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Burkus, Deivids 

Jauna vadība 

Šī izaicinošā darba autors apkopojis pasaulē plaši pazīstamu firmu 

pieredzi, kā organizēt darbu, radikāli izmainot uzņēmuma 

menedžmenta stratēģiju atbilstoši 21.gadsimta tendencēm. 

Grāmata rosinās ikvienu uzņēmuma vadītāju padomāt - varbūt es 

arī varu strādāt savādāk? 

 

Gribam būt ģimene 

Grāmata "Gribam būt ģimene" ir veltīta topošajām un jaunajām 

ģimenēm kā ceļvedis stipras ģimenes veidošanā. Grāmatā 

apskatītie temati rosina pārus izvērtēt, vai un cik atbildīgi tie 

izturas pret savu veselību – tai skaitā emocionālo un seksuālo.  

 

 

Kosītis, Jānis 

Mirkļi un gadi. Kosīšu dzimta 

"Jūra - tāpat kā cilvēka dzīve - nepiedāvā tikai romantiku un 

skaistu pasēdēšanu pludmalē. Jūra tāpat kā dzīve var neparasti un 

negaidīti ieraut mutuļojošās notikumu bangās. Jūra tāpat kā dzīve 

no cilvēka pieprasa drosmi, uzdrīkstēšanos un apņēmību. Jūra - 

tāpat kā spēcīga dzimta - vienmēr nāk ar savu straumi un atstāj 

vērtigus nospiedumus dzīves krastos. Šī grāmata ir par spēcīgu 

dzimtu. Un par jūru un dzīvi pie tās." Māris Ruks, rakstnieks un 

publicists 



 

Lasīšanas pandēmija 

Vai saistībā ar klātienes kultūras pasākumu apsīkumu un digitālo 

nogurumu cilvēki arvien vairāk atgriežas pie grāmatu lasīšanas? 

Kā vispār Covid-19 pandēmija ir mainījusi mūsu lasīšanas 

paradumus? Rakstu krājums izseko lasīšanas fenomenam no 

viduslaikiem līdz mūsdienām, iekļaujot arī pēdējā gada tendences. 

 

 

Latvijas Avīzes Makšķernieka gadagrāmata 

 

 

 

Lecinska, Ilze 

Vienā likteņdejā savijušies mūži 

Vai neizlēmīgais Džuzepe būtu uzrakstījis savu vienīgo romānu, ja 

nebūtu Aleksandras noteiktības? Iespējams, ka nē. “Trīcošā 

dvēsele” — tā savu meitu, psihoanalītiķi, raksturoja Itālijas 

karaliskā dziedātāja Alise Barbi, kuras muzikālais sniegums un 

personība spēja sajūsmināt Johannesu Brāmsu. 

 

Lielbārdis, Aigars 

150. kolekcija. Buramvārdi 

Grāmata sniedz ieskatu latviešu buramvārdu pētniecībā, tajā 

raksturotas skaitliski lielākās buramvārdu grupas un ietverti 

Debesu grāmatu izplatītākie tipi. Grāmata ir bagāta ar vizuālo 

materiālu – buramvārdu grāmatiņu un burtnīcu fotogrāfijām, kas 

glabājas Latviešu folkloras krātuvē. 



 

Mazvērsīte, Daiga 

melnbaltās dziesmas 

Pētot latviešu populāro mūziku, D. Mazvērsīte nonākusi pie 

secinājuma, ka spilgtāko talantu vidū ir maz tādu, kas piedzīvojuši 

harmonisku bērnību. Kad atrasti domubiedri, atbalstītāji, mūzika 

ieskanas arvien skaļāk, uzstājīgāk, reizēm kļūstot ne vien par 

profesiju, bet par atkarības veidu, kad nebiedē smags darbs, 

negulētas naktis, izjukusi ģimenes dzīve. 

 

 

Mēs neaizmirsīsim... 1939-1991 

Mūsu pienākums ir saglabāt padomju varas represijās cietušo 

cilvēku pierakstītās atmiņu klades, dienasgrāmatas, nosūtītās 

vēstules, un pats galvenais – izdotās grāmatas. To cilvēku 

piedzīvoto, kuri mainīgajos dzīves apstākļos saglabāja ticību sev, 

saviem spēkiem un ticību brīvai Latvijai. 

 

 

Rebolda Bentona, Dženeta 

Kā saprast mākslu 

Vizuālā māksla ir intelektuāla, emocionāla un dāvā prieku, taču 

mēdz arī mulsināt. Grāmata “Kā saprast mākslu” palīdzēs jums 

padziļināt sniegto mākslas pieredzi, nostiprinot spējas to saprast un 

novērtēt. Dženeta Rebolda Bentona piedāvā daudz dažādu ideju, kā 

veicināt prasmi ieraudzīt, tulkot un baudīt mākslu, ilustrējot savus 

ieteikumus ar piemēriem no visas pasaules. 



 

Riekstiņš, Jānis 

"Kulaku kā šķiras likvidācija" - Latvijas 

turīgās zemniecības sagraušana 

Padomju totalitārā, staļiniskā režīma īstenotā turīgās zemniecības 

sagraušana un iznīcināšana – "kulaku kā šķiras likvidācija" – ir 

viena no visdramatiskākajām, traģiskākajām un noziedzīgākajām 

lappusēm padomju sabiedrības vēsturē, daudzu bijušās PSRS tautu 

likteņos. Arī vēl šodien tā ir nepietiekami izpētīta tēma. 

 

 

Rožkalne, Madara 

Ting, bu dong 

“Ting, bu dong” ir pirmā frāze, ko apgūst ārzemnieki, ierodoties 

Ķīnā, un tulkojumā nozīmē – “dzirdu, bet nesaprotu”. Grāmatā 

divu bērnu mamma Madara Rožkalne, kura pēc psiholoģijas 

studijām kopā ar ģimeni pieņēma izaicinājumu pārcelties uz otru 

pasaules malu, atklāj piedzīvojumus vairāk nekā trīs gadu garumā 

Ķīnā. 

 

 

Skorderuds, Finns 

Nemiers 

Finns Skorderuds (Finn Skårderud) raksta par trauksmes sajūtu 

mūsdienu cilvēkos, saskaroties ar dažāda veida emocionālajiem un 

fiziskajiem satricinājumiem. Tie norisinās ķermenī, prātā un arī 

attiecībās ar citiem cilvēkiem. 

 



 

Sociālais darbs ar gadījumu 

Monogrāfijas 1. sējumu veido desmit nodaļas, kurās tiek secīgi 

atspoguļoti sociālā darba ar gadījumu būtiskākie prakses aspekti. 

 

 

 

 

Veidens, Rorijs 

Izvēlies kāpnes! 

Kā veiksmīgi cilvēki sasniedz rezultātus? Viņi to dara vecmodīgā 

veidā - ar koncentrēšanos un pašdisciplīnu. Grāmatā autors, 

balstoties uz savu pieredzi, uzskatāmi parāda, ka izvēloties 

vieglāko ceļu, nav iespējams mainīt savu finansiālo stāvokli, 

attiecības, gūt izcilus panākumus biznesā, veidot dzīvi tādu, kādu 

esi izsapņojis. 

 

 

Veikša, Ingrīda 

Autortiesības digitālajā laikmetā 

Šajā monogrāfijā apkopoti dažādi materiāli, kurus autore 

gatavojusi gan dalībai zinātniskās konferencēs, gan publicēšanai 

starptautiskajos zinātniskajos žurnālos, gan diskusijai ar 

autortiesību speciālistiem, gan arī vienkārši izteikusi savu viedokli 

par sabiedrībai tajā brīdī aktuālu tematu. Šo auditoriju dažādība ir 

prasījusi arī atšķirīgu zinātniskā pamatojuma dziļumu. 



 

Veisbārde, Ilze 

Ēd laimīgs 

Ilze Veisbārde vienmēr darbojusies radoši – gan mārketinga jomā, 

gan organizējot šaurākam un plašākam ļaužu lokam domātus 

sarīkojumus, un jau daudzus gadus rīko arī brīnišķīgas saiešanas 

gan radiem un draugiem, gan kolēģiem. Viņa prot arī dāsni 

dalīties: ar receptēm, ar piedzīvotā iespaidiem, interesantām 

idejām, vārdu sakot – uzšķilt dzirksteli līksmai atmosfērai un 

piemest pa kādam pipariņam, lai tā labāk iespiežas atmiņā. 

 

 

Vilde, Māra 

Miers mājās 

„Miers mājās” noderēs kā astoņpadsmit, tā astoņdesmit gadus 

vecam lasītājam, jo ļauj atpazīt visu rangu manipulatorus (arī tad, 

ja tie ir tuvinieki), atmasko postošas un slimīgas attiecības, analizē 

cēloņus un piedāvā risinājumu. Grāmatā izlasīsiet arī to, kā mēs 

izvēlamies partneri un cik postošas ir gaidas „Tagad dari mani 

laimīgu!” 

 

 

Volohovs, Mihails 

100 gadi patiesuma un uzticēšanās garā 

Atzīmējot Latvijas starptautiskās atzīšanas simtgadi un Latvijas 

Republikas un Svētā Krēsla diplomātisko attiecību simtgadi, tapis 

rakstu un dokumentu krājums "100 gadi patiesuma un uzticēšanās 

garā. Diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Svēto 

Krēslu". 



 

Zaļumballes 

Intervijās ar zaļumbaļļu muzikantiem, rīkotājiem un apmeklētājiem 

atklājas dažādas tradīcijai raksturīgas izpausmes – ne tikai speciāli 

ierīkota balles vieta, mūzikas un deju repertuārs, bet arī citas 

zaļumballē neiztrūkstošas lietas. 

 

 

Zismans, Vladimirs 

Ceļvedis orķestra pasaulē un tās pažobelēs 

 

Vladimirs Zismans ir mūziķis, kurš strādājis gan operā, gan 

simfoniskajā orķestrī, piedalījies vairākos mūziklos. Viņš rakstījis 

recenzijas un esejas, grāmatu bērniem „Orķestris un tā iemītnieki”, 

bet Gundara Āboliņa uzmanību piesaistīja viņa asprātīgā grāmata 

"Ceļvedis orķestra pasaulē un tās pažobelēs". Zismana darbu 

latviski tulkojis un fragmentus priekšā lasa Gundars Āboliņš. 

 

 

Байден, Джилл 

Там, где свет 

Джилл Байден, первая леди США, жена президента Джо 

Байдена, откровенно рассказывает о том, скольких душевных 

сил потребовало построение семьи и собственной жизни. От 

веселых розыгрышей в юности до заложенных ею семейных 

традиций, которые помогали преодолеть трагедии и кризисы: 

развод, болезнь и неудачи мужа, смерть пасынка. 



 

Диспенза, Джо 

Сила подсознания, или Как изменить жизнь 

за 4 недели 

Мозг – это важнейший орган каждого человека. Взаимосвязь 

мышления, мозга и тела оказывает глубокое влияние на жизнь 

человека, которое многие недооценивают.  

 

 

Симс, Джилл 

Почему мама часто матерится 

Добро пожаловать в мир типичной мамы! Муж в постоянных 

экзотических командировках, сын не отлипает от айпада, дочь 

мечтает стать звездой Инстаграма и разбогатеть, поучая весь 

мир стильной жизни. Мама изо всех сил пытается сохранить 

брак и семью в доме, где дети и плесень совершенно отбились 

от рук, но помогать ей готов лишь верный и благородный 

терьер Джаджи. 

 

 

Хокинг, Стивен 

Краткая история времени 

Увлекательно и доступно знаменитый английский физик 

Стивен Хокинг рассказывает о происхождении Вселенной и ее 

возможной судьбе, о природе пространства и времени. 
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Akuraters, Jānis 

Kalpa zēna vasara 

Stāstu “Kalpa zēna vasara” Jānis Akuraters (1876–1937) uzraksta 

Norvēģijā 1908. gadā, kad tur uzturas kā emigrants pēc 1905. gada 

revolūcijas. 

 

 

Dreika, Dagnija 

Zelts un asinis 

Šis romāns ir par sekām, kādas piedzīvo dažādi indivīdi, 

saskaroties ar naudu, viegliem un negodīgiem tās pelnīšanas 

veidiem - un neiztur šo pārbaudījumu. Protams, netrūkst arī 

milestības, kas pēkšņi uznirst jebkur, parādās pat tad, kad vairs 

nepastāv- kā atgādinājums vai brīdinājums, ka par visu ir jāmaksā, 

reizēm ar visdārgāko. 

 

Dubkēvičs, Lotārs 

Klusā daba ar dažiem skaļi izrunātiem 

vārdiem 

Vadībzinību doktors, studējis vēsturi, pedagoģiju, filosofiju, 

psiholoģiju, absolvējis medicīnasmāsu koledžu. Autoram ir 

ievērojama pieredze nodarbību vadīšanā psiholoģijā un 

filosofijāaugstskolas studentu auditorijā, kā arī plaša psiholoģiskā 

atbalsta darba pieredze.



 

Džeksone, Stīna 

Sudraba ceļš 

Pirms trim gadiem pazuda Līna, un trīs gadus Lenni braukā šurpu 

turpu pa Sudraba ceļu, cerot atrast meitu vai vismaz rast 

mierinājumu. No ilgstošajiem meklējumiem viņš ir pārguris, tomēr 

nespēj rimties. Atmiņas, vainas izjūta un ceļš dzen viņu uz priekšu. 

Meja, jauniņā Glimmerstreskā, Līnas vienaudze, par pazudušo 

meiteni un Lenni neko vēl nezina. 

 

Fīla, Ivans 

Vīrs, kas stāvēja ceļā 

Spraigs romāns par par čehu ārstu un politiķi Františeku Krīgelu 

(František Kriegel), kurš 1968. gada augustā, neraugoties uz 

fiziskas likvidācijas draudiem, nostājās pret okupācijas varu un 

vienīgais neparakstīja apkaunojošo Maskavas dokumentu, kas 

legalizēja invāziju. 

 

 

Gaile, Inga 

Rakstītāja 

“Inga Gaile savos prozas darbos raksta par būšanu sievietei. Šoreiz 

— ierakstoties Ivandes Kaijas miesā un asinīs. Valoda kā sirds 

dunēšana, kaut īstie vārdi tiek meklēti, kā jau tas Rakstītājai 

pienākas. Tekstu, laiku un pasauļu sapludinājums — organisks kā 

daba, ainava, bez inscenējuma arhitektūras. Un nekas nav 

vienkārši. Jo īpaši tad, kad tu esmu es, bet es — tu. Un tā bezgala.” 

Gundega Repše 

 



 

Galbraits, Roberts 

Nemierīgās asinis 

Privātdetektīvs Kormorans Straiks ir ieradies Kornvolā apciemot 

tuviniekus. Tur viņu uzmeklē kāda sieviete un lūdz, lai detektīvs 

palīdz atrast viņas māti Margo Bamboro, kura pazudusi mīklainos 

apstākļos 1974. gadā. 

 

 

Hanna, Kristīne 

Baltā nekuriene 

1974. gads. Aļaska Neparedzama. Nepiedodoša. Nepieradināta. 

Galējs izdzīvošanas pārbaudījums ģimenei krīzes situācijā. Ernts 

Olbraits ir atgriezies mājās no Vjetnamas kara, viņš ir apjucis, 

mainījies un nikns uz visu pasauli. Zaudējis kārtējo darbu, viņš 

pieņem impulsīvu lēmumu – ar ģimeni pārcelties uz ziemeļiem, uz 

Aļasku, lai apmestos uz dzīvi tur, kur maz citu ļaužu un varēs 

dzīvot pēc pašu likumiem. 

 

 

Katalpa, Jakuba 

Vācieši 

Romāns lasītāju ieved vācu ģimenē, kuru skārušas Pirmā un 

Otrāpasaules kara ciešanas kara laika Sudetijā un pēckara 

Prāgā.Galvenās varones Klāras dzīve Vācijā sākumā bijusi 

daudzsološaun bezrūpīga, taču laika ritumā rožainās brilles 

nomainailūziju zudums. 

 



 

Kivirehks, Andruss 

Kocenieki un tāsenieces 

Populārā igauņu rakstnieka Andrusa Kivirehka (Andrus Kivirähk) 

grāmata “Kocenieki un tāsenieces” ir savdabīgs fantastikas, 

absurdisma, politiskās satīras un nesenās vēstures apvienojums. Šo 

darbu viņš rakstījis, balstoties uz igauņu folklorista Frīdriha 

Reinholda Kreicvalda tautas pasakas “Kocenieks un tāseniece” 

motīviem. 

 

 

Klīdzējs, Jānis 

Cilvēka bērns 

Romānā "Cilvēka bērns" galvenais varonis, dzīvespriecīgais un 

zinātkārais Boņs, ieved mūs savā Latgales sētā, rādot latgaļu 

zemnieku gudro dzīvesziņu, darbīgo ikdienu un mazās sirds 

auklēto pirmo mīlestību. ...  

 

 

Lekberga, Kamilla 

Zelta būris 

Feija ir mīlējusi Džeku kopš biznesa skolas studiju gadiem. Zelta 

puisēns Džeks uzaudzis turīgā ģimenē atšķirībā no Feijas, kura ir 

smagi strādājusi, lai aizmirstu tumšo pagātni. Kad Džekam 

nepieciešama palīdzība jauna uzņēmuma dibināšanā, Feija pamet 

skolu, lai viņu atbalstītu, dienās strādājot par viesmīli, bet naktīs 

par biznesa stratēģi Džeka uzņēmumā. 

 



 

Nemiera, Linda 

Rīgas raganas 

1856. gadā tika pieņemts vēsturisks lēmums – nojaukt Rīgas 

vaļņus, līdz ar to uz visiem laikiem izmainot pilsētas vaibstus. 

Pārmaiņu laiks nesa sev līdzi jaunus izaicinājumus un iespējas, kas 

vienā vārdā tika dēvētas par jūgendu. Un bija ļaudis, kas steidza to 

izmantot savtīgos nolūkos. 

 

 

Nizē, Marija 

Kapteinis Liktenis 

Beļģu literatūras klasiķes romāns ir par liktenīgu jaunas meitenes 

mīlestību pret vardarbīgu, nesavaldīgu, pat vampīrisku cilvēku, 

kurš posta viņas dzīvi. Ārēji skaists un stalts, braši sēdēdams zirgā, 

viņš drasē, samīdot citus. No franču valodas tulkojusi Dagnija 

Dreika. 

 

 

Pulmans, Filips 

Putekļu grāmata 

Ir pagājuši divdesmit gadi kopš grāmatā “Putekļu grāmata. La 

Belle Sauvage” attēlotajiem notikumiem. 

Durvis uz citām pasaulēm – katrā ziņā tā pagaidām šķiet – ir 

slēgtas, Lira Sudrabmēle vairs nav bērns, bet jauna sieviete, kura 

mācās Oksfordā Svētās Sofijas koledžā, tomēr ap viņu atkal 

negaidot savijas intrigas. 



 

Račs, Guntars 

365 

"Grāmatas 365 pirmās divas daļas kļuva par vienu no manas dzīves 

lielākajiem piedzīvojumiem, kuram gribējās ļauties vēlreiz. Tāpēc 

es veltīju vēl vienu gadu savai sirdslietai un atkal katru dienu 

uzrakstīju vienu jaunu dzejoli. Šajā grāmatā atradīsiet tos, kas 

sarakstīti no 1.janvāra līdz 2.jūlijam. Turpinājums sekos grāmatas 

4. daļā."  Guntars Račs 

 

 

Sagāna, Fransuāza 

Visos sirds nostūros 

Negaidīts dārgums. Enerģijas piesātināts stāsts, ar to burvīgo 

noskaņu, ko baudījām, lasot “Esiet sveicinātas, skumjas”. “ELLE” 

Visiem par pārsteigumu, brīnumainā kārtā izdzīvojis pēc 

autoavārijas un divus gadus aizvadījis dažādās veselības 

uzlabošanas iestādēs, Ludoviks Kresons ir atgriezies mājās, lai 

turpinātu atlabšanu ģimenes īpašumā Kresonāde, tēva vienaldzības 

un sievas nicinājuma ieskauts. 

 

Zebris, Osvalds 

Šaubas 

“Stāstu krājums ŠAUBAS ir veltījumi dažiem man tuviem 

dzejniekiem, rakstniekiem un viņu tekstiem. Tie nav klasiķu 

stilistiski atdarinājumi vai viņu darbos skarto tēmu turpinājumi, bet 

šo tekstu atbalsošanās manējos. Desmit stāstu — veltījumu — 

kopsaucējs ir šaubas, jo man tas ir bijis un ir izšķiroši nozīmīgs 

stāvoklis rakstīšanā.” Osvalds Zebris 



 

Žuravska, Dzintra 

Tauriņa lidojums ugunī 

Bagātība un nabadzība. Spožums un posts. Meitene, kuru puikas 

bija iedēvējuši par mistkastes kaķeni, jo bērnībā viņa rakņājusies 

pa konteineriem, cerībā atrast ko ēdamu, alkst kļūt par 

bizneslēdiju. Kā taurenis viņa lido pretī spožai ugunij un apsvilina 

spārnus. Bet ja cilvēks patiesi vēlas kaut ko panākt, tad parasti to 

arī sasniedz. 

 

Бронте, Ш. 

Шерли 

"Шерли" - пылкое описание конфликта поколений, полов и 

социальных слоев, в котором любовные истории тесно 

переплетены с суровой реальностью. Фабрикант Роберт Мур 

собирается жениться на богатой наследнице Шерли, хотя его 

сердце принадлежит бесприданнице Кэролайн, а сама Шерли 

влюблена в брата Роберта, нищего учителя. 

 

 

Володарская, Ольга 

Нерассказанная сказка Шахерезады 

У Антона Рыжова было все! Успешный бизнес, иностранные 

партнеры, огромная квартира с зимним садом, экзотическая 

красавица-жена, сын. Руслана работала поваром в кафе. Жила 

в крохотной квартирке. Безуспешно искала мужа. Этих людей 

судьба столкнула на шоссе. Антон сбил Руслану на своем 

белом мерседесе. И он сделал ей заманчивое предложение! 



 

Горская, Евгения 

Жена цезаря вне подозрений 

Жена Цезаря вне подозрений: Светлана давно мечтала выйти 

замуж за Виктора Кузьменко, своего любовника и по 

совместительству шефа. Вроде бы, ничего не мешало их 

счастью: она одинока, Виктор — состоятельный вдовец. 

Однако у Светланы появился загадочный враг, всеми силами 

стремящийся не допустить свадьбы: она чувствовала, что за 

каждым ее шагом следят, пытаясь найти компромат. 

 

 

Джоши, Алка 

Художница из Джайпура 

Жизнь, которую ты кропотливо выстраиваешь, может в любой 

момент оказаться под угрозой. Лакшми отлично это знает. Ее 

выдали замуж в пятнадцать лет, а в семнадцать она сбежала от 

нелюбимого мужа и оказалась в Джайпуре, Розовом городе, 

величественном и беспощадном. 

 

 

Кинг, Стивен 

Почти как бьюик 

…Это началось почти двадцать лет назад, когда в 

полицейском участке маленького городка появился 

конфискованный «при загадочных обстоятельствах» черный 

«бьюик»… …Это продолжалось долгие годы — потому что 

почти все копы, связанные с историей «бьюика», погибли — и 

погибли скверно. 



 

Крамер, Марина 

Ретроградный Меркурий 

Любовь к неудачливому режиссеру Мите накрыла Катю с 

головой, она просто одержима ею. Девушка готова на все, 

чтобы завоевать сердце любимого. Она преследует мужчину, 

взрывает машины, следит за ним. Вот только такой напор 

сильно напугал Митю. Бедняга-режиссер просто запутался в 

своих женщинах, а тут все отворачиваются от него – и жена, и 

бывшая любовница, и настоящая. Может, всему виной 

ретроградный Меркурий? 

 

 

Левит, Ирина 

Легенда о друге и враге 

Дмитрий Сафьянов — крупный бизнесмен, Павел Кисин — 

мелкий аферист. Но когда Кисина убивают, у Сафьянова 

возникает серьезная проблема. Большой враг бизнесмена 

утверждает, что убийца — одна из близких Дмитрию... 

 

 

Леонов, Николай 

Месть на все времена 

Полковники МВД Гуров и Крячко направляются в один из 

областных центров. Там предположительно орудует банда 

кавказцев, которая похищает детей олигархов с целью выкупа. 

Подозрение в соучастии падает на одного из местных 

жителей. 



 

Леонов, Николай 

Сомнение Гурова 

Полковники МВД Гуров и Крячко направляются в один из 

областных центров. Там предположительно орудует банда 

кавказцев, которая похищает детей олигархов с целью выкупа. 

 

 

Леонтьев, Антон 

Остров вчерашнего дня 

У Нины Дорн есть редчайшая способность открывать порталы 

в миры литературных произведений и особо важное задание. 

На этот раз ей придется проникнуть во вселенную 

знаменитого детективного романа популярной английской 

писательницы и выяснить, кто же на самом деле совершил 

таинственные убийства по детской считалочке. 

 

 

Литвиновы, A. и С. 

Завтра может не быть 

В результате таинственного эксперимента Варвара Кононова и 

Алексей Данилов оказываются в 1957 году в СССР. Пользуясь 

своим знанием будущего, Алексей становится помощником 

первого секретаря ЦК КПСС Хрущева. Но высокое положение 

молодой человек занимает недолго. 

 



 

Малышева, Aнна 

Привидения являются в полдень 

Екатерина, служащая турбюро, поставила крест на семейной 

жизни и думает о переменах. Муж стал к ней равнодушен, ее 

старый друг, напротив, оказывает ей повышенное внимание.  

 

Натт-о-Даг, Никлас 

1793 

Лучший дебют 2017 по версии Шведской академии 

детективных писателей.Эта захватывающая, остроумная и 

невероятно красивая книга о темных временах жизни 

Стокгольма с лихо закрученным криминальным сюжетом и 

подробно описанным на основе исторических документов 

городским бытом XIII века прославила начинающего автора, 

потомка древнего дворянского рода Никласа Натт-о-Дага. 

 

Натт-о-Даг, Никлас 

1794 

Молодая девушка зверски убита в брачную ночь. В страшном 

преступлении подозревают ее мужа-дворянина. Однако мать 

несчастной не верит в обвинения и просит о помощи 

однорукого Карделя, рядового полиции нравов. Расследование 

возвращает его обратно в темную бездну Стокгольма, и он 

обнаруживает, что город еще более опасен, чем когда бы то ни 

было. 



 

Натт-о-Даг, Никлас 

1795 

Мрачный, жестокий, кровавый Стокгольм. Полный 

несправедливости и абсолютно к ней безразличный. Смерть 

поджидает здесь на каждом шагу и заберет с собой любого, 

кому не посчастливилось с ней встретиться. Но порою смерть 

может стать спасением. По Городу между мостами бродят 

заблудшие души, которые не могут обрести покой. 

 

 

Пензенский, Александр 

По высочайшему велению 

1911 год, конец жаркого лета, Санкт-Петербург. Глава 

столичной уголовной полиции Владимир Гаврилович 

Филиппов вместе с помощником Александром Павловичем 

Свиридовым расследует странное самоубийство 

преподавателя юридического факультета Университета Сергея 

Зимина. 

 

Прах, Вячеслав 

Обнимаю ваше одиночество 

Этот сборник состоит из наблюдений автора, из зарисовок о 

людях и ситуациях, которые нашли отклик в его душе. В 

узнаваемом авторском стиле Вячеслав Прах вместе с 

читателем пытается разобраться, какова на вкус влюбленность 

и какой оттенок у обиды, осознать, как трудно расставаться с 

людьми, с которыми не по пути, и как легко смеяться с 

друзьями, прикрывающими твой тыл. 



 

Райс, Луанн 

Ящик Пандоры 

Бестселлер Amazon Charts - пугающий и напряжённый 

триллер о том, насколько далеко готова зайти женщина, чтобы 

раскрыть правду... и насколько далеко готов зайти некто, 

чтобы ей помешать. После того как на художницу Клэр Бодри 

Чейз напали и оставили умирать в её собственном доме на 

побережье Коннектикута, она больше не знает, кому может 

доверять. 

 

Семенов, Юлиан 

Тайна кутузовского проспекта 

Декабрьским днем 1981 года в своей квартире была убита 

известная советская актриса Зоя Федорова. Смерть эта 

породила множество слухов и домыслов: от происков 

таинственной бриллиантовой мафии до акции западных 

спецслужб. 

 

 

Соболева, Лариса 

Три грации на обочине 

У людей налажена жизнь, плоха она или хороша — это их 

жизнь, они сами управляют ею. И вдруг в эту жизнь врывается 

беда, она приходит со стороны и разрушает любовно 

созданный мир. На этом фоне проявляются лучшие и худшие 

качества тех, кого беда перемолола. Пустырь за городом 

становится молчаливым свидетелем странных преступлений. 

 



 

Трауб, Маша 

Посмотри на меня 

Любовь - это счастье? Иногда да. Но чаще всего – боль, 

нестерпимая. Зависимость, ненормальная страсть.  Судьба 

снова и снова дает герою шансы все исправить. Но для этого 

нужно отказаться от любимой женщины. И потерять себя. 

Чтобы потом заново обрести опору. 

 

 

Тэлли, Лиз 

Битва свадеб 

Что вы знаете о женской дружбе? Мелани и Теннисон всегда 

были лучшими подругами, но в один день все меняется. 

Теннисон явилась на свадьбу Мел и во всеуслышание 

рассказала самую страшную тайну подруги. Дружбе конец. 

 

 

Хруцкий, Эдуард 

Приступить к ликвидации 

ОББ — это Отдел борьбы с бандитизмом. А ещё это название 

знаменитого цикла Эдуарда Хруцкого, рассказывающего о 

судьбе сотрудника МУРа Ивана Данилова.  



 

 

Шерри, Анна 

Грация королевы небес 

Продолжение нашумевшей истории от автора бестселлеров 

"Хрупкое равновесие", "Ла Элиза" и "Я подарю тебе крылья" 

А. Шерри. 

Уже пять лет Адель работает стюардессой и ни капли не 

жалеет о своем выборе. Ее любовь - небо, а Марко остался в 

прошлом… 

 

 

Юраш, Кристина 

Принц по ГОСТу 

Влюбиться до смерти? Это про меня - ректора Академии 

Прекрасных Принцев, которые даже шнурки завязать не 

могут! Какое королевство? О чем вы? Они меч в руках не 

удержат! Добрые родители принцев почему-то уверены, что я 

клеюсь к каждому ученику, дабы повторить сказку про 

Золушку, поэтому торжественно прокляли, сделав мою 

любовь смертельной для меня. 

 

 

 


