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1. Laiks maina paaudžu ideālus, ģimenes kopības nozīme vairs nesaistās ar māju un galdu, ap kuru 

visiem reizi pa reizei pulcēties. Taču laiks nemaina cilvēku tiekšanos pēc sapratnes, uzticības un 

tuvības – tās ir patiesās ģimenes vērtības. 

 

 

2. Kad Marī nolemj savai vecajai dzīvei pateikt “Nē!” un sākt jaunu, arī viņas vīrs, kuram 

draud atlaišana no darba, apsien priekšautu un iesaistās kulinārajā piedzīvojumā. Romāns ir 

kā dzirkstošs šampanietis karstā vasaras dienā un ļauj lasītājam izbaudīt katru satriecoša 

humora un mīlestības pilno lappusi. 

 

 

3.  Austrāliju posta sen nepieredzēts sausums, un nelielā Kīvaras pilsēta nav piedzīvojusi lietu jau 

divus gadus. Spriedze sasniedz kulmināciju, kad tiek atrasta brutāli noslepkavotā Hadleru ģimene. 

Gandrīz neviens nešaubās, ka Lūks Hadlers pavērsis šautenes stobru pret savu sievu un bērnu un 

pēc tam arī pats pret sevi. Federālās policijas izmeklētājs Ārons Falks, kurš ieradies Kīvarā uz sava 

bērnības drauga bērēm, nelabprāt iesaistās lietas izmeklēšanā. Romāns “Sausums” ir elpu aizraujoša 

lasāmviela, kuru jo spraigāku padara autores radītie notikumi.  Maza pilsēta, lieli noslēpumi, 

eksplozīvs fināls. Katrā lappusē kāds noslēpums...   Jums nāksies pāršķirt atpakaļ lappuses, lai 

pamanītu rakstnieces apslēptās norādes!  

 

4. Kurš ir nogalinājis Agnetu, un kur pazudusi Sandra un skolotājs? Kas ir Agnetas bioloğiskie 

vecāki? Un vai viņiem ir saistība ar Agnetas nāvi? Kārļa Kurzemnieka otrais romāns turpina 

stāstu par sevišķi svarīgu noziegumu izmeklētāju komandas darbu — Klāsa Ores vadībā 

strādās nule izglītību ieguvuši izmeklētāji. 

 

 

5. Kādā 1983. gada vasaras pievakarē no lauku mājām gleznainajos Dienvidzviedrijas līdzenumos 

bez vēsts pazūd mazs puisēns. Viss ciems iesaistās pazudušā bērna meklēšanā, taču viņu atrast tā 

arī neizdodas. Minējumi un baumas izplatās ātri, bet nozieguma izmeklēšana noris gausi, un 

beigās lieta tiek slēgta bez atrisinājuma. Pēc divdesmit gadiem pazudušā zēna māsa Veronika 

vada grupas terapijas sesiju. Tai pievienojas kāds jauns vīrietis, kurš dalās atmiņās par bērna 

pazušanu. Vīrieša stāsts šķiet biedējoši pazīstams un satrauc Veroniku, un viņa nolemj no jauna 

atgriezties dzimtajā Skones novadā, lai atrastu atbildi uz jautājumu, kuru neviens vairs nevēlas 

dzirdēt.  Kas īsti notika tovasar, pirms daudziem gadiem? Tajā vasarā, kurai tā arī vēl nav 

pienākušas beigas. 

 



 

6. Ketrina Eljota jau ir apbūrusi miljoniem lasītāju visā pasaulē. Satikšanās ar šīs rakstnieces 

varoņiem arvien ir priecīgs notikums, jo viņa garantē – kopā pavadītais laiks būs smieklu, 

asaru un intriģējošu pavērsienu pilns. Eljotas romāns „Trakā vasara” ir spožs apliecinājums 

mīlestības un piedošanas spēkam. Tas ir gaišas cilvēcības caurstrāvots darbs, kas paliks sirdī 

vēl ilgi pēc tā izlasīšanas. Ideāla vasaras lasāmviela!  

 

7. Pie izmeklētāja Kreja vēršas kāds izmisis pazuduša zēna tēvs, kuru ignorē gan varasiestādes, gan 

sabiedrība. Lai gan policija lietu ir slēgusi, Krejs piekrīt vēlreiz soli pa solim pārlūkot faktus. Viņš 

sāk pētīt pavedienus, kas likumsargiem nav šķituši nozīmīgi: bērnu zīmējumus, kurā attēlots kāds 

noslēpumains Rotaļlietu vīrs. Pamazām vien Kreja priekšā atklājas satricinošu slepkavību 

algoritms, kurš vēl nebūt nav noslēdzies… 

 

 

8. Gatis un Regīna laulībā nodzīvojuši ilgus gadus, izaudzinājuši meitu Ingu, dzīve rit 

samērā rimti, ja vien Regīna neļautos vieglam flirtam ar savu kursu skolotāju Patriku. 

Šķetinot stāsta intrigu, lasītājam atklājas savdabīga galveno varoņu savstarpējā radniecība, 

bet mistikas auru romānam piešķir noslēpumaini suņi, kas sargā kādu kalnu un kurus Regīna 

satiek ik uz soļa savās ikdienas gaitās. 

 

 

9. Saulainā maija dienā Silciema pagastmājā ierodas jaunā ārste Zīle. Meklējot ziņas par Silakalnu 

mājām, viņa kļūst par dzīvības glābēju sirmajam Ansim Silakalnam - cilvēkam, ar kuru viņas 

dzimtu vieno noslēpumainas saites. Vai šodienas varā ir izlīdzināt pagātni, lai mainītu nākotni? 


