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Geka, Dzintra 

Šalom, Sibīrija! 

Ir apbrīnojami, cik daudzi cilvēki, izgājuši cauri neiedomājamām 

grūtībām un pārbaudījumiem, ir spējuši saglabāt cerīgu skatu uz 

dzīvi, ir pārdzīvojumos kaldinājuši spēcīgu raksturu un 

gribasspēku, ir varējuši pārdzīvot, panākot sekmes, un neļauties, lai 

rētas tos nomāktu, bet gan veltīt savus spēkus, lai brūces pārvērstos 

stiprumā, cerībā un pulsējošā sirds gaismas starā. 

 

Jēruma, Inga 

Ar teātri šūpulī 

Pazīstamās žurnālistes un rakstnieces Ingas Jērumas lielā mīlestība 

ir teātris. Apgādā Zvaigzne ABC iznākušas viņas grāmatas par 

aktrisēm Ilzi Vazdiku un Regīnu Devīti, kā arī 2019. gadā 

publicētais darbs “Teātra bērni” – grāmata, kurā vēstīts par tiem 

teātra darbinieku bērniem, kas izvēlējušies citu dzīves ceļu nekā 

vecāki. 

 

 

Marija, Lorēna 

Mierīgi bērni 

Šajā praktiskajā un iedvesmojošajā grāmatā Lorēna Marija 

iepazīstina vecākus, skolotājus un cilvēkus, kuru ikdienas darbs 

saistīts ar bērniem un jauniešiem, ar patīkamām un mierīgām 

meditācijām, ko iespējams veikt kopā ar bērniem. 



 

Modeja, Hetere 

Atklāj savu imunitātes tipu 

Šajā grāmatā Hetere Modeja runā par nelīdzsvarotas imūnsistēmas 

problēmu un uzsver, ka tieši nelīdzsvarotība (nevis vienmēr tikai 

vājums!) ir tā īpašība, kas parasti izraisa slimību,hronisku 

iekaisumu, infekciju, alerģiju un autoimunitāti. 

 

Štelmahere, Vita 

Kā kļūt par suņa labāko draugu 

Kad nolemjam ielaist savā dzīvē suni, parasti domājam par to, vai 

izvēlēties konkrētas šķirnes suni, kādu vārdu tam dosim, ar ko 

barosim.  

 

Кирьянова, Анна 

Зигзаг судьбы 

Судьба загадочна и непредсказуема: никогда не знаешь, что 

ожидает за поворотом. Главное — не бояться идти вперед, 

следуя велению сердца, и тогда даже из самых сложных 

ситуаций отыщется выход и вы найдете именно то, что 

искали. 

 

Стурите, Байба 

Кармический код судьбы 

Ведическая нумерология — это система, которая становится 

лишь началом вашего пути к себе, одним из способов 

познания себя и мира. Она проста и приятна для изучения, так 

как не требует предварительных знаний. 
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Bērziņa, Irēna 

Saulrietu spēles mākoņos 

Šeit viss ir kopā – prieks un sajūsma, vienaldzība un sāpes, 

neticība un izmisums. Arī mīlestība. Un pāri visam ir piedošanas 

spēks. Piedošana ir vislielākā no dzīves prasmēm, kas jāapgūst, un 

to daži no mums mācās mūža garumā. 

 

 

Bauere, Inguna 

Doroteja. Izredzētā 

Viņa bija skaista un talantīga. Kurzemes augstāko aprindu rīkotajās 

ballēs viņas pusmāsa Šarlote izcēlās kā graciozāka dejotāja, taču 

skatītāju kvēlākie aplausi vienalga tika mazajai un piemīlīgajai 

Dorotejai. 

 

 

Dauninga, Samanta 

Izcilības cena 

Prestižajā Belmontas akadēmijā pulcējas tikai labākie – prasīgi 

pedagogi, ambiciozi vecāki un skolēni, no kuriem tiek sagaidīta 

izcilība. Kad mīklainos apstākļos nomirst vairāki Belmontas 

darbinieki, privātskola nonāk zem policijas lupas – izrādās, ne 

vienam vien šajā iestādē ir kāds noslēpums



 

Ērnestama, Marija 

Viens no mums 

"Man ir pasūtījums. Es gribu, lai jūs nogalināt manu vīru..." 

Zaudējusi darbu, Marī kopā ar draugiem Annu un Fredriku izveido 

uzņēmumu "Kleopatras ķemme". Viņu mērķis ir palīdzēt 

cilvēkiem. 

 

 

Folija, Lūsija 

Apartamenti Parīzē 

Gribot pārmaiņas dzīvē, Džesa dodas uz Parīzi pie sava brāļa Bena. 

Tomēr, kad Džesa ierodas norādītajā vietā, ekskluzīvā dzīvokļu 

namā, brālis viņu tur nesagaida. Kur gan Bens ir pazudis? 

 

 

Grādnere, Gizela Natālija 

Tantes ar klikšķiem. Baltiešu stāsti 

Humora pilns skatījums uz 20.gadsimta sākuma dzīvi Grāmatas 

teksts aizrauj jau ar pirmajām lappusēm, jo tā ir uzrakstīta spilgtu 

bērnības atmiņu vēstījuma stilā, piepildīta ar lielu daudzumu 

meistarīgu dialogu un acīgas pusaugu meitenes vērojumiem un 

“prātojumiem” par, viņasprāt, vairāku pieaugušo ģimenes locekļu 

un draugu loka pārstāvju dīvaino uzvedību, valodu vai rīcību. 

 

Jēruma, Inga 

Ugunsdzēsēju balle 

Pazīstamās žurnālistes un rakstnieces Ingas Jērumas lielā mīlestība 

ir teātris. Apgādā Zvaigzne ABC iznākušas viņas grāmatas par 

aktrisēm Ilzi Vazdiku un Regīnu Devīti, kā arī par “teātra 

bērniem”, kuriem pieder arī pati.



 

Judina, Dace 

Svilpotājs 

Sērijas “Laika stāsti” 6. grāmata. Bagāta sponsora dāvātā 

treilerbusā dodoties šausmu un spoku stāstu vākšanas ekspedīcijā, 

Lilija Ruķele-Spokāne, saukta par profesori Spokaini, pat 

iedomāties nespēj, ka reālie notikumi pārspēs visbaisāko iedomu. 

 
 

Kablere, Džekija 

Perfekts pāris 

Pirms pusotra gada Džemma satika savu mūža mīlestību Deniju. 

Kopš tā laika viņu attiecības bija kā sapnis. Taču kādu piektdienas 

vakaru Džemma atgriežas mājās, bet Denijs ir pazudis. 

 

 

Keplers, Lārss 

Lācars 

Kādā dzīvoklī Oslo tiek atrasts vīrieša līķis. Pārmeklējot 

nozieguma vietu, policija saprot, ka upuris ir nodarbojies ar kapu 

apzagšanu un trofeju kolekcionēšanu, tomēr pats šausminošākais 

atklājums tiek uziets virtuves saldētavā. 

 

 

Krekle, Maija 

Atraitnes dēls 

Izdota grāmata “Atraitnes dēls. Plūdoņa jūtas un dziņas”, kurā no 

jauna atklātas latviešu romantisma dzejas dižgara Viļa Plūdoņa 

(1874-1940) dzīves maz zināmas jaunības laika lappuses, kurās, 

izrādās, lielu lomu spēlējušas viņa dzīves sievietes.



Larka, Sāra 

Vinteru mājas noslēpums 

Ģimenes romāns par uzticību un nodevību, naidu un mīlestību 

TRĪS SIEVIETES, TRĪS LIKTEŅI, KURI IR SAISTĪTI. Vīne. 

Mūsdienas. Kad gaismā nāk ilgi glabāts noslēpums, sabrūk 

Elinoras ierastā pasaule. Kā noskaidrojas, Elinoru un viņas māti ar 

pārējo ģimeni nemaz nesaista asinsradniecība. 
 

 

Lekberga, Kamilla 

Sudraba asaras 

Lai gan Feijai nekas dzīvē nav nācis bez smagas cīņas, tagad viņai 

ir viss, ko pelnījusi, — bagātība, pašas izveidotais uzņēmums ir 

kļuvis par pasaulē plaši pazīstamu zīmolu, un viņai ir izdevies 

rūpīgi noslēpt sev dārgo ģimeni Itālijā, kur bijušajam vīram Jakam 

vairs nekad neizdosies tai nodarīt pāri. 

 

 

Meins, Endrū 

Melnais korallis 

Policijas ūdenslīdēja Slouna Makfersone kāda ezera dzelmē atrod 

pamestu furgonu, kurā atrodas četru pusaudžu līķi. Šie jaunieši 

pirms 30 gadiem pazuda bez vēsts, kad kopā bija apmeklējuši 

rokkoncertu. 

 

Nats o Dāgs, Niklass 

1794 

Ir sācies jauns gads, un barona Reiterholma aizbildņa režīms 

Stokholmai ir laupījis krāsas un dzīvību. Ikviens, kurš neieņem 

gana augstu stāvokli sabiedrībā, ir spiests ģērbties pelēcīgi. Ļaudis 

šo gadu drīz vien iesauks par Dzelzs laikmetu.



Roke, Juns Kore 

Ledus 

Briesmās uzticēties var tikai saviem instinktiem. Bijusī kareive 

Anna Eune kopā ar profesoru Sakariasenu devusies izpētes 

ekspedīcijā uz Ziemeļpolu. Ledāju plašumos Anna cer aizmirst 

piedzīvotās kara šausmas, taču viss negaidīti mainās, kad pie 

debesīm parādās signālraķete. 

 

Vaita, Kārena 

Viesi no pagātnes 

Melānijas Midltones dzīve pāris gadu laikā ir sagriezusies ar kājām 

gaisā: viņa ir apprecējusies ar savu sapņu vīrieti, kļuvusi par māti 

dvīņiem un negaidīti mantojusi vecu māju no kāda vientuļa kunga. 

 

Veika, Džūlsa 

Brīvdienas Romā 

Roma ir mīlestības un pavedināšanas pilsēta. Bet romantika ir 

pēdējais, kas Līzai ir prātā. Viņai ir daudz svarīgākas lietas 

padomā, piemēram, jāuzmeklē nozudušais tēvs. 

 

 

Žagariņa, Anna 

Ar Sibīrijas sāpi sirdī 

Ar Sibīrijas sāpi sirdī. Atmiņu stāsti. 

 



Žuravska, Dzintra 

Gadskārtu saulgriežos 

Dzejoļu krājums sakārtots nodaļās – 

Pavasara prelūdija; 

Vasaras viducī; 

Rudens elēģija; 

Ziemas saulgriežos. 

 

Абдуллаев, Чингиз 

Рассудок маньяка 

В известном московском НИИ, работающем в сфере ядерной 

энергетики, царит переполох: прямо на рабочем месте убита 

молодая сотрудница 

 

 

Бакман, Фредерик 

Здесь была Бритт-Мари 

Бритт-Мари не выносит беспорядка. Она всегда ужинает в 

шесть вечера, поскольку именно в шесть ужинают приличные 

люди, и встает в шесть утра, потому что только сумасшедшие 

встают позже. 

 

Барнс, Дженнифер Линн 

 Наследие Хоторнов 

«Наследие Хоторнов» — продолжение мирового бестселлера 

«Игры наследников». Необычный детектив-квест, 

наполненный неожиданными сюжетными поворотами и 

головоломками.



Джуэлл, Лайза 

Невидимая девушка 

У внешне благополучной семьи Форс проблемы во 

взаимоотношениях. Кейт подозревает Роана в изменах, и хотя 

сейчас между ними затишье, обида и подозрение не покидают 

их дом. 

 

Ефимова, Ю.С. 

Русская тайна Казановы 

"Жизнь порой бывает несправедлива", — думал Янис, сидя в 

чужом саду на дереве. Несправедливость, по его мнению, 

заключалась в том, что непредвиденные обстоятельства 

вынудили молодого человека сидеть голым под палящим 

солнцем, раздражая яркими красными носками двух свирепых 

ротвейлеров. 

 

Князева, Анна 

В сентябре вода холодная 

Анна Стерхова собиралась в отпуск. И ничего, что море еще 

холодное — зато она наконец встретится со своим любимым 

Николаем…  

 

 

Кобен, Харлан 

Мальчик из леса 

Если ты не способен постоять за себя, будь готов к 

издевательствам и насмешкам. Если смошенничал в игре, 

помни, что тайное всегда становится явным. Если спрятался, 

знай, что тебя найдут. Если ты политик,... 



Колычев, Владимир 

Пуля рассудит 

Предприниматель Аркадий Сарычев занял крупную сумму у 

одного из криминальных авторитетов. Но когда пришло время 

отдавать долг, денег у Сарычева не нашлось.  

 

 

Коул, Дэниел 

Подражатель 

1989 год. Бенджамин Чеймберс и Адам Винтер идут по следу 

серийного убийцы, одержимого идеей воссоздать величайшие 

произведения искусства в мире через тела своих жертв.  

 

 

Литвиновы, A. и С. 

Вижу вас из облаков 

Таня Садовникова ходила на массаж к филиппинке Данг и 

неожиданно с ней подружилась. Однажды массажистка 

попросила помочь — пропала ее постоянная клиентка, Женя 

Сизова. Вместе девушки выясняют: с той случилась беда. 

 

Луганцева Т.И. 

Суматоха под диваном 

Когда твоя лучшая подруга в сорок лет впервые выходит 

замуж, это событие надо отметить с размахом! Однако на 

свадьбе всё сразу пошло не так: невесту похищают, а жениха 

пытаются убить, причём дважды! 



Миронина, Наталия 

Догнать любовь 

Бывает ли любовь с первого взгляда? Возможно ли влюбиться 

еще в школе и не растерять это чувство годы спустя? Алине 

Новгородцевой некогда об этом думать: она перспективная 

спортсменка, нацеленная на победу во всем, включая личные 

отношения. 

 

 

Нарин, Александра 

Поцелуй у ног богини 

В тени гигантской киноиндустрии, на задворках города 

выживают неизвестный артист и его невеста. Их чувства - 

табу.  

 

Палвин, Алекс 

Пустые комнаты 

Дэн крепко выпил, и ближе к полуночи сел за руль. Темных 

холодный лес подступал к шоссе с обеих сторон. Стылый 

воздух свистел на зеркалах заднего вида. Водитель лишь на 

мгновение прикрыл глаза.  

 

Смолл, Бертрис 

Любовь на все времена 

Еще вчера молодому ирландскому аристократу Конну 

О’Малли и его юной супруге Эйден Сент-Мишель улыбалась 

судьба и жизнь, казалось, не сулила им ничего, кроме любви и 

счастья… 

 



Солнцева, Наталья 

Синдром Медеи 

Девушка со странным именем Грёза получает в наследство 

старую питерскую квартиру, кота Никона и комплект 

испанских шахмат XV века.  

 

Суэнвик, Майкл 

Танцы с медведями 

Отъявленные мошенники Даргер и Довесок отправляются в 

Московию вместе с караваном, везущим бесценный подарок 

от багдадского халифа московскому князю. Однако попасть в 

Московию так же непросто, как и жить там. 

 

Таганов, Е. 

О личной жизни забыть 

Ему исполнилось тринадцать лет, когда погибли его родители 

и Санька узнал, что те были вовсе не простыми коста-

риканскими гражданами, а  шпионами. 

 

 

Устинова, Татьяна 

Большое зло и мелкие пакости 

Министр по делам печати и информации Потапов решил 

поехать на вечер бывших выпускников неожиданно для себя.  



 

Филдс, Вики 

Шкаф с ночными кошмарами 

Кая Айрленд умерла. Но это не самое страшное, ведь смерть 

лишь для других конец, а для нее - начало истории. 

 

 


