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Bikova, Anna 

"Ideālas mammas" attīstošās nodarbības 

Gramatā autore Anna Bikova – pedagoģe, psiholoģe un vairāku 

grāmatu autore – dalās pieredzē, kā attīstīt bērnā radošumu, 

loģisko un matemātisko domāšanu, runu, veiklību u. c. iemaņas. 

 

 

Dombrovskis, Valērijs 

Kiber Es 

Šī grāmata ir pirmais mēģinājums Latvijā dot iespēju lasītājiem 

pašiem kopā ar autoru izklāstītajām idejām sākt iepazīties ar 

kiberpsiholoģijas jomu un alternatīvu virtuālās un kiberpasaules 

redzējumu. Grāmatas centrā ir cilvēks – tehnoloģiju lietotājs un tā 

adaptācijas procesi kiberpasaulē. 

 

 

Jansone, Aija 

Tautastērpa komplektēšanas pamati 

Grāmatas 136 lapaspusēs apkopotais materiāls balstās uz autores 

pētījumiem par tautas ģērbšanās kārtības maiņu Latvijas teritorijā, 

izdevumā sniegti ieteikumi gan sieviešu, gan vīru, gan bērnu tērpu 

komplektēšanai. 



 

Krēsliņš, Žigimants 

Žiga ceļojumi. Dienvidaustrumāzija pāris 

mēnešos 

Ž.Krēsliņš darbojas pasākumu, izklaides un bērnu nometņu 

vadīšanas un Liepājas jauniešu un nevalstisko organizāciju 

darbības jomā, abi ar sievu Līgu Krēsliņu pazīstami kā biedrības 

“Liepājas jaunie vanagi” vadītāji. Brīvajā laikā Žigim patīk ceļot, 

un visas līdz šim iznākušās grāmatas ir par paša piedzīvoto. 

 

 

 

Krēsliņš, Žigimants 

Žiga ceļojumi. Meksika pāris mēnešos 

Žigimanta popularitāte sākās ar ceļojumiem – viņš ir apceļojis 

kādas 70 pasaules valstis, arī tālas un eksotiskas. Viņš prot gan 

atrast labus un lētus lidojumus un naktsmītnes, saplānot savus 

braucienus, gan ļauties notikumiem un neiespringt. 

 

 

 

Krēsliņš, Žigimants 

Žiga ceļojumi. Ekvadora un Kolumbija pāris 

mēnešos 

Žiga ceļojumi turpinās, šoreiz aizvedot uz Ekvadoru un Kolumbiju. 

"Jūsu priekšā mana ceturtā grāmata. Ar tās palīdzību mēs 

atgriezīsimies kontinentā, kur tas viss sākās - Dienvidamerikā. 



 

Krēsliņš, Žigimants 

Žiga ceļojumi. Dienvidamerika pāris mēnešos 

Laikam jau pasaulē ir maz cilvēku, kas neapbrīno citu 

uzdrīkstēšanos darīt kaut ko pavisam traku. Arī pats autors kādreiz 

ir noskatījies uz citiem ceļotājiem un nodomājis - trakie, svešā 

valstī, nezinot ne valodu, ne kultūru, meklēt piedzīvojumus savai 

pakaļai.. 

 

 

 

Pohodņeva, Maija 

Aliansē pret vēzi 

Latvijā ir aptuveni 80 000 cilvēku, kuriem diagnosticēts vēzis. 

2016. gadā, kad izdošanai tika gatavots romāns "Naida simetrija", 

bijušais policijas kapteinis, rakstnieks Modris Pelsis kļuva par 

vienu no viņiem. Par to, ka slimība varētu atkāpties, cerība 

nodevīgi klusēja. Žurnāliste Maija Pohodņeva, Modra līdzgaitniece 

vairāk nekā 20 gadus, uzticamā trilleru rakstīšanas otra puse, 

onkoloģiskas saslimšanas dēļ ir zaudējusi abus vecākus un labāko 

draudzeni.. 

 

 

Varde, Rvīns 

Vardes arhipelāgs 

Varde, Rvīns Vardes arhipelāgs: kriminālprocess. 

 

 



 

Vienvecuma egļu meži Latvijā 

Grāmatā apkopoti Valsts pētījumu programmas Nr. 2014.10- 

4/VPP-6/6 "Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga 

izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd)" pētījuma 

"Vienvecuma egļu mežu audzēšanas potenciāls auglīgajās meža 

ekosistēmās" ietvaros iegūtie rezultāti. 

 

 

Vilbers, Kens 

Integrālais garīgums 

Mūsdienīgi par garīgumu Lai gan mūsdienās bieži dzirdami 

apgalvojumi, ka cilvēki kļuvusi sekli un vairākumu interesē tikai 

rokām aptaustāmā pasaules virskārta, vismaz brīdi pa brīdim 

gandrīz katrs sevī un apkārtējos pamana alkas pēc “kaut kā 

vairāk”, īsi sakot, pēc garīguma, kas ļautu aptvert pasaules kopainu 

un cilvēka vietu tajā. 

 

 

Уэбер, Джилл 

Будь Спок 

Доктор Джил Ф. Уэбер — клинический психолог из 

Вашингтона, округ Колумбия. Автор книг и лекций по 

психологии. Доктор Уэбер специализируется на работе с 

тревогой различной степени, в том числе паническими 

атаками, генерализованным тревожным расстройством и 

стрессом. 
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Bakena, Elizabete 

Pusmūža sievietes atriebība 

Rozai Loidai ir itin viss, ko var vēlēties sieviete: veiksmīga karjera, 

divi burvīgi bērni un lielisks vīrs, ar kuru laulībā pavadīti 

divdesmit pieci gadi. Viņai nekad neienāktu prātā, ka šī laime var 

pazust vienā dienā. Vīrs paziņo, ka ir iemīlējies citā, savukārt 

darba devējs nolēmis viņas vietu piedāvāt kolēģei. 

 

 

Bālinta, Āgneša 

Franks, kaķu bieds 

Franks, kaķu bieds Reiz bija jauka dārza mājiņa. Tajā dzīvoja divas 

resnas kaķes. Vēl tur dzīvoja tēvocis Kārojs un Irmas tante. Slinkās 

un nerātnās kaķes dzīvoja bēdu nezinādamas, jo Irmas tante viņas 

ļoti lutināja. Līdz dienai, kad tēvocis Kārojs nolēma viņas 

pārmācīt. Dienā, kad ieradās Fraks, sākās suņa un kaķu karš.. 

 

 

Barone, Esperansa 

Sarkanais zelts 

Cik maz mēs īstenībā zinām par savu tuvinieku dzīvi, par to daļu, 

kur mūsu nav klāt, kas neattiecas tieši uz mums! Ko tu darītu, ja 

kāds no taviem mīļajiem, vistuvākajiem cilvēkiem pēkšņi pazustu? 

Kam tu zvanītu? Kur tu meklētu? 



 

Burels, Endrū 

48 stundas līdz slepkavībai 

Par bruņotu laupīšanu notiesāts uz divdesmit gadiem cietumā, Ītans 

Lokhārts cer, ka reiz kļūs par kārtīgu, likumpaklausīgu sabiedrības 

locekli. Bet sabiedrībai saistībā ar Ītanu ir citi plāni. Kad Ītanam 

tiek piešķirtas četrdesmit astoņas stundas, lai viņš varētu piedalīties 

māsas Ebijas bērēs, Ītans uzzina, ka viņa pasludināta par mirušu 

tikai tāpēc, ka atrasts vien pietiekami daudz asiņu, nevis līķis. 

 

 

Gekišs, Nauris 

Dāvana meitenei 

Dzejas krājums. 

 

 

Gekišs, Nauris 

Zeltgalvītis 

Izdots jauns Naura Gekiša dzejas krājums ''Zeltgalvītis'' par 

Latvijas dzīvo dabu. 

 

 

Īve, Helēna 

Sveiki, Anglija! 

Šis ir savdabīgs laiks. Ļoti savdabīgs, pilns dažādu īpatnību. It 

īpaši to izjūt tie, kam šobrīd ir piecdesmit un vairāk. Tā ir paaudze, 

kas piedzima, uzauga, izmācījās un strādāja vienā iekārtā, tad 

pēkšņi nokļuva pilnīgi citā, kas tik radikāli atšķīrās no iepriekšējās, 

ka ikvienam sākums jaunajai dzīvei bija mulsuma pieliets



 

Jennesa, Luīze Boije 

Latvānis 

Kad Sāras tēvs mīklainos apstākļos mirst ugunsgrēkā, viņa no 

Zviedrijas mazpilsētas Erebrū pārceļas uz Stokholmu. Tur 25 

gadus vecajai jaunietei viss rit ļoti gludi: no viesmīles darba viņa 

ātri pāriet strādāt cienījamā sabiedrisko attiecību aģentūrā un no 

trūcīgas mājvietas piepilsētā pārceļas uz greznu dzīvokli 

ekskluzīvajā Estermalmes rajonā Stokholmas centrā. 

 

 

 

Jundze, Arno 

Vienīgais liecinieks 

"Rakstīju trilleri, bet sapratu, ka pandēmijas laikam nepiestāv 

klasiskās žanra shēmas. Tāpēc trilleris šoreiz pārvērtās par 

pandēmijas laika pasaku.” Arno Jundze 

 

 

 

Kairiša, Elga 

Ne tagad, ne vēlāk - nekad! 

Romāns, kas balstīts uz patiesiem notikumiem. 

Katrs cilvēks ir vērtība. Katra cilvēka dzīve ir vērtība. Arī tad, ja 

ārēji tā šķiet parasta, pat pelēka un vienmuļa, ir vērts ieskatīties 

dziļāk, lai pamanītu to īpašo, kas jebkuru personību dara unikālu. 



 

Kamola, Pāvils 

Spogulis akā 

Latvijas simtgades aktivitāšu klāstā savu lappusi ierakstījis 

Madonas katoļu draudzes prāvests priesteris Pāvils Kamola, kurš 

uz dzīvi Latvijā pārcēlies no Polijas. Oktobra nogalē nākusi klajā 

viņa pirmā dzejas grāmata ar paša zīmētajām ilustrācijām. 

 

Kerangala, Mailisa de 

Salabot dzīvos 

Agrā svētdienas rītā vēl pirms rītausmas trīs jaunieši dodas sērfot. 

Būdami pārguruši, atpakaļceļā viņi iekļūst avārijā uz nomaļa ceļa. 

Divi no puišiem ir piesprādzējušies, bet trešais ietriecas 

automašīnas logā. Ārsti slimnīcā viņam konstatē smadzeņu nāvi, 

taču viņa sirds turpina pukstēt... 

 

 

Kļavis, Aivars 

Avota laiks 

Žurnāla "Avots" pie lasītājiem nonāca 1987. gadā - laikā, kad 

nevienam pat sapņos nerādījās, ka pēc nieka trīs četriem gadiem 

Latvija atgūs neatkarību. Taču šis sīkā drukā iespiestais žurnāls ar 

provokatīviem vākiem un ilustrācijām sabangoja Padomju Latvijā 

lasošo sabiedrību. Un ne tikai Latvijā. 

 

 

 

 

 

 

 



Krasnā, Antra 

Pieskarties dvēselei 

Pieskarties cilvēka dvēselei nozīmē staigāt pa svētītu zemi. Šī 

Stefana R. Koveja atziņa ir lielisks moto psihologa darbā. Skan 

filozofiski? Varbūt, bet tā skan patiesība. Psihologs šajā ziņā ir 

privileģētā stāvoklī, un es esmu psiholoģe. 

 

 

Kvite, Maksimilians 

Efekti un defekti 

Maksimiliana Kvites vārds nebūs svešs vidēja gadagājuma 

radioklausītājiem, jo viņš 18 gadus bijis radiožurnālists. Taču M. 

Kvite ir arī rakstnieks, precīzāk, feļetonists. Jaunais krājums, kā 

vēsta nosaukums, ir monologu krājums. 

 

 

Lubāniņa, Kristīne 

Karma atlikumu neizdod 

Vientuļš pensionārs rīta agrumā izved pastaigāties suni. Tas viņu 

vedina uz tiltu pār upīti, un tur vīrs ierauga... Jā, ko tad viņš 

ierauga? Kaut ko, kas liek asinīm dzīslās sastingt un izjauc 

līdzšinējo mazpilsētas mierīgās dzīves plūdumu. Mazpilsētas, kura 

kriminogēnās situācijas ziņā atzīta par drošāko vietu valstī. 

 



Manfelde, Andra 

Uzzīmē baltu lietu 

Grāmatas galvenā varone ir meitene, kura grib kļūt par gleznotāju. 

Izrādās, ka tas nemaz nav viegli – ir jāprot ne tikai zīmēt, gleznot, 

veidot, dzēst, strādāt ar tušu un piekņopēt papīru, bet arī izzināt 

dabu un izprast citu mākslinieku paveikto. 

 

 

Meils, Pīters 

Joprojām Provansa 

Lasītāju iemīļotā romāna “Gads Provansā” autors piedāvā vēl 

vienu aizraujošu ieskatu Francijas lauku dzīves ainās. Lai arī 

nedaudz izgāzies vietējo acīs, Pīters Meils nav metis plinti krūmos 

un aizvien cenšas iekļauties provansiešu nesteidzīgajā dzīves 

ritējumā. Taču apkārt ir tik daudz kārdinājumu, ka nav viegli 

pieturēties pie klusas un mierīgas dzīves. 

 

 

 

Ora, Helēna 

Panika 

“Es kopš bērnības eksperimentēju ar vizuāli uztveramiem 

formātiem, kuros ietērpt savus stāstus. Pozicionēju vai drīzāk 

nepozicionēju sevi kā brīvu meklētāju, procesus un neesošās jēgas 

pētošu un caur mākslas izpausmēm pašironizējošu frīlanceri.” 

Helēna Ora 

 

  

 



 

Perija, Tasmīna 

Viesības uz jahtas 

Pētnieciskās žurnālistikas pārstāvei Larai Stounai rodas iespēja 

savu karjeru pavērst jaunā virzienā, jo senākā draudzene Sandrīne 

viņu uzaicina pievienoties “Kolektīvam”. Tas ir pētnieciskās 

žurnālistikas tīkls, ko dibinājis aktīvs mediju magnāts un 

pārliecināts taisnības cīnītājs Eduardo Ortega. 

 

 

Rimša-Eglīte, Līga 

Nātrēs brienot 

L. Rimša-Eglīte dzimusi Ventspilī. Pēc kara gadiem nācies 

daudzkārt mainīt vecākus un dzīves vietas, dzīvot bērnu namos un 

internātskolā. Kopš bērnības labākie draugi un skolotāji bija 

grāmatas. Savā dzejā autore parāda gan Latvijas skaistumu un 

vienreizību, gan arī dzīves ēnas puses. 

 

 

Satori 

Satori grāmatžurnālā nr.2 publicējušies autori Kārlis Vērdiņš, Inga 

Žolude, Ilmārs Šlāpins, Henriks Eliass Zēgners, Dace Vīgante, 

Edvards Kuks, Raimonds Ķirķis, Haralds Matulis, Elvīra Bloma, 

Aivars Madris, Elizabete Lukšo-Ražinska, Lauris Veips, Kirils 

Ēcis, Alise Redviņa, Artis Dobrovoļskis, Ramona Indriksone. 

Darbi tapuši ikgadējā Satori autoru vasaras nometnē, kas 

pagājušajā gadā norisinājās Aizputē, mākslinieku rezidenču centrā 

"Serde".  



 

Stouneksa, Emma 

Bākas uzraugi 

Runā, ka neviens nekad neuzzinās, kas patiesībā notika ar tiem 

vīriem. Runā, ka jūra ļoti labi prot glabāt savus noslēpumus... 

Kornvola, 1972. gads. Trīs uzraugi pazūd no kādas nomaļas bākas. 

Ieejas durvis ir aizslēgtas no iekšpuses. 

 

 

Stumbre, Lelde 

Perfekcioniste 

Romāna centrā ir Rolanda Jēgere – sieviete, kura intuitīvi 

pārliecināta, ka dzīvo citu dzīvi, ne to, kas viņai bija paredzēta un 

kam viņa bija gatavojusies. Pašas rokām radīta perfekta dzīves 

telpa – māja / vīrs / bērni. 

 

 

 

Tālers, Guntis 

Garās nakts Mēness 

Nīgri parādu piedzinēji, ne sevišķi veiksmīgi darba meklējumi, 

slepens izsekotājs un pat kolumbiešu mafija - tie ir šķēršļi, ar 

kuriem sastopas Lana un Mundis, cenšoties sakārtot savas pa 

greiziem ceļiem aizskrējušās dzīves. 



 

Troja, Eleonora 

Amazones neraud 

Romāns "Amazones neraud" sākotnēji tapa kā literārs seriāls, ko 

publicēja žurnāls "Ieva" un kas vēlāk tika izdots arī grāmatā. Gan 

seriāls, gan grāmata izpelnījās lielu popularitāti lasītāju vidū. 

 

 

Vaita, Kārena 

Ziemassvētki Tredstrītā 

Šogad Melānijai vajadzētu sagaidīt Ziemassvētkus ar īpašu prieku 

– viņa ir apprecējusies ar savu ideālo vīrieti, sagaidījusi burvīgus 

dvīņus un ievākusies sapņu mājā. Tomēr šo idilli aptumšo kāds 

pagātnes nelabvēlis... 

 

 

 

Vērdiņš, Kārlis 

Gatavā dzeja 

“Gatavās dzejas” iecere ir izmantot dzejā jau eksistējošus tekstus, 

kuri gatavā vai manipulētā veidā kļūst par dzejoļiem, kā arī 

dokumentēt dzīves pieredzi, kas parasti paliek ārpus dzejas 

rāmjiem,” tā grāmatas autors Kārlis Vērdiņš. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zandis, Miks 

Šaurais loks. Ārkārtas lietu aģentūra 

Sansebastjanas naktsklubā Spānijā nogalina Latvijas pilsoni. Rīgā 

pie Ārkārtas lietu aģentūras direktora Māra, kurš vēl nesen bija 

policijas kapteinis, ierodas klients ar neparastu lūgumu – 

savaldzināt viņa sievu… 

 

Zīle, Baiba 

Dzīves simulācija 

Dzīves simulācija” ir Baibas Zīles debijas romāns. Tas ir ar lielisku 

humora izjūtu uzrakstīts sazvērestību trilleris, kurā autores trāpīgā 

ironija un šķelmīgais skats uz sabiedrību un cilvēku vājībām 

balansē uz komiskā un traģikomiskā robežas. 

 

 

Zīle, Monika 

Naktsgrāmata 

Autore jaunajai grāmatai devusi apakšvirsrakstu "Pamodinātu 

atmiņu balsis". Personiski, izjusti, emocionāli un arī humoristiski 

iekrāsoti stāsti lasītāju pavada ceļā no Monikas Zīles agrās 

bērnības līdz pat šodienai, ievijot stāstos mūžā sastaptos 

līdzcilvēkus. 



 

 

Александрова, Н. 

Золотое сердце Вавилона 

Тысячи лет назад в величайшем городе мира Вавилоне 

шумели многолюдные рынки, тянулась к небу Вавилонская 

башня, цвели и благоухали висячие сады Семирамиды, а в 

многочисленных храмах мудрые жрецы изучали волю звезд и 

составляли лекарства от всех болезней. 

 

 

Бауров, Александр 

Нойоны 

Прошло 10 лет после войны с эльфами. Сумерки сгущаются 

над могучим королевством людей — Эрафией. Вера в Белых 

Магов теряет силу. 

 

 

Болдова, Марина 

Любимые женщины клана Крестовских 

Что делать, если ты давно и безнадежно женат на чужой тебе 

женщине, любимой дочери влиятельного бизнесмена? 

Покориться участи? Борис Махонин давно потерял вкус к 

жизни, его счастье – в прошлом, где была дорогая сердцу 

Любава, трагически погибшая при пожаре. 



 

Бушков, А. 

Степной ужас 

 

 

 

 

 

Воронова, Мария 

Без подводных камней 

Судье Ирине Поляковой наконец поручают простое дело - 

бывшая жена известного драматурга Ветрова в состоянии 

аффекта убила его нынешнюю супругу, молодую актрису 

Веронику Павлову. Психиатрическая экспертиза признала 

женщину невменяемой, суду нужно всего лишь направить её 

на принудительное лечение. 

 

 

Гэлбрейт, Роберт 

Дурная кровь 

Корморан Страйк навещает родных в Корнуолле. Там к 

частному детективу, вновь попавшему на первые полосы газет 

после того, как он поймал Шеклуэллского Потрошителя и 

раскрыл убийство министра культуры Джаспера Чизуэлла, 

обращается незнакомая женщина и просит найти ее мать, 

пропавшую при загадочных обстоятельствах в 1974 году.



 

Донцова, Дарья 

Коза и семеро волчат 

Даже у самого отважного храбреца есть свой страх. Даше 

Васильевой позвонила ее одноклассница Галя Бокова и 

попросила срочно приехать. Она явно была в панике. Галина 

рассказала, что пошла в гардеробный домик своей усадьбы, 

чтобы собрать ненужные вещи для неимущих. 

 

 

Дорош, Елена 

Портрет девочки в шляпе 

В основе сюжетной линии остросюжетных романов Елены 

Дорош всегда лежит простая человеческая история. Они 

привлекают необыкновенно уютной атмосферой, 

душевностью и глубоким психологизмом в описании 

человеческих чувств. Лора – искусствовед, специалист по 

установлению подлинности картин. 

 

 

Климова, Юлия 

Стрекоза летит на север 

Увлекательные истории Юлии Климовой пропитаны мечтами 

и романтикой. Каждая книга - особый мир, в котором хочется 

остаться. До шестнадцати лет Настя жила в деревне, зная 

лишь бедность и равнодушие опекающей ее женщины. И, 

казалось, так будет всегда.



 

Климова, Юлия 

Лети, птица Феникс 

Наташа – талантливый и опытный дизайнер, она умеет 

превращать любые помещения в сказку. Получив новый заказ, 

девушка едет за город, но на пороге ее встречает вовсе не 

хозяин дома, а его помощник. Он сдержан, внимателен и 

задает слишком много странных вопросов. 

 

 

 

Колина, Елена 

Дорогая Дуся 

Кто из хорошей питерской семьи профессора и обезьяны 

Марии? Кто икает от избытка чувств, больше всех знает о 

любви, берет интегралы, играет в пупсиков, рассуждает о 

сексе, надевает платок под шапочку? Кого отравит Пушкин, 

кому талант и красотища всё спишут? 

 

 

Корчевский, Юрий 

Ученик Путилина 

Павел Кулишников, следователь Следственного комитета, 

оказывается перемещен во времени на полтора века назад. 

Время правления Александра II, самого прогрессивного из 

русских царей, отменившего крепостное право, 

осуществившего многие давно назревшие реформы в стране 

— финансовую, военную, судебную, земельную, высшего и 

среднего образования, городского самоуправления. 



 

Кретова, Евгения 

Круиз на поражение 

Модный конкурс на борту престижного круизного лайнера – 

прекрасный шанс для молодого и амбициозного дизайнера. 

Степан с детства мечтал о мировых подиумах, даже не 

догадываясь, насколько жестоким может быть мир высокой 

моды. 

 

 

 Кристи, Агата 

Десять негритят 

Десять никак не связанных между собой людей в особняке на 

уединенном острове... Кто вызвал их сюда таинственным 

приглашением? Зачем кто-то убивает их, одного за другим, 

самыми невероятными способами? Почему все происходящее 

так тесно переплетено с веселым детским стишком? 

 

 

 

Куин, Джулия 

Сэру Филиппу с любовью 

О чем должна мечтать старая дева? Конечно, о браке! Что 

должна сделать она, получив письмо с предложением руки и 

сердца от одного из самых завидных женихов лондонского 

света? Конечно, прийти в восторг!



 

Лель, Агата 

Забыть нельзя вспомнить 

Агата Лель — писатель, хорошо известный на просторах 

Интернета. Ее романы уже получили сотни восторженных 

отзывов. Новая книга автора — это трогательная история 

любви, для которой не стали препятствием ни расстояние, ни 

время. Она его почти забыла. Он тоже её не вспоминал... 

почти. 

 

 

Леонов, Николай 

Смерть по расчету 

Новая книга легендарного тандема Леонов-Макеев. Студентка 

Алена, приехавшая в столицу, пропала при невыясненных 

обстоятельствах.  

 

 

Линдстин, Мариэтт 

Воскрешение секты 

София Бауман бежала из зловещей секты, обосновавшейся на 

Туманном острове, и рассказала правду о ней всей стране. 

Лидер культа, Франц Освальд, был осужден за жуткие 

преступления, творившиеся за высокими стенами своей 

усадьбы, и попал за решетку. 

 



 

Луганцева Т.И. 

Порядочная дама для беспорядка 

Яна Цветкова ввязалась в новую авантюру! Она собралась 

замуж в пятый раз! Любовь следователя по особо важным 

делам Виталия Лебедева вспыхнула к Яне как пламя - еще бы 

такая женщина! 

 

 

Маккарти, Моника 

Стрела любви 

Отправляясь воевать за свободу родной Шотландии под 

знаменами мятежного короля Роберта Брюса, Йен Маклин 

знал, что становится врагом семьи своей юной жены, 

прекрасной Маргарет Макдауэлл, – ведь ее отец и весь ее клан 

держали сторону англичан. 

 

 

Нестерова, Наталья 

Милое исчадие 

Жизнь Кати, как и у каждого подростка, это время 

мгновенных перемен и трудных исканий. Детство кончилось, 

началась юность. Катя стремится быть понятой друзьями и 

близкими, хочет, чтобы все признали её независимость и 

узнали, какая она талантливая и необыкновенная. 

 



 

Новицкий, Евгений 

Смертельный дубль 

Семидесятые годы. В одном из павильонов столичной 

киностудии покончил с собой актер Топорков. Майор 

Жаверов, ведущий дело, приходит к выводу, что смерть 

Топоркова – обычный суицид, вызванный депрессией актера 

от невостребованности. 

 

 

Прах, Вячеслав 

Женщины созданы, чтобы их... 

Эту книгу можно было бы смело назвать "Женской Библией", 

"Настольной книгой каждой женщины", "Полным 

руководством к тому, как правильно женщин..." или же "Как 

стать идеальным мужчиной в женских глазах?". Но! В первую 

очередь эта книга - эмоция. Это - чувство. 

 

 

Робсон, Дженнифер 

Где-то во Франции 

Леди Элизабет хочет быть независимой, путешествовать по 

миру и - вот выдумщица - выйти замуж по любви. Она сбегает 

из родительского дома, мечтая стать полезной обществу. Но 

Первая мировая война вносит страшные коррективы в судьбу 

миллионов. 

 



 

 

Ронина, Елена 

Морозный ангел 

Еще неделю назад Лара была уверена в своей семье и жизни. 

Любящий муж, сын, впереди отпуск в Болгарии. Но уезжает 

она в смятении и растрепанных чувствах. 

 

 

Старк, Кристина 

Стигмалион 

Меня зовут Долорес Макбрайд, и я с рождения страдаю от 

очень редкой формы аллергии: прикосновения к другим 

людям вызывают у меня сильнейшие ожоги. Я не могу 

поцеловать парня, обнять родителей, выйти из дому, не надев 

перчатки. Я неприкасаемая. 

 

 

Устинова, Татьяна 

Судьба по книге перемен 

Маня Поливанова, она же известная писательница Марина 

Покровская, вынуждена помогать своей тете Эмилии, и это 

просто мука мученическая, потому что Эмилия – знаменитый 

экстрасенс, а Маня ни в какое ясновидение и колдовство 

решительно не верит! 

 



 

 

Ферранте, Элена 

Любовь в тягость 

Главная героиня, от лица которой ведется рассказ, после 

внезапной смерти матери пытается воссоздать для себя 

историю ее жизни.  

 

 

 

Хирн, Кевин 

Преследуемый. Hounded 

Аттикус О’Салливан, последний друид, мирно живёт в 

Аризоне, занимается своим оккультным книжным магазином 

и иногда оборачивается, чтобы поохотиться со своим верным 

псом — ирландским волкодавом. 

 

 

 

Хокинс, Пола 

Тлеющий огонь 

Когда в плавучем доме находят тело молодого художника 

Дэниела, у полиции есть все основания предполагать, что это 

жестокое убийство совершила женщина. Но кто она? Лора, его 

симпатичная подружка, подверженная вспышкам ярости? 


