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1. Skolotājas dienasgrāmata. Interesanti uzzināt, kā galvenā varone Luize Zariņa tiek galā ar 

palaidņiem. Par spīti grūtībām, priekšnieku stulbumam un kolēģu nenovīdībai viņa iemāca bērniem 

mīlēt Dzimteni, dzīvi un cilvēkus. 

 

2. Kas notiek, ja nepareizā brīdī tiek izdarīta nepareiza izvēle? Jauna 

meitene, cerot uz labāku dzīvi, nokļūst nežēlīgu noziedznieku rokās. Viņai 

izdodas izbēgt, taču bēgšana izraisa virkni sarežģījumu 

 

 

 

 

3. Spilgta un neatkārtojama, Lielbritānijas autore Lulū Teilore kārtējo reizi pārsteidz 

lasītāju. Romānā bango tagadnes un pagātnes kaislības. Tas stāsta par īpašo sievietes jūtu pasauli, 

kuras zemstraumes un nolūku atvari var ne tikai noārdīt dzīves plūduma krastus, bet arī izmainīt dzīvi 

un likteni. 

 

 

4. Teo, braucot ar metro, ierauga  Pītu Dafiju, kurš tiek turēts aizdomās par sievas 

slepkavību. Vīrietis pirms kāda laika ir aizbēdzis no Stratenburgas un vairs nekur nav 

manīts.  Romāna autors prot  uzturēt neziņas pilnu spriedzi, liek lasītājam aizrautīgi 

šķirt lapu pēc lapas, lai kļūtu par liecinieku zēna intuīcijai, rīcībai un arī triumfam.   

 

5. Laurai un Jurim ir saskanīga ģimene. Juris vēlas sievu redzēt 

skaistu un atpūtušos. Laura gatavo vīram maltītes, pavada viņu biznesa vakariņās, 

reizi mēnesī pārbauda biroja rēķinus un sapņo par bērnu. Kādu rītu pēc strīda Juris dodas uz darbu, 

novēlējis Laurai kaut ko padarīt, un “kaut kā padarīšana” sākas. Viņa  dodas uz pilsētas centru, 

kur tiek ierauta 13. janvāra Bruģa revolūcijas notikumos. Doma laukumā Laura iepazīstas ar 

Armandu, kurš ir nepilngadīgs jauneklis. Sākas Armanda un Lauras draudzība. 

 

 

 

6. Uzņemoties pētīt svešas dzimtas likteņus, tu neesi pasargāts no tā, kas var 

neatgadīties, ka tas, ko līdz šim esi zinājis par savējiem, pēkšņi sabrūk kā trausls 

kāršu namiņš un viss jābūvē no jauna caur sāpēm, noliegumu un skaudru 

patiesības filtru. Ko darīt, ja ar politiku un varu piesegtā iekāre, greizsirdība un 

alkatība iznīcinājusi vairākas paaudzes? 

 

 

 

 



7. Deviņpadsmitgadīgā Gvendolīna Hūpere nokāpj no kuģa, lai sāktu precētas sievas dzīvi 

citā pasaules malā. Tomēr dzīve Ceilonā nav tāda, kādu Gvena iedomājusies. Brīnišķīgi 

uzrakstīts un saviļņojošs romāns! Autore  maģiskā veidā uzbur 20. gadsimta sākuma 

atmosfēru, un lasītājs neviļus attopas eksotiskā vidē un svešādu smaržu piesātinātā pasaulē, 

izdzīvojot notikumus plecus pie pleca ar romāna varoņiem. 

 

8. Lasītāju iemīļotās rakstnieces Dainas Avotiņas jaunā 

romāna pamatā ir aizraujošs un reizē lirisks konkrēta cilvēka dzīves 

un attiecību stāsts uz dramatisku laikmeta notikumu fona. 1938.gads. 

Pētera Silpura, lauksaimniecības skolas pabeigšanas diena, no kuras viņš tik daudz 

bija gaidījis un cerējis. Bija licies – viņš pabeigs šo skolu, un tad tikai sāksies īstā 

dzīve. Te viņiem mācīja, ka Latvijas zeme ir zemnieku zeme. Svēta zeme. Maizes 

audzētāja. Tautas spēks. 

 

9. Kaisle... Atkarība... Mīlestība? 

Robeža starp dvēseles vēlmju skaistumu un destruktivitāti ir bīstami trausla. Pārkāpjot ceļu satiksmes 

noteikumus un iedragājot Džonatana jauno automašīnu, Ketlīna vēl nenojauš, ka pievilcīgais ārsts būs 

viņas vasaras prakses vadītājs. Abu skatieniem sastopoties, uzšķiļas dzirksteles. Attiecības, kas sākušās 

naidīgi, pamazām pāraug svelmainā, nevaldāmā kaislē, kuras intensitāte nepakļaujas nekādām ētikas un 

veselā saprāta normām. Taču, maskām krītot, gaismā nāk šokējoša patiesība. Jūtas ir trauslas, un 

dzīves plīst kā vissmalkākās mežģīnes... Kurā brīdī iekāre kļūst par apsēstību un attiecības sāk 

iznīcināt tevi pašu? Vai ir iespējams atpakaļceļš, ja atdodies otram vairāk, nekā jebkad esi piederējis 

pats sev? 

 

 

10. Mazpilsētā cita pēc citas tiek noslepkavotas trīs jaunas sievietes. Šo noziegumu 

atšķetināšana tiek uzticēta jaunajam izmeklētājam Maksim Mežalam. Taču tas nav 

nekāds vienkāršais uzdevums, jo katram aizdomās turētajam ir savi rūpīgi glabāti 

pagātnes noslēpumi. 

 

11.Mediju magnāts Antons Kuļčickis rīko lepnas viesības Rodas 

salā par godu savai 60 gadu jubilejai. Uz svinībām ieradušies ļoti daudz bizmesmeņa 

radinieku un draugu. Pasākuma rītā pludmalē tiek atrasts jubilāra brāļa miesassargs ar vardarbīgas 

nāves pazīmēm. Nejaušas sakritības dēļ biznesmeņa viesu vidū ir arī slavenais 

kriminālnoziegumu eksperts Drongo. Viņš nekavējoties sāk nozieguma izmeklēšanu un jau pēc 

dažām stundām nāk uz pēdām slepkavam. 

 

 

 

 

 

12. Roberts Lengdons, Hārvarda Universitātes simboloģijas un reliģiskās ikonoloģijas 

profesors, ierodas ultramodernajā Gugenheima muzejā Bilbao, kur paredzēts 

nozīmīgs pasākums – tur tiks pavēstīts par kādu atklājumu. Taču rūpīgi ieplānotais 

vakars pēkšņi pārvēršas haosā, un vērtīgajam atklājumam draud briesmas izgaist 

uz visiem laikiem... Lengdons ir spiests izmisīgi bēgt no Bilbao kopā ar Ambru 

Vidalu, eleganto muzeja direktori, kura kopā ar Kiršu veidojusi šo provokatīvo 

pasākumu. 


