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Priede, Dace. Mēnesstars

Visas triloģijas daļas - vienā grāmatā:

Mēnesstars pār jūru (publicēts atkārtoti)

Mēnesstars pār jūru (publicēts atkārtoti)

Mēnesstars debesīs (publicēts pirmo reizi !)



Lukjanskis, Egils. Rēta akmenī.

Ivars Viklands ir pašpārliecināts, enerģisks un turīgs vīrietis. 

Vīrieša iespējām teju nav robežu, taču viņu vajā mistisks Baltais 

cilvēks. Savādais tēls nemitīgi atgādina par pagātni, kuru 

Viklands tik izmisīgi vēlas aizmirst, ka pat izvairās apmeklēt 

lauku vientulībā dzīvojošo māti. Par pavērsiena punktu varoņa 

dzīvē kļūst brīdis, kad viņš sastop Annu un kaut uz neilgu brīdi 

no jauna notic mīlestībai.



Stepēna, Maija. Kā vaļā palaists rīta vējš. 

Šķiet, sievieti radījusi Māte Zeme, atdodama savai meitai no sevis 

visu labāko ― neatkārtojamu skaistumu, spēku, izturību, auglības 

svētību un daļu no sevī dziļi slēptajiem, vēl neatklātajiem dzīļu 

noslēpumiem? Lai kā tas arī būtu ― patiesība ir un paliek viena ― 

viņa ir tik vienkārša kā Zeme un reizē tik neizzināma kā Pasaule...

Izlasi! Garām skrejoši mirkļi pavērs pa lodziņam lielajā noslēpumā, 

kas saucas Sieviete.



Līvmane, Akvelīna. Mīl-nemīl. Atvērto siržu 

sarunas. 

Dzīvot savu dzīvi un nepieļaut kļūdas ir katra cilvēka 

spēcīgākā vēlme. Lai to īstenotu, jāatrod laiks pašanalīzei. 

Tiekoties ar cilvēkiem konsultācijās un nestandarta 

situācijās, autorei ir uzkrājušās atziņas, kas var palīdzēt 

izprast sevi, gūt panākumus vai vienkārši justies labāk.



Vagnere, Jana. Vongezers. 

Vongezers ir stāsts par mūslaiku Robinsoniem, kas, spītējot tumsai, 

sniegam un salam, dodas uz Krievijas ziemeļiem, uz Karēliju. 

Pārbaudījumi, ar kuriem viņi saskaras šajā ceļā, atbilst žanra 

noteikumiem: tie ir gan tehniski, gan ētiski un cilvēciski; ceļā viņiem 

draud nemitīgas briesmas, katra tikšanās var beigties ar potenciālu 

uzbrukumu un vien retu reizi sola ko labu. Grāmatu nav iespējams 

nolikt malā, pirms lasītājs aizvēris pēdējo lappusi.

Next.liberation.fr



Mote, Anderss de la. UltiMatum. [2. grām.]

“Ultimāts” ir satraucošs un aizraujošs trilleris, kas atklāj 

pasauli, kurā varas un ietekmes sasniegšanai ir atļauts izmantot 

visus iespējamos līdzekļus. Arī melus un slepkavības... Šis ir jau 

otrais romāns sērijā par policistu Dāvidu Saraku, kurš cīņā ar 

saviem dēmoniem nonāk pie nervus stindzinošiem atklājumiem.



Moja, Džodžo. Pēc tevis. [2. grām.]

Pārsteidzoši sirsnīgs romāns. Visticamāk, Džodžo Moja salauzīs jūsu 

sirdi, bet nebaidieties – tā uzreiz tiks atkal sadziedēta, atjaunojot jūsu 

ticību mīlestības spēkam. Šo grāmatu nav iespējams nolikt malā, pirms 

tā izlasīta līdz beigām.

Sunday Express

Džodžo Mojas grāmatu varoņi ir tik īsti, ka lasītājus nepamet vēlme 

noskaidrot, kā viņiem klājas tagad. Šis romāns turpina “Pirms atkal 

tiksimies” stāstu, un, ja neesat to vēl izlasījuši, jums noteikti kārosies to 

izdarīt.

Choice Magazine



Ravičs, Slavomirs. Ilgais gājiens.



Jūnasons, Jūnass. Slepkavnieks Anderss un viņa 

draugi. 

Nekad nav par vēlu vēlreiz sākt no jauna. Un vēlreiz...

Kad pazūd pieci tūkstoši kronu, apkārtējos vienmēr sajūtama tāda kā 

neveiklība. Bet jo īpaši nejauka situācija rodas tad, ja tas notiek kādā 

diezgan nolaistā viesnīcā Stokholmas dienvidos un nauda pieder 

pasūtījuma slepkavam, kurš apmeties septītajā numurā. Pērs Pēršons, 

viesnīcas administrators, iesaistīties nekur negrib, tomēr – ja vien tas 

ir iespējams – vēlas palikt dzīvs. Joanna Šelandere, kura uz laiku 

apmetusies astotajā numurā, ir mācītāja bez aicinājuma un šobrīd 

arī... bez draudzes. Un tieši tagad viņai ir divas lietas: aploksne ar 

pieciem tūkstošiem kronu un lieliska biznesa ideja...



Teilore, Lulū. Sniega eņģelis. 

Liktenis savij divu sieviešu dzīves sarežģītā pinumā, kurā 

jautājumu ir vairāk nekā atbilžu... Mīlestības spēka un cerības 

triumfs cauri laikiem un cilvēku ilūzijām. Negaidīts atrisinājums 

apstiprina seno labo atziņu: Cilvēks domā, Dievs dara.



Devero, Džūda. Lepnums un aizspriedumi. 

Mistera Dārsija atgriešanās. 

Seksīgi, strauji, aizraujoši! Nelielajā Samerhilas pilsētiņā notiek liela rosība. 

Tiek iestudēts slavenākais Džeinas Ostinas romāns Lepnums un 

aizspriedumi. Tas ir liels notikums, jo misteru Dārsiju izrādē spēlēs Teits

Lenderss – visu paaudžu sieviešu elks no Holivudas. Keisijas aizraušanās un 

dzīves piepildījums ir pavārmāksla un izsalkušu ļaužu pabarošana. 

Vienīgais, kam viņa nenovēl ne drupatas no dzīru galda, ir Teits Lenderss, 

kurš kopš ierašanās brīža ir pamatīgi nokaitinājis Keisiju. Likteņa untuma 

vadīta, Keisija neplānoti iekļūst atlasē uz Elizabetes Benetas lomu. Lai 

atrastos uz vienas skatuves ar Teitu Lendersu, Keisijai ir jāpārvar savs 

lepnums un daži aizspriedumi par iemīļotā aktiera patieso dabu..


