя Пчелинцева красива, умна, талантлива, но 
характер у нее просто ужасный – уж слишком она решительна, 
категорична, импульсивна и несдержана на язык. Из-за этого 
студентка Пчелинцева постоянно воюет с самым молодым 
профессором Вадимом Суржиковым и едва не вылетает из 
университета. Правда, потом она именно по рекомендации 
Суржикова находит работу своей мечты, а чуть позже многолетняя 
война студентки с профессором заканчивается бурным романом... 
Но есть ли будущее у отношений, возникших из противостояния? 
Или лучше не воевать друг с другом, а сражаться на одной 
стороне? Женино счастье совсем рядом, только руку протяни, но уж 
тут бывшая отличница без подсказки никак не справится...

Белли была влюблена всего лишь дважды, и оба раза - в парней по 
фамилии Фишер. После двухлетних отношений с Джереми она 
практически уверена, что он - ее родственная душа. Ну, почти. Сам 
Джереми уверен, что они с Белли созданы друг для друга, а Конрад 
все никак не может простить себя за то, что отпустил девушку 
своей мечты. И когда Белли и Джереми решают связать себя узами 
брака, Конрад понимает: он должен признаться Белли, что все еще 
любит ее. Сейчас или никогда.
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Рай, Альмира

ДНЕВНИК БЛОНДИНКИ
Отец выдает замуж? Не хочу! Билеты, подруги, шампанское — и вот 
я уже в знойной Португалии. Вместо отеля необитаемый остров? Ну 
и пусть! Ничто не остановит русскую девушку, когда ей 
действительно очень нужно отдохнуть! Не такой уж и необитаемый? 
Разберемся и с местным аборигеном. Главное — четко обозначить 
границы, поделить кровать и провиант. Ах, так мы здесь застряли 
минимум на неделю? А вот это зря! Остров может и не уцелеть. 
Потому что отчаянна блондинка, горячий парень в коротеньких 
шортиках и текила — убойная смесь. И даже на большой земле нет 
шансов избежать этого безумного напряжения по имени Лео. Вот 
только кто кого укротит?

Доусон, Эйприл

КОГДА ТЫ РЯДОМ
Эддисон. Раньше я была неуверенной в себе школьницей. Меня 
дразнили. Парень, который мне нравился, встречался с моей 
лучшей подругой. Все это в прошлом. Теперь мои фото на обложках 
лучших журналов. Я неотразима и горжусь своим телом. Чувствую, 
Дрейк в восторге. Этот широкоплечий парень с завораживающими 
глазами сводит меня с ума. Вот только он самоуверенный тип, 
который не ищет отношений. А такие меня не интересуют вовсе. Но 
почему на губах я все еще ощущаю вкус нашего случайного 
поцелуя?                                                                                                    
Дрейк. Мне нравится быть на волне успеха. Прекрасно, когда люди 
проявляют уважение и не смешивают дела и личную жизнь. Вот 
только одна девушка постоянно маячит у меня на горизонте, где бы 
я ни был. И даже подглядывает за мной в фитнес-зале. Она 
невероятно хороша собой. Не просто привлекательна – в ней 
таится пламя, перед которым мне трудно устоять. Вряд ли у нас 
что-то будет. Еще ни одной из своих бывших я не позволял надолго 
задержаться в жизни. Или же просто у меня никогда еще не было 
той единственной? В нашей библиотеке вы можете бесплатно 
почитать книгу « Когда ты рядом ». Чтобы  читать онлайн книгу  « 
Когда ты рядом » перейдите по указанной ссылке. Приятного Вам 
чтения.
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Одрейн, Эшли

ТЫ ЗНАЛА
Блайт всегда мечтала стать идеальной матерью, которой не было у 
нее самой… Поэтому появление на свет дочери Вайолет стало для 
нее подарком. Но очень скоро долгожданное материнство 
превращается в настоящее испытание, и в Блайт с каждым днем 
растет уверенность: с ее дочерью что-то не так. Девочка не по 
возрасту хитра и умеет манипулировать окружающими.�Все 
вокруг считают тревоги и страхи Блайт пустыми, а ее муж даже не 
пытается подвергать слова дочери сомнениям. Однако, кажется, в 
их семье все меняется к лучшему с рождением второго ребенка, 
крошки Сэма. Вайолет искренне любит брата… или, по крайней 
мере, делает вид, что любит. И только Блайт не отпускают жуткие 
подозрения: что произойдет, если однажды Вайолет покажет свое 
истинное лицо?..

DZEJA

Treimanis-Zvārgulis, Edvards

SARKANĀ PARADĪZĒ
Viens no sava laika (19. un 20.gs. mija) dzēlīgākajiem un asākajiem 
cīnītājiem dzejā, populārais dzejnieks Edvards Treimanis-Zvārgulis 
(1866–1950) ir spilgts epigrammas žanra pārstāvis latviešu dzejas 
vēsturē. Nepublicētās dzejas krājums "Sarkanā paradīzē" sarakstīts 
no 1939. līdz 1944. gadam un ir pēdējais zināmais Edvarda Treima-
ņa-Zvārguļa pilnais manuskripts.�Publicētā grāmata ir savdabīga 
dienasgrāmata epigrammas žanrā, kas mūsdienās kalpo kā necen-
zēts ieskats neatkarīgās Latvijas laika rakstnieka uzskatos. Grāmatu 
papildina dzejoļu komentāri, ievads, kurā aplūkota autora biogrāfi-
ja, un ilustrācijas.

Rupenheite, Ieva

PALAIDIET SIEVIETI
Šis ir Ievas Rupenheites ceturtais dzejoļu krājums. "Kopš krājuma 
"nepāriet" ir pagājis laiks un radusies nepieciešamība pēc jaunas 
grāmatas, kurā, iespējams, autores liriskā varone būs zaudējusi 
pēdējā lirisma paliekas," tā saka autore, piebilstot, ka "nosaukums 
nepretendē uz sociālkritisku vēstījumu un tam ir visai attālināts 
sakars ar feminisma noskaņām. Tā ir rinda no dzejoļa". Dzejoļi atklāj 
mērķtiecīgu darbu ar valodu, kas ļauj ieraudzīt pasauli neparastā 
gaismā. Pat visikdienišķākā situācija var kalpot par atspēriena 
punktu valodas piedzīvojumam, kas mēdz "aizšaut" lasītāja asoci-
ācijas negaidītos virzienos.



DZEJA

Viguls, Arvis

BLUSU CIRKS
“Blusu cirks” ir ceturtais Arvja Vigula dzejoļu krājums, tajā iekļautie 
dzejoļi tapuši pēdējos četros gados.
"Man šī ir pretstatu grāmata — absurdais un fantastiskais, kas, kā 
rādās, par visām varītēm cenšas iespraukties īstenībā, mijas ar auto-
biogrāfiskiem motīviem un reāliem faktiem, kas beigu beigās atrieb-
jas iztēlei, izrādīdamies ne mazāk ērmīgi par manas izdomas aug-
ļiem. Treknu punktu šim krājumam, kas lielākoties sarakstīts pirms 
2020. gada pavasara, ir pielikusi pandēmija - brīžam liekas, ka visa 
pasaule ir pārcēlusies dzīvot uz kādu no “Blusu cirka” dzejoļiem.

DETEKTĪVROMĀNS

Mariņina, Aleksandra

CITA PATIESĪBA
Šis ir Aleksandras Mariņinas piecdesmitais, jubilejas romāns.�Anast-
asija Kamenska pirmo reizi pēta kādu sena nozieguma krimināllietu. 
Notiesātais joprojām izcieš sodu labošanas iestādē.�Kopš bērnības 
mēs esam pieraduši ticēt, ka patiesība ir viena. Tā ir kā balts akmen-
tiņš melnu šķembu kaudzē. Pietiek visu pārcilāt, un tu noteikti atra-
dīsi vienīgo, neapstrīdamo, absolūto patiesību... Bet vai tā ir?�Pirms 
divdesmit gadiem Maskavas komunālā dzīvoklī tikusi izdarīta trīs-
kārša nežēlīga slepkavība, nogalināti abi vecāki un bērns. Aizdomās 
turamais pats ieradies atzīties. Viņš aizturēts, notikusi izmeklēšana 
un tiesa.�Senā notikuma krimināllieta nonākusi leģendārās operatī-
vās darbinieces, šobrīd atvaļinātās Anastasijas Kamenskas un jaunā 
žurnālista Pjotra Kravčenko rokās. Puisis uzskata, ka notiesātais nav 
bijis īstais vainīgais, viņu "iegāzuši", un tiecas atmaskot izmeklētā-
jus. Tads arī noskaidrojas, ka ikvienu šajā notikumā virzījusi sava 
patiesība, kas savukārt radījusi tūkstošiem melu veidu...

Atkinsone, Keita

KAD REIZ BŪS LABAS ZIŅAS.
Klusā Devonas lauku nostūrī sešgadīga meitenīte kļūst par aculieci-
nieci drausmīgam noziegumam. Pēc trīsdesmit gadiem cilvēks, kurš 
bijis notiesāts par šo noziegumu, iznāk no cietuma.
Sešpadsmitgadīgā Redžija, dzīvē jau paguvusi pieredzēt daudz, 
Edinburgā strādā par auklīti pie ārstes Hanteres. Taču darba devēja 
pazūd kopā ar bērnu, un Redžija ir vienīgā, kura par to uztraucas. Arī 
policijas vecākā inspektore Luīze Monro meklē pazudušu cilvēku un 
nenojauš, ka tikmēr viņas vecais paziņa Džeksons Broudijs ir devies 
ceļojumā, kurš liktenīgi pārtrūks.



DETEKTĪVROMĀNS

Patersons, Džeimss

MELNĀ GRĀMATIŅA
Čikāgā kādā guļamistabā tiek atrasti trīs līķi. Billijam Hārnijam policista 
darbs ir dzīves aicinājums. Būdams Čikāgas galvenā detektīva dēls, Billijs 
vienmēr rīkojas strikti saskaņā ar likumu. Abi ar pārinieci Keitu, viņi ir 
gatavi upurēt jebko, lai tikai labāk paveiktu darbu. Tomēr Eimijai Lentini 
– centīgajai prokurores asistentei – ir radušās aizdomas, ka Billijs nav tik 
godīgs policists, par kādu izliekas.Pazudusi melnā grāmatiņa. Kāda īpaši 
nežēlīga nozieguma izmeklēšana detektīvus aizved uz smalku bordeli, 
kuru apmeklē pilsētas bagātākie un ietekmīgākie ļaudis. Tiek uzieti 
dažādi inkriminējoši pierādījumi, tomēr trūkst paša svarīgākā – madāmas 
klientu saraksta. Pilsētas eliti satricina šoks, un ikviens cenšas atrast šo 
melno grāmatiņu.Čikāgā vēl nekad nav bijis tik bīstami...Kamēr Čikāgas 
elites sabiedrība nopūlas saraksta meklējumos, neviena motīviem uzticē-
ties īsti nevar. “Melnā grāmatiņa” – atjautīgais trilleris par korupciju, 
varaskāri un noslēpumiem, kas var izraisīt pilsētas mēroga skandālu un, 
iespējams, iznīcināt arī ģimeni – ir Džeimsa Patersona viens no labāka-
jiem romāniem pēdējo gadu laikā.

Астахов, Павел

НАСЛЕДНИКИ
Умер известный деятель культуры, писатель и коллекционер 
Андрей Протасов. Из родственников у него остались вдова и 
дочь-инвалид. Все его квартиры и дачи, банковские счета, а также 
бесценные раритеты по наследству должны перейти им двоим. Но 
в день открытия завещания случилось нечто необъяснимое. 
Выяснилось, что незадолго до смерти Протасов составил еще одно 
закрытое завещание, согласно которому всё переходит в 
собственность совершенно незнакомым людям. Вдова и дочь 
остались без жилья, без средств к существованию. Что же 
случилось с Андреем Протасовым незадолго до его кончины? 
Действительно ли он так круто изменил свое решение? Поиском 
ответов на эти вопросы занялся известный адвокат Артем Павлов...

Мартова, Людмила

ТАЙНУ ПРОШЕПЧЕТ ЛАВИНА
Их, как в классическом английском детективе, было десять. 
Незнакомых между собой мужчин и женщин, приехавших на 
турбазу горнолыжного курорта. Они очень разные – столичный 
продюсер, личная помощница олигарха, известный врач, 
стареющая красотка, бизнесмен из провинции, 
женщина-следователь, невозмутимый викинг-иностранец. Общее у 
них лишь одно: ненависть к хозяину базы Олегу Девятову. У одних 
это чувство совсем свежее, а у других – давнее, крепкое, тяжелое, 
как слежавшийся снег...



DETEKTĪVROMĀNS

Кон, Давид

СДЕЛКА ОБРЕЧЕННЫХ
На основе реальных событий.1935 год. Гитлер готовит расправу над 
евреями, живущими в Германии. Чтобы избежать надвигающейся 
опасности, еврейское агентство решает откупиться от нацистских 
властей. Собранную сумму в обмен на договор о свободном выезде 
из страны решено тайно передать немцам в купе поезда "Париж – 
Стамбул" во время его прохождения по территории Рейха. Все шло по 
плану, пока в дело не вмешалась третья сторона. Ситуация 
окончательно обострилась, когда в условленном месте вместо 
долгожданного договора из секретного вагона вынесли тело одного 
из участников операции…

Луганцева, Татьяна

НАСЛЕДНИКИ
Умер известный деятель культуры, писатель и коллекционер 
Андрей Протасов. Из родственников у него остались вдова и 
дочь-инвалид. Все его квартиры и дачи, банковские счета, а также 
бесценные раритеты по наследству должны перейти им двоим. Но 
в день открытия завещания случилось нечто необъяснимое. 
Выяснилось, что незадолго до смерти Протасов составил еще одно 
закрытое завещание, согласно которому всё переходит в 
собственность совершенно незнакомым людям. Вдова и дочь 
остались без жилья, без средств к существованию. Что же 
случилось с Андреем Протасовым незадолго до его кончины? 
Действительно ли он так круто изменил свое решение? Поиском 
ответов на эти вопросы занялся известный адвокат Артем Павлов...

Степанова, Татьяна

ПЕРЕКРЕСТОК ТРЕХ ДОРОГ
Может ли жертва стать убийцей?! Более загадочного дела в своей 
профессиональной практике они еще не встречали – серия 
странных, обставленных с устрашающей и нарочитой жестокостью, 
убийств...Каждый раз новую жертву находят на перекрестке трех 
дорог, – как известно, месте сакральном и мистическом...Однако 
неопровержимые улики доказывают, что убийцы – это разные 
люди...Но серийные маньяки – всегда одиночки! Шефу 
криминальной полиции области полковнику Гущину и его 
напарникам Клавдию Мамонтову и Макару Псалтырникову 
предстоит разгадать эту детективно-мистическую головоломку. И 
ответить на самый неоднозначный и парадоксальный вопрос – 
может ли жертва стать убийцей?!



PROZA

Kūlis, Ēriks

UGUNS PĒDA
Savas 80. jubilejas gadā ražīgais Liepājas rakstnieks Ēriks Kūlis dāvā lasī-
tājiem oriģinālprozas grāmatu “Uguns Pēda”, kurā iekļauts īsromāns un 
astoņi stāsti. Īsromāna “Uguns Pēda” titulvaronis (pases vārdā Justs) ir 
ugunsdzēsējs glābējs, apveltīts teju ar Kurbadam raksturīgām īpašībām, 
taču personiskajā dzīvē puisis cīnās ar īsta Otello nepamatotajām kaislī-
bām, tādējādi pats sevi padarīdams gan par nerru, gan mocekli. Stāstus 
“Cēzara salāti” un “A/s Jonass & Pēteris” pārstāv bezbērnu laulātie pāri, 
kuri nepārprotami demonstrē klaju cilvēcisko nesaderību nobružātajās 
attiecībās. Savukārt stāstos “Kā kritīs kārtis” un “Brīnumdaris” kļūstam par 
lieciniekiem atjaunotu un pavisam svaigu attiecību veidošanās maldīgi 
eiforiskajam procesam. Neapšaubāmi Ē. Kūlis mīlestības – īstās un šķieta-
mās – periperijām savā daiļradē ierādījis ļoti nozīmīgu vietu, taču turpat 
līdzās dievišķo jūtu izpausmēm allaž tiek rādīta arī aktuālā sociālā prob-
lemātika, un tad autora rakstāmrīks, tēlaini izsakoties, pārvēršas gan par 
asu nepievilcīgo parādību skalpeli (“Netaisnība”, “Ap auru laiku”), gan līdz-
jūtības vienkāršo zīmuli atmiņu un ieceru pierakstiem (“Puma, Klāvs un 
karaliene”).�Un, kad būsiet kopā ar rakstnieka personāžiem izbraukājis 
Liepājas ielas un izstaigājis viņu ceļus un takas, varbūt gribēsies sev un 
saviem līdzgaitniekiem uzdot jautājumu, kas piešķirts grāmatas pēdējam 
stāstam: “Vai jums ir skumji?” Atbilde, protams, var būt arī noliedzoša, un 
par tādu rakstnieks, domājams, tikai priecātos.



AUTOBIOGRĀFISKS ROMĀNS

Шпильман, Владислав

ПИАНИСТ
В ресторане убит криминальный авторитет. Вторым выстрелом в 
начавшейся суматохе снайпер убил еще и случайную прохожую, 
адвоката Галину Родионову. Второе убийство выглядит как 
несчастный случай. Но полковник МВД Гуров уверен, что основной 
целью киллера была именно женщина. Проверка возможных 
недоброжелателей адвоката Родионовой ничего не дала. Не 
оказалось потенциальных врагов и среди ее знакомых. Гуров 
отметает одну версию за другой, пока не узнает об одной странности, 
объединявшей убитую с ее родной сестрой…

FANTASTIKA

Робертс, Нора

ОТ ПЛОТИ И КРОВИ
Она — Фэллон Свифт. Дочь Туат Де Данан. Она принадлежит свету и 
мечу, лесам и болотам, равнинам и холмам, городам и деревням. Она 
— все, кто был до нее и все, кто придет позже. Она — Избранная.�Но 
пока Фэллон только тринадцать лет, и она едва ли знает мир своих 
родителей — мир, населенный миллиардами людей, мир без магии, 
мир, в котором города не лежат в руинах. Зато ей прекрасно 
известно, сколь опасен тот мир, который привычен ей самой — мир, в 
котором можно встретить фей, эльфов и оборотней, мир, в котором 
рыщут банды мародеров и религиозные фанатики. На таких, как 
Фэллон, обладающих даром, ведется охота, и все ближе время, когда 
истинную природу девушки уже невозможно будет скрывать. Когда 
Избранной придется принять меч и щит и вступить в битву, 
предначертанную века назад. Ведь пока Фэллон не станет той, кем 
была рождена, этот мир не обретет целостность.



Леонов, Николай

ПОСТОРОННЕЕ ЛИЦО
В ресторане убит криминальный авторитет. Вторым выстрелом в 
начавшейся суматохе снайпер убил еще и случайную прохожую, 
адвоката Галину Родионову. Второе убийство выглядит как 
несчастный случай. Но полковник МВД Гуров уверен, что основной 
целью киллера была именно женщина. Проверка возможных 
недоброжелателей адвоката Родионовой ничего не дала. Не 
оказалось потенциальных врагов и среди ее знакомых. Гуров 
отметает одну версию за другой, пока не узнает об одной странности, 
объединявшей убитую с ее родной сестрой…

DETEKTĪVROMĀNS

Мартова, Людмила

ТАЙНУ ПРОШЕПЧЕТ ЛАВИНА
Их, как в классическом английском детективе, было десять. 
Незнакомых между собой мужчин и женщин, приехавших на турбазу 
горнолыжного курорта. Они очень разные – столичный продюсер, 
личная помощница олигарха, известный врач, стареющая красотка, 
бизнесмен из провинции, женщина-следователь, невозмутимый 
викинг-иностранец. Общее у них лишь одно: ненависть к хозяину 
базы Олегу Девятову. У одних это чувство совсем свежее, а у других 
– давнее, крепкое, тяжелое, как слежавшийся снег...

Полякова, Татьяна

СТАВКА НА СЛАБОСТЬ
Ставшие свидетельницами совершенно нелепой автомобильной 
катастрофы, две подруги Люська и Татьяна заодно становятся и 
обладательницами дипломата с миллионами. Однако они сразу 
поняли, что эти деньги пахнут криминалом, и что их непременно 
начнут искать. Смогут ли слабые женщины защитить себя и свои 
неожиданные богатства? Ведь кругом мафия, крутые парни, 
жестокие разборки… Единственная реальная сила женщины в ее 
слабости, решают подруги. И пытаются победить этой силой своих 
врагов…


