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NOZARU LITERATŪRA 

Pētersone, Karina 

Valstsvīrs Anatolijs Gorbunovs  

“Tas bija grūts un skaists laiks! Šī grāmata ir par cilvēkiem, 

kuri ielika atjaunotās Latvijas pamatus – par Anatoliju 

Gorbunovu un viņa laikabiedriem. Par valstsvīra izvēlēm, 

riskiem, drosmi un bailēm, gandarījumu un sāpēm. Tas ir arī 

stāsts par mazu Latgales zēnu, kurš vēlāk, amatos būdams, 

nonāca gan Kremlī, gan Baltajā namā – kā līdzīgs starp 

līdzīgiem pasaules likteņa lielo lēmēju vidū,” raksta viena no 

grāmatas autorēm Kārina Pētersone.  

 

 

 

Upenieks, Aivars 

Vīza uz pasaules malu 

Grāmatā “Vīza uz pasaules malu” autors vēsta par piedzīvoto 

Kanādā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Dienvidamerikā un 

Antarktīdā.  

 

 

 

 



 

Ziemiņš, Modris 

Rīgā deg ugunskuri  

Grāmata satur detalizētus aprakstus tam, kā barikādes veidoja 

un organizēja Vecrīgā un daļēji arī Zaķusalā pie televīzijas 

objektiem. To visu atceras nevis vienkārši barikāžu aizstāvji, 

bet to organizatori un vadītāji. Būtībā tie nav tikai grāmatas 

varoņi, bet visīstākie varoņi reālajā dzīvē tāpat kā daudzi citi, 

kuri bija gatavi bez šaubīšanās atdot dzīvību par Latviju 

barikāžu laikā.  
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DAIĻLITERATŪRA 

 Birkerts, Svens 

Esejas 

Izcilais latviešu izcelsmes amerikāņu literatūrzinātnieks, 

kultūras vērotājs un publicists Svens Birkerts, arhitekta Gunāra 

Birkerta dēls, ir ASV pazīstams esejists, 10 kritikas atzinīgi 

novērtētu grāmatu autors. Viņa pirmajā latviski izdotajā darbu 

izlasē pārstāvēti divi pēdējie eseju krājumi: “The Other Walk” 

("Cita pastaiga", 2011) un “Changing the Subject: Art and 

Attention in the Internet Age” ("Mainām tēmu: māksla un 

uzmanība interneta laikmetā", 2015). Abas eseju kopas veido 

tematiski atšķirīgas nodaļas, tās vieno Birkerta galvenās 

kultūrpētnieciskās intereses: digitālā laikmeta rosinātās 

izmaiņas kultūrā un cilvēku apziņā, literatūras un lasīšanas 

nozīme mūsdienās un atmiņu loma cilvēka personības 

pastāvīgajā pārtapšanā. 

 

 



 

 

 

Devero, Džūda 

Nozagtie laimes mirkļi 

Vai iespējams sastapt savu mūža mīlestību, ja esi ierāpies pa 

logu kāda cita mājā, lai to aplaupītu? Tieši tā notiek ar Līemu. 

Skaistā Kora kļūst par Līema dzīves gaismu, taču viņš apzinās, 

ka arī laimes mirkļi tiek zagti. Turklāt gluži nevilšus viņš ir 

mainījis Koras likteni.  

 

 

Einfelds, Jānis 

Svētlaimīgo zeme 

“Nepiekāpīgā postmodernista Jāņa Einfelda (1967) prozas 

pamanāmākā atšķirība droši vien ir tieši vēstījuma maniere — 

ierasti darba autori tā vai citādi tomēr atrodas ārpus sava 

vēstījuma, neatkarīgi no tā, kādā personā vēstījums sniegts, 

taču ne Einfelda tēlojumu pasaulē — tur autors ir literatūras 

karsto punktu reportieris, mīta rašanās tiešs liecinieks. Arī 

romānā “Svētlaimīgo zeme”. Izbaudiet!” Dace Sparāne-

Freimane Kurās tālēs dzimis un ticis auklēts tāds vējš, kas kā 

traks dēlietis nokritis uz zemes, saraustījis mākoņus un apakš 

kājām ūdeni sakūlis putās, ar kurām apšļākt līdz pēdējai vīlei 

gan veiksmīgos, gan apmaldījušos kuģotājus.  

 

 



 

 

 

Endrūsa, Aleksandra 

Viltvārde 

Kad Florensei Derovai, necilai izdevniecības darbiniecei, 

piedāvā strādāt pie ģeniālās rakstnieces Helēnas Vilkoksas, 

kura savu identitāti slēpj aiz pseidonīma, viņa saprot – šī ir lielā 

iespēja izrauties. Kaut gan Helēna dažbrīd šķiet visai 

ekscentriska, Florense vēlas viņai iepatikties, tādēļ piekrīt darīt 

itin visu. Arī doties eksotiskā ceļojumā uz Maroku, lai vāktu 

materiālus romānam. Tomēr brauciens izvēršas pavisam 

negaidīti – pēc satiksmes negadījuma Florense pamostas 

slimnīcā, tikai miglaini atminoties notikušo. Turklāt visi 

uzskata, ka viņa ir Helēna...  

 

Ermlere, Franciska 

Ar ledu apdedzinātie 

Izdevniecība "Latvijas Mediji" laidusi klajā rakstnieces, 

dramaturģes, dzejnieces, atdzejotājas un scenāriju autores, 

Franciskas Ermleres cikla “Rīgas detektīvs” astoto, noslēdzošo 

romānu “Ar ledu apdedzinātie”. Vāka mākslinieks Artūrs 

Bērziņš. Romānā "Ar ledu apdedzinātie" advokāts Andrejs 

Vanags, kurš iepriekšējās grāmatas izmeklēja dažādus 

noslēpumainus noziegumus, tiek konfrontēts ar neskaidras 

anamnēzes aklumu, sievas aiziešanu un māju zaudējumu. Viņa 

draugs tēlnieks Aleksandrs Vanagu konfrontē ar neparastu 

uzdevumu – izpētīt ar latviešu strēlniekiem veltītā pieminekļa 

celtniecību saistītus apstākļus 

 



 

 

Fainders, Džozefs 

Oksidona karalis 

Privātdetektīvs Niks Hellers dodas uz sava drauga Šona bērēm. 

Dienesta gados šis cilvēks izglāba Nikam dzīvību. Kopš 

atgriešanās no kara Šons cīnījās ar atkarību no opiātiem. Bērēs 

uzrodas kāda svešiniece, kura vēlas Niku noalgot. Viņa ir no 

Kimbalu ģimenes, kas savu bagātību nopelnījusi ar opiātiem, 

noslēpjot pierādījumus par to, ka narkotiskā viela oksidons 

izraisa atkarību un strauji noved pie pārdozēšanas un nāves 

tādus cilvēkus kā Šons.  

 

 

Klīvlenda, Kārena 

Mans mīļākais ienaidnieks 

Viviana Millere ir talantīga CIP analītiķe, kurai izdevies 

izstrādāt īpašu interneta meklēšanas programmu un sadzīt 

pēdas krievu spiegiem. Atlicis tikai atvērt iegūto informācijas 

mapi un ieraudzīt ilgi meklētos valsts nodevējus. Un tikt 

paaugstinātai amatā: kļūt par veiksmīgu karjeristi, kurai 

vienlaikus ir lieliska ģimene: mīlošs vīrs un četri burvīgi bērni. 

Idilliskā nākotnes aina sagrūst, kad Viviana ierauga spiegu 

fotogrāfijas. Viņai pretī raugās kāda pazīstama un mīļa seja...  

 

 

 



 

 

Koljers, Miks 

Iz Baltikas 

1773. gadā divi spoži sava laika britu literāti un tuvi draugi, 

Džeimss Bosvels un doktors Semjuels Džonsons apceļoja 

Skotiju un 1775. gadā tapa izcilais, jau par žanra klasiku 

kļuvušais Džonsona apraksts “Ceļojums uz Skotijas rietumu 

salām”. Šis darbs uzreiz guva sensacionālus panākumus, un abi 

rakstnieki sāka apcerēt, kāds būtu to nākamais ceļamērķis, 

visbeidzot vienodamies par nodomu doties tūrē pāri Baltikai, kā 

tolaik to dēvē, — tātad 1778. gads, Baltikas jūra, Libava, 

Mītava, Rīga, Vendene, Marienburga, Tērbata un arvien tālāk, 

līdz galamērķī — Pēterpils. Taču ziemeļu ceļojums nenotika… 

vai vismaz tā līdz šim ticis uzskatīts.  

 

 

Konelijs, Maikls 

Nevainības likums 

Panākumiem bagātais advokāts Maikls Hallers tikko ir 

uzvarējis sarežģītā prāvā. Mājupceļā no svinībām, kurās 

atzīmēts šis notikums, viņu aptur policija. Halleram šķiet, ka tas 

ir tikai sīks pārpratums, bet, kad likumsargs viņa bagāžniekā 

atrod līķi, advokāts saprot, ka ir iekūlies pamatīgās 

nepatikšanās. Turpmākajos mēnešos Halleram visiem 

jāpierāda, ka viņš nav vainīgs. Advokāts ir uzņēmies sevi 

aizstāvēt pats. Uz spēles ir likta viņa brīvība un reputācija. 

Kopā ar komandu Hallers ķeras pie nozīmīgākās lietas savā 

dzīvē. 

 



 

 

Kronbergs, Juris 

Juris Kronbergs. Dzejoļu izlase 

Atdzejojusi Māra Rozīte “Juris Kronbergs ir dzejnieks, kura 

dzinējspēks ir Laiks — Pagātne, Tagadne, Nākotne. Šo milzu 

nastu gan sev, gan līdzcilvēkiem viņš padara vieglāku un 

dziļāku ar prasmīgu ironiju un sirds siltumu.” Knuts Skujenieks 

dzejnieks un tulkotājs Atdzejojumi tapuši ar Valsts 

kultūrkapitāla atbalstu Grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevsk 

 

 

 

Linka, Šarlote 

Pagātnes ēna 

Uzaicinājums uz Jaungada svinībām pēc vairākiem gadiem 

viņus atkal saved kopā: Dāvidu Belino, kurš mantojis 

miljoniem vērtus īpašumus, četrus viņa jaunības draugus un 

Lauru - viņa pievilcīgo mīļāko. Tomēr nevienam prāts nenesas 

uz svinēšnu. Draugi ir ieradušies, lai noslēgtu rēķinus ar 

Dāvidu, kura godkāre un bezkaunīgais egoisms reiz sagrāva 

viņu plānus.  

 



 

 

Marlī, Mišela 

Koko. Mīlestības smarža 

Rakstot šo romānu, autore Mišela Marlī rūpīgi iedziļinājusies 

un pētījusi mazāk zināmus faktus par Koko Šaneli. Savijoties 

vēsturiskai patiesībai un rakstnieces iztēlei, Mišela Marlī 

apraksta modes mākslinieces dzimtās vietas un bērnību, 

vecāku, brāļu un māsu zaudēšanu, uzaugšanu klostera stingro 

mūķeņu uzraudzībā, jaunības pārgalvību un bezrūpību. Atklājas 

arī tas, kādēļ Koko tiek šādi saukta (viņas īstais vārds ir 

Gabriela Bonēra Šanele). Uzzinām, kā Koko ar savu vīriešu 

atbalstu no šuvējas un apģērbu labotājas pamazām kļūst par 

atzītu modisti un tuvojas arvien augstākiem sabiedrības 

slāņiem, tomēr joprojām ik pa laikam ir spiesta izjust 

pazemojumu savas zemās izcelsmes dēļ. 

 

 

Migla-Streiča, Maija 

Matildes gadsimts 

“Vecmamma Matilde ņem mani pie rokas, mēs ejam pa dzīvi ar 

viņas stāstiem. Dažbrīd manu roku saņem Made – vecmammas 

mamma. Arī viņai ir stāsti. Un vecmammas māsām un brālim. 

Nāk kaimiņi un draugi ar saviem stāstiem. Un tā mēs kopīgi 

izejam cauri gadsimtam.” Tā savu romānu sāk Maija Migla-

Streiča. Latvijā daudzi pazīst autori kā ilggadēju LTV 

“Panorāmas” žurnālisti. Bērnu dienās un vēlāk dzirdētie 

vecmammas stāsti ir tik spilgti, ka noteikti izstāstāmi lasītājiem. 

Tie vēsta, kā dzīvoja vienkāršie ļaudis pagājušā gadsimta 

Liepājā, par ko sapņoja, kam ticēja, kā pārdzīvoja laikmetu 

griežus. 



 

Mīks, Džeimss 

Uz Kalē. Sērgas laikā 

Vēsturiskais romāns iztēlojamās pagātnes vīzijām pārsvarā 

pieiet divējādi. Populārajai pirmajai metodei ir piederīgi 

daudzie cilvēciski ieinteresētie, atjautas pilnie romāni, kuros 

tiek pieņemts, ka viss vienmēr bijis aptuveni tāpat, kā ir tagad. 

Cita pieeja, kā to, nosaucot par mītisko metodi Džoisa “Ulisā”, 

raksturojis T. S. Eliots, ir vēstures pārvēršana par vielu 

pašreizējā brīža pārvaldīšanai, strukturēšanai, formas un 

nozīmes piešķiršanai.  

 

 

 

Mornštainova, Alena 

Hana 

 

Ja čehu sieviešu vārdu Hana uzraksta ar mazo burtu, tad iznāk 

vārds ‘hana’, kas nozīmē ̶ kauns, negods. Romāna kontekstā - 

apkaunojums un negods ir pieļaut varmācību pret citiem 

cilvēkiem. Autore kādā intervijā atzīst, ka vēlējusies, lai tā būtu 

grāmata par savstarpēju iepazīšanu, iecietību un izpratni.  

 

 

 

 



 

 

Niedra, Andrievs 

Mana bērnība un mani puikas gadi 

Andrievs Niedra (1871–1942) ir ievērojams latviešu rakstnieks, 

rakstījis arī dzeju, lugas, kritikas, mūža otrajā pusē pievērsies 

atmiņu vēstījumiem. Lasītājiem mazāk zināms ir atmiņu 

apkopojums “Mana bērnība un mani puikas gadi”, kas pirmo 

reizi turpinājumos publicēts laikrakstā “Latvis” 1926. un 1930. 

gadā, bet grāmatā izdots 1943. gadā Rīgā un 1977. gadā 

trimdas apgādā “Gauja”. Šī ārzemju izdevuma priekšvārdā 

vēsturnieks Andrievs Ezergailis norāda, ka Niedras atmiņām ir 

ievērojama vēsturiska nozīme.  

 

 

Šepa, Emēlija 

 Prioritāte Nr. 1 

Noršēpingas policiju un mediķus satricina asinis stindzinošu 

noziegumu virkne – aukstasinīgi ievainoti upuri tiek atstāti 

mokošai nāvei. Pirms daudziem gadiem liktenīgas kļūdas dēļ 

darbu ķiruģijā pametušais Filips Engstrems drīz vien saprot, ka 

reiz pazinis visus bojā gājušos. Vai viņš varētu būt nākamais 

slepkavas sarakstā? Prokurore Jāna Berzeliusa ir apņēmusies 

saukt vainīgo pie atbildības, taču sērijveida slepkava nav viņas 

vienīgā problēma. Lai paturētu pagātni noslēpumā, Jānai 

jāpalīdz Danilo, riskējot ne vien ar karjeru, bet arī dzīvību... 

 



 

 

Treibergs, Toms 

Biezoknis 

Toma Treiberga trešais dzejoļu krājums. “Krājumā iekļauti 

dzejoļi, kuri tapuši četru gadu laikā, tomēr tas nav vienmērīgi 

sabalansēts, hronoloģisks radošs atskats teksta formātā. Līdzīgi, 

kā komponistus mēdz aicināt konkrētas tēmas, kuras viņš risina 

ne tikai vienā, bet vairākos skaņdarbos, arī es biezokni kā 

noteiktu realitātes izpratni piefiksēju jau krietni agrāk, nekā 

spēju to noformulēt. Meklēt, būt nemierā pēc miera, atstāt 

pagātni tai piederošajā vietā, kaut arī tā biedējoši bieži uzrāda 

sevi visā skaistumā un, vienlaikus, neglītumā. Tāds ir ceļš pa šo 

biezokni, un es būšu patiesi priecīgs par katru, kurš ar šī 

krājuma starpniecību tajā vēlēsies doties kopā ar mani,” tā 

Toms Treibergs.  

 

Veronēzi, Sandro 

Kolibri 

Gluži kā kolibri, kam jāvicina spārni 70 reizes sekundē, lai vēja 

pūsmā noturētos uz vietas, arī Marko Karrera visus spēkus velta 

tam, lai dzīves vētrās noturētos kājās. Romāna sižets lēkā turpu 

šurpu pa 20. gadsimta otro pusi un 21. gadsimta pirmajām 

desmitgadēm, vēstījumā ik pa brīdim ievijas vēstules un tālruņa 

sarunu pieraksti. Attiecības beidzas, pirms sākušās, personāži 

mirst, bet nākamajās lappusēs atkal ļaujas kaislībām un cīnās ar 

dēmoniem. Varētu bažīties, ka, jau iepriekš atklājot notikumu 

gaitu, stāstam tiks laupīta spriedze, taču autors lieliski prot ar 

dramatiskas ironijas palīdzību sagādāt lasītājiem pietiekami 

daudz atklāsmju un negaidītu pavērsienu. 

 



 

 

 Абеле, Инга 

Ивовый монах 

Словом mūka (с женским окончанием «а») латгальцы 

обозначают народную, чаще всего деревянную скульптуру 

– распятие, фигуру умирающего на кресте Спасителя; 

такие и сегодня можно встретить на холмах, у скрещения 

дорог в восточной Латвии, в Литве. А почти то же слово, 

но с мужским окончанием «s», mūks, означает «монах». То 

есть человек, избравший путь духовного служения, 

отрекшийся от мирских соблазнов. Роман «Ивовый монах» 

– повествование о первом латгальском священнике и о 

летчике, по-своему взыскующем небес. О победах и 

заблуждениях разума и сердца, о грехе и прощении. 

 

 

Алюшина, Татьяна 

Крымский роман 

С Антоном Наталья встретилась в Крыму, сам воздух 

которого, кажется, напоен любовью. Оба поняли, что то, 

что происходит между ними, – настоящее, то, от чего не 

отказываются. Но Антон прибыл сюда не просто так – у 

него сложное и опасное задание. Может ли он рисковать 

жизнью только что обретенной любимой? Как бы там ни 

было, Ната и сама способна принять решение. 

 

 



 

 

 

Вербер, Бернар 

Танатонавты 

Смерть. Точка невозврата, которая заставляет живущих 

ощущать растерянность и страх. Оттуда еще никто не 

возвращался и там, за гранью жизни, никто еще не бывал в 

качестве гостя. Однако с изобретением танатонавтики все 

меняется. Несколько смельчаков изобрели способ 

путешествовать по краю теней, а это повлекло за собой 

непредсказуемые последствия – ведь каждая конфессия 

желает доказать свою правоту и колонизировать загробный 

мир. 

 

 

Ильин, Aндрей 

Гуд бай, дядя Сэм! 

Можно ли одержать победу над Америкой в одиночку, не 

имея армии и многомиллионного бюджета? Прилететь в 

Америку простым туристом и заставить эту страну играть 

по своим правилам? Оказывается, можно! Надо только 

использовать нестандартные решения и авантюрные 

приёмы, добыв на месте сотни миллионов долларов и 

наняв агентов для сбора информации и поиска компромата.  

 

 



 

 

Князева, Анна 

 Тени старого Арбата 

Следователь из Вязьмы Максим Кречетов приехал в 

Москву на поиски сына Сергея, с которым он потерял 

связь. Остановился Максим у своего старого друга 

Михаила Самарова, крупного бизнесмена, проживающего в 

старинном особняке в районе старого Арбата. Самаров 

собрал под одной крышей многочисленных родственников, 

но его мечты о дружной семье так и не сбылись: 

обстановка в доме сложилась совсем не уютная.  

 

 

 

Колычев, Владимир 

Смертельное удовольствие 

После тюремного заключения бывшему спецназовцу 

Мартыну одна дорога – в братки. Тем более, что на зоне 

воровские авторитеты дали ему "правильную" 

характеристику. Но вместо настоящего дела определили 

Мартына охранником в элитный бордель. Не по нему такая 

работа: не может он видеть весь этот шабаш. Однажды 

среди путан Мартын заметил новую девушку, Настю. И 

сразу понял, что попала она в это заведение против своей 

воли, и ждет ее не веселая жизнь, а скорая и жестокая 

расправа. В голове бывшего спецназовца созрел план 

спасения Насти. Но и содержатели притона не дремлют. 

Первый удар нанесли они... 

 



 

 

Корецкий, Данил 

Горячий угон 

Киллер Гаврош исполняет очередной "заказ" и бросает 

свою машину. Угонщик Перевозчик завладевает ею и 

находит под сиденьем телефон с записью разговора 

киллера с заказчиком — руководителем ОПГ Авилом. С 

тех пор судьбы этой троицы сплетаются в тугой узел: 

киллер хочет убить угонщика и вернуть телефон, заказчик 

—устранить обоих - ему не нужны свидетель и 

исполнитель, а Перевозчик хочет выжить - ведь для него 

рядовой угон вырос в неожиданную проблему, а сам он 

превратился в мишень для профессионального убийцы.  

 

 

Лукьяненко, Сергей 

Не место для людей 

Новая книга от популярных российских фантастов Сергея 

Лукьяненко и Ника Перумова!Продолжение культового 

романа "Не время для драконов"!Четверть века прошло с 

тех пор, как в Срединный Мир, отделяющий наш мир от 

мира магии, вернулся правитель — Дракон.Прекратились 

распри, отброшены в свои загадочные земли сотворенные 

Хаосом Прирождённые, да и наш мир, Изнанка, 

успокоился…  

 



 

 

 

Малышева, Aнна 

Кто-то должен умереть 

В кафе неожиданно кончает с собой молодая женщина. 

Она оставляет загадочную записку. Ее спутник незаметно 

исчезает. Выясняется, что погиб и муж самоубийцы, а два 

предыдущих супруга бесследно пропали. И дело бы 

осталось нераскрытым, если бы не Настя — возлюбленная 

последнего мужа этой "черной вдовы". Она берется за дело 

самостоятельно. И если бы не собака спаниель, который 

некогда явился в кафе и остался в нем кого-то ждать, 

неизвестно, чем бы кончилось дело... 

 

Миллер, Рене Энн 

Никогда не целуй маркиза 

Жизнь Джеймса Трента, маркиза Хантингтона, нельзя 

назвать легкой. Он скрывается в сельской глуши 

уединенного имения от ядовитой молвы, безжалостно 

называющей его убийцей жены, и в одиночестве пытается 

воспитывать братьев и сестру. А тут еще и раненая 

прекрасная незнакомка падает ему на руки — в самом 

прямом и буквальном смысле слова…  

 

 



 

 

 Нестерова, Наталья 

Гости съезжались на дачу 

"Тёщин Язык" — обычный посёлок-"полуостров" в 

излучине реки. Здесь всего четыре дома. В каждом доме, 

на каждом участке, безмятежно течёт своя привычная 

жизнь. Но однажды мирное течение летнего благополучия 

нарушено — на пороге одного из домов появились "чёрные 

риелторы" и объявили хозяйке, чтобы она немедленно 

покинула дом, так как он теперь принадлежит новым 

владельцам. Да, победа лёгкой не была! За неё пришлось 

побороться! 

 

 

Полякова, Татьяна 

Две половинки Тайны 

Новый роман Татьяны Поляковой «Две половинки Тайны», 

с которого начинается цикл «По имени Тайна», повествует 

об удивительной девушке с особыми талантами. С раннего 

возраста Таню подготавливали к тому, чтобы она стала 

профессиональным суперагентом. Отец обучал её, как 

устранить слежку и избавиться от противника. А взломать 

любой замок при помощи подручных средств было плёвым 

делом! Даже звал свою дочь Тайной. Весь жизненный путь 

Тани-Тайны был неразрывно связан с загадочными делами 

отца. 



 

 

 

Прах, Вячеслав 

Грубый секс и нежный бунт 

Двое прилетают на юг Франции. Влюбленные друг в друга, 

влюбленные в свой единственный день. Этот день — их 

"минута, ставшая веком счастья".Он думает, что страсть 

спасет его душу от кризиса смыслов. Она думает, что он 

станет одним из множества удовольствий жизни. Но это 

лишь начало пути, и пройдет по нему не каждый. Любовь 

— это всегда риск.  

 

 

Рой, Олег 

Будем как боги 

Гениальный организатор Гарри Фишер в компании таких 

же, как он – преуспевающих, богатых и известных – 

отправляется в круиз по Карибскому морю. У этих людей 

есть все: власть, богатство, известность, возможность 

исполнить любой свой каприз.Но им этого мало. Амбиции 

Фишера простираются намного дальше. Он видит себя и 

своих друзей бессмертными богами, а весь мир – своей 

прислугой. 

 

 



 

 

 

Рой, Олег 

Три судьбы 

Начать все с чистого листа, в другой стране, по чужим 

документам и с солидным счетом банке — возможно ли 

это? Валентин Гест, успешный бизнесмен, инсценировал 

свою гибель, не заботясь о чувствах близких. Его ждала 

новая любовь и свобода от груза прошлого.  

 

 

 

Улицкая, Людмила 

Бумажный театр 

"Жизнь как театр: мемуары, дневники, пьесы и сценарии 

Свою новую книгу Людмила Улицкая назвала весьма 

провокативно — непроза. И это отчасти лукавство, потому 

что и сценарии, и личные дневники, и мемуары, и пьесы 

читаются как единое повествование, тема которого — 

жизнь как театр. Бумажный, не отделимый от 

писательского ремесла 

 



 

 

Устинова, Татьяна 

Камея из Ватикана 

Когда в одночасье вся жизнь переменилась: закрылись 

университеты, не идут спектакли, дети теперь учатся на 

удаленке, и из Москвы разъезжаются те, кому есть куда 

ехать, Тонечка – деловая, бодрая и жизнерадостная 

сценаристка, и ее приемный сын Родион – страшный 

разгильдяй и недотепа, но еще и художник, оказываются 

вдвоем в милом городе Дождеве. Однажды утром этот 

новый, еще не до конца обжитый, странный мир 

переворачивается – погибает соседка, пожилая особа, 

которую все за глаза звали "старой княгиней". 

 

Устинова, Татьяна 

Шок-школа  

Судья Елена Кузнецова была очень рада за свою сестру: 

той удалось устроить сына Сеньку в престижную школу! 

Конечно, Натке пришлось раскошелиться, но она уверена, 

что вложение средств того стоит — в классе пятнадцать 

учеников, все из приличных состоятельных семей… Вот 

только она не учла, что ее собственная семья в этот 

элитный круг не очень-то вписывается: сына Натка 

воспитывает без мужа, с утра до ночи работает, а не 

проводит время в салонах красоты, как родительницы 

других учеников. 

 



 

 

Эванс, Хэрриет 

Сад утрат и надежд 

"Сад утрат и надежд" Соловьиный Дом - место, где всегда 

была счастлива семья Хорнер. Здесь Эдвард Хорнер, 

всемирно известный художник, написал свою знаменитую 

картину "Сад утрат и надежд". Он сжег ее перед смертью, 

ничего не объяснив любимой жене Лидди. Спустя годы 

правнучка Эдварда, Джульет, окажется на пороге 

Соловьиного Дома. Что скрывает эта земля, на которой 

цвели яблони, строились планы и разбивались сердца?  

 

 

 


