Durbes pilsētas bibliotēkā 2017.gada III un IV ceturksnī iegādātas jaunas grāmatas.

Jakubovska, Māra , Ievu kalni, ievu lejas ( lata romāns )
Trīs burvīgas, apņēmīgas
un enerģiskas, taču jau krietnos gados esošas māsas dodas uz laukiem – atjaunot Ievkalnus – tēva mājas.
Trijotnes vecais un daudz pieredzējušais braucamrīks piekrauts līdz griestiem ar paunām un vīstokļiem…
Diemžēl māsām jāsakaras arī ar ne mazums šķēršļu.

Brauns, Sergejs, Viņpus pagātnes
Bijušais rīdzinieks, filozofijas doktors un
biotehnoloģiju profesors Sergejs Brauns (1941) šajā grāmatā atceras savu bērnību un jaunību, kas aizritējusi
utopiskās reliģijas – komunisma ēnā, stāsta par dzīvi Latvijā un Sibīrijā, par izsūtījumu un atgriešanos
dzimtenē, par brīnišķīgiem cilvēkiem, ar kuriem liktenis viņu savedis kopā, un dalās apcerēs par Dievu,
mākslu, filozofiju un 20. gadsimta samezgloto vēsturi.

Klaina, Emma, Meitenes
Ir 1969. gada vasaras sākums Kalifornijā. Eva Boida
ir parasta pusaudze, kas centīgi atdarina žurnālos redzamās laimīgās sievietes un sapņo par “īsto dzīvi”. Evas
sīkā pasaulīte saviļņojas, kad viņas skatienu piesaista trīs meitenes – satraucoši skaistas, bezrūpīgas, mazliet
biedējošas. Pēc pāris dienām Eva nonāk pakalnu ieskautā rančo, kur mājo mežonīgi bērneļi, apreibuši puiši,
meitenes skrandainās kleitās un viņš, Rasels.

Judina, Dace, Gredzens
Katrīnas un Mārtiņa attiecības nonākušas krīzes
punktā, tomēr viņa piekrīt ielūgumam piedalīties lielajā rudens ražas talkā un Kalēju dzimtas saietā. Atradums
iekustina neapturamu pagātnes notikumu lavīnu. Nekas nav tā, kā šķitis no malas. Kalēju skapjos grab krietns
pulks baismīgu skeletu, kas varētu atklāt gadu desmitiem un simtiem rūpīgi slēpto patiesību par varmācību,
nodevību, alkatību, nāvējošām kaislībām un… arī par mīlestību.

Heijerdāls, Tūrs, Aku-aku
Leģendārā norvēģu etnogrāfa, ceļotāja un
rakstnieka Tūra Heijerdāla grāmata “Aku-aku”, kas atspoguļo mēģinājumus zinātniski pētnieciskās
ekspedīcijas laikā atklāt Lieldienu salas gigantisko akmens skulptūru noslēpumu, neapšaubāmi pieder pie
piedzīvojumu literatūras klasikas. Šo aizraujošo, detektīvromāna cienīgo darbu var salīdzināt ar spožu spīdekli
ceļojumiem veltīto grāmatu plejādē — “Aku-aku” vairāk nekā pusgadsimtu pēc tā pirmizdevuma turpina
kveldināt lasītāju prātus un piesaistīt arvien jaunus lasītāju pulkus.

Peivere, Mišela, Piekūna acs
Neviens neatceras tik bargu ziemu – bet pavasaris
nenāk un nenāk. Briesmīgais Talakrejas izvirdums ir ietinis debesis pelnos un apdzēsis Sauli.
Likteņa vēji aizved Hīlasu uz Keftiu salu. Zēns izmisīgi vēlas atrast savas draudzenes: virspriesterienes meitu
Pirru un mazo lauvu Postažu. Taču Keftiu dievu dusmas ir piemeklējušas īpaši smagi, un reiz pārtikušo salu
plosa aukstums, bads un mēris.

Peivere, Mišela, Krokodilu kapenes
Dzīdamies pakaļ Koronosa duncim,
Hīlass un Pirra ir atraduši ceļu uz noslēpumaino Ēģipti, taču tur uzzina, ka Vārnas ir viņus apsteiguši.
Pretinieki ar Hīlasa bijušo draugu, bet tagad nāvīgo ienaidnieku Telamonu priekšgalā ir apņēmušies atgūt
leģendāro dunci, kas tiem nepieciešams par katru cenu.Taču ierocis ir nonācis vietā, kas mirstīgajiem nav
sasniedzama.

Butrima, Danuta, Kaislīgie rododendri
Ir silts un mierīgs jūlija
novakars, bet Kailsilos vērojama aktīva rosīšanās. Visi gaida Imanta atgriešanos no vīndaru meistarklases
Toskānā. Viņš ir visiekārojamākais vecpuisis un visarunātākais donžuāns novadā. Imants atbrauc, bet viņš
nav viens. Kopā ar vīrieti Kailsilos ienāk eleganta ārzemniece – itāļu vīndara meita Stefānija.

Rasela, Reičela Renē, Nikijas dienasgrāmata
Šī ir jau devītā Nikijas
Maksvelas dienasgrāmata un jauna nodaļa pārpratumiem un neveiksmēm pilnajā Nikijas dzīvē. Bet kas tad
tas? Kāpēc ieraksti tajā veikti divos dažādos rokrakstos? Tā notiek, ja dienasgrāmata ir pazaudēta un to turpina
veiksmīgā atradēja – “nepārspējamā” Makenzija Holistere! Viņa nav nenovīdīga un ir gatava dalīties pieredzē,
kā kļūt par īstenu SSP (Skaistās, Stilīgās & Populārās) meiteni. Turklāt Makenzija ne tikai atklāj savas domas
atrastajā dienasgrāmatā, bet arī steidzas “izpalīdzēt” Nikijai, rakstot atbildes vēstules viņas jaunajā
Padomdevējas mājaslapā.

Sēja, Ludvigs, Es pazīstu vairs tikai sevi
Iznākusi diplomāta Ludviga Sējas
dienasgrāmata un memuāri "Es pazīstu vairs tikai sevi", kas atspoguļo laiku no 1941. līdz 1961. gadam.
Ludviga Sējas dienasgrāmatas un memuāru pirmpublicējums ir stāsts par Latviju un ticību brīvībai. Ludvigs
Sēja (1885–1962) – diplomāts, ārlietu ministrs, Latvijas pārstāvis ASV, Lielbritānijā un Lietuvā. 1922. gadā
sekmēja Latvijas de iure atzīšanu no ASV puses. Starpkaru posmā centās panākt ciešāku sadarbību Baltijas
valstu starpā.

Pāvulīte, Aina, Biju savā latviešu mētelītī tā pārsalusi...
Autore Aina Pāvulīte
ir dzimusi 1942. gadā Priekulē. Viņas bērnības zeme ir Nīca. Lielāko darba mūža daļu strādājusi Liepājas
rajona laikrakstā "Ļeņina ceļš" un tā mantiniekā "Kursas laiks". Savulaik publicējusies žurnālā "Dadzis" ar
literāro pseidonīmu Katrīna Bozis. 1982. gadā izdots dzejoļu krājums "Garais sauciens".

Lūisa, Džila, Gorillu rītausma
Sadumpojušos kareivju vienība Āfrikas
džungļu biezoknī noķer gorillu mazuli. Nemiernieku nometnē mīt arī divi sagūstīti bērni — Aimara un Bobo.
Uzzinājuši, ka gorillu mazuli grasās pārdot nebrīvē, viņi zvēr palīdzēt tam atkal nokļūt brīvībā.Bet, ja bērnus
pieķers, sekas ir neparedzamas. Vai tuvība starp bērniem un gorillu mazuli dos viņiem drosmi aizbēgt?

Kellija, Ketija, Tikai starp māsām
Kesija visu savu mūžu ir darījusi tikai
to, kas ir pareizi. Atbildības nasta, kuru viņa pati sev uzvēlusi, ir tik liela, ka ar steigu jāmeklē risinājums.
Viņas māsa Koko ir veiksmīga uzņēmēja, bet privātajā dzīvē ļoti noslēgta. Negaidot romantiska vēsma
iebrāžas viņas dzīvē kā jauns, skaists sākums. Dramatisks notikums savulaik sagriezis viņu dzīves vērpetē, un
māsas vēl nenojauš, cik tuvu ir gaidītā laime.

Pērse, Laine, Ar stopiem apkārt pasaulei. Ziemeļamerikas kokteilis
Ziemeļamerikas kokteilis, kurā iejaukts civilizētais un mežonīgais. Gringo aizdomīgums, iezemieša zinātkāre
un panamieša smaids. Šķipsniņa čili un daiviņa mandarīncitrona. Malks šī kokteiļa liek apreibt no dažādības.
Liek sirdij iepukstēties straujāk, gaidot nākamo malku, kas atkal sniedz jaunas izjūtas. Līdz glāze ir tukša un
jādodas tālāk." Divu latviešu solis pasaulē - sešdesmit četru valstu dziļumā, piecu kontinentu platumā,
septiņpadsmit mēnešu garumā. Galvenais pārvietošanāsš veids ir autostopi un mugursomā guļ uzticamā telts.

Krofta, Ketrina, Kamēr tu gulēji
Tara Logana negaidīti pamostas svešā
gultā. Viņa neatceras, kā tur nokļuvusi, un vīrietis viņai līdzās nav viņas vīrs. Turklāt viņš nepārprotami ir
miris… Vēl vakar dzīve bija perfekta. Šodien viss jau ir meli. Grāmatas autore Katrīna Krofta (pirmais romāns
“Meitene bez pagātnes”) ir uzlecoša zvaigzne psiholoģiskā trillera žanrā un šodien var lepoties ar miljonu
pārdotu šī romāna kopiju.

Boida, Hilarija, Kad tu atkal nāksi
Rakstnieces Hilarijas Boidas
romānu kolīzijām dzīvo līdzi miljoniem sieviešu visā pasaulē. Autores cienītājas arvien
nepacietīgi gaida jaunus stāstus. Rāmas gaismas caurausts, šis darbs gluži kā atvasaras saule
sasildīs lasītāju sirdi. Boida meistarīgi savijusi intrigu, kuras atrisinājums patīkami pārsteigs.
Dzīvesgudri tēlotie romāna varoņi padarīs lasīšanu par neaizmirstamu piedzīvojumu.

Hantere, Ērina, Klanu kaķi. Noslēpumu mežs
Pasaulslavenās sērijas “Klanu
kaķi” trešā grāmata “Noslēpumu mežs” turpina aizraujošo stāstu par Pērkona, Upes, Vēja un Ēnas klanu
kaķiem, par draudzību, godaprātu, drosmi un viltību, par gaišo un tumšo spēku cīņu. Visu četru klanu kaķi
nevar vien sagaidīt bargā kaillapja beigas – trūkst medījuma, valda bads, un posta laiks vēl tikai pavairo
spriedzi mežā. Kaķi ar aizdomām uzlūko ikvienu, jo tas, kurš vakar vēl bija draugs, no rīta var izrādīties
visļaunākais ienaidnieks.

Simuka, Salla, Sirdsmāsas
Sniegs turpina snigt. Spelgonis pieņemas
spēkā, un pasaule draud noslīkt kupenās. Vienpadsmitgadīgā Alīsa izkrīt cauri sniegam un nokļūst citā zemē
– Māsienā. Tajā atrodas brīnumains dārzs, kurā dzīvo vējlaumiņas, vaicātājpuķes, sapņaudēji. Un kādā kokā
šūpojas meitene Meri. Alīsa visu mūžu ilgojusies pēc labākās draudzenes, un beidzot viņas sapnis piepildās.
Alīsai un Meri jāizbeidz mūžīgā ziema savā pasaulē. Taču Alīsa nokļūst vēl grūtāka uzdevuma priekšā, kad,
šķiet, Meri viņu draudzību ir aizmirsusi.

Pistoriuss, Martins, Neredzamais zēns
“Nav svarīgi — Dienvidāfrikā,
Latvijā vai kādā citā valstī — pasaulē vēl aizvien ir cilvēki, kas institūcijās ieslodzīti tikai tāpēc, ka viņi nespēj
runāt, nespēj izteikt savas jūtas un emocijas, nespēj pateikt, ka arī viņi ir šajā sabiedrībā un grib dzīvot. Tieši
tāds ir arī Martins. Viņa veiksmes stāsts par brīnumaino izlaušanos no sava nekustīgā ķermeņa pierāda
apkārtējiem, savai ģimenei un, pirmkārt, pašam sev, ka dzīve ir iespējama. Nespējīgs pats kustēties un runāt,
Martins gadiem ilgi ir ieslodzīts un izolēts. Viņš vēro dzīvi no malas, ieklausās apkārtējos cilvēkos un bieži
dzird, un pamana lietas, ka citiem palikušas apslēptas.

Tvinings, Džeimss, Pa Karavadžo pēdām. Kapeņu izlaupītāji
Bijušais
mākslas šedevru zaglis Toms Kērks piekrīt palīdzēt īpašajai aģentei Dženiferai Braunai atrast nenovērtējamo
Karavadžo gleznu. Pirms četrdesmit gadiem nozagtā glezna pēkšņi ir parādījusies atklātībā, un Dženifera ir
apņēmusies to atrast. Diemžēl viņi nav vienīgie, kas zina par šo retumu.Plaša un nežēlīga mākslas pasaules
mafija apvienojas sazvērestībā, kas būvēta uz mirušo kapiem un asinīm.

Riņķe, Linda, Paradīzē, jeb, Kā uzzināt, vai pasaule ir apaļa
Šis stāsts, mana otrā
ceļojumu grāmata, ir par dienām un nedienām Jaunzēlandē, par tās burvīgo dabu un unikālo dzīvesveidu, ko iepazinām
Vaihekes salā, kā arī par to, kā tomēr šķīrās mans un Janča ceļš — viņš pirmais šķērsoja ASV, atgriezās mājās un
pārliecinājās par to, ka pasaule ir apaļa. Šeit varat lasīt arī par maniem ceļojumiem Samoa, Kalifornijā, paciemošanos
mājās un atgriešanos Turcijā, par negaidīto vienas dienas vizīti Ķīnā, manu lēmumu atgriezties Jaunzēlandē un uz vismaz
vēl vienu gadu tur palikt, lai turpinātu ķert savus sapņus.

Ar plinti plecā pasaulē
Kārtējā aizraujošajā ceļojumu sērijas “Aiz apvāršņa”
grāmatā lasi par mednieku piedzīvojumiem Latvijā un pasaulē! Mednieks vienmēr ir gatavs X stundai
Magadanā, Altajā, Sajānos, Čehijā, Āfrikā vai Latvijā — arī mūsu pašu mežakuilis, ja ir savainots, var būt ļoti
bīstams. Mednieks, pienākot X stundai Magadanā, zina, ka līdz laivai jāsoļo vismaz kilometrs, līdz bāzes
nometnei, kur ir satelīttelefons, apmēram 30 kilometru, bet līdz tuvākajam helikopteram kādi 400 kilometri,
turklāt helikopters lido tikai tad, ja ir atbilstoši laika apstākļi.

Rūnija, Dženija, Sarkanā Džoana
Džoana ir jauna meitene, kuru
sajūsmina Kembridžas studentu dzīve, mācības un iespēja izrauties no mierīgās, paredzamās ikdienas.
Negaidīta iepazīšanās ar žilbinošo krievieti Sonju un viņas brālēnu Leo Džoanai paver gluži jaunu pasauli.
Kreisi noskaņotā Leo harizmai un aizrautībai meitene nespēj pretoties. Šķiet, arī Leo interesējas par Džoanu,
bet vai tās ir patiesas jūtas?

Simses, Mērija, Mīlestības un gramatikas likumi
Kad Greisas dzīvē ir
samilzušas problēmas, viņa rod patvērumu dzimtajā pilsētā Dorsetā Konektikutā. Lai gan sākotnēji brauciens
bija iecerēts tikai kā neilga viesošanās pie vecākiem, pamazām tas izvēršas par kaut ko daudz nozīmīgāku, jo
Greisa saprot, ka pirms nākotnes plānu kalšanas jāizvērtē un jāpieņem pagātnes notikumi.

Solomone, Enija, Kur laime mīt,
Mičs Tērners slēpj bīstamu patiesību, kuras
atklāšana draud ar to, ka būs jāliek uz spēles ne viena vien dzīvība. Kad Mičs tiek apsūdzēts šokējošās
slepkavībās, viņam savu palīdzību piedāvā nesen iepazīta sieviete. Nīzija Brauna vienīgā atsakās noticēt, ka
šis noslēpumainais vīrietis varētu būt slepkava. Mičam ir jāizvēlas – riskēt ar visu, kas viņam dārgs, un
uzticēties Nīzijai vai visu dzīvi bēgt no vajātājiem.

Robertsa, Nora, Kad saulriets noskūpsta debesis
Bodīnes nams ir idilliska
atpūtas vieta pilsētas nogurdinātajiem. Šis uzņēmums ir Longbovu dzimtas lepnums, kas tai dāvājis prāvus
ienākumus un apkārtnes iedzīvotāju cieņu. Tikai retais nojauš, kādi noslēpumi un traģēdijas slēpjas aiz
šķietami laimīgās ģimenes mājas durvīm.

Mārtuža, Eva, Langobardi
Evas Mārtužas jaunākais romāns veidots
kriptotrillera žanrā. Pie mākslinieces Zanes mājās Burtnieku ezera krastā ierodas vīrietis un kopā ar viņas
mīļākā vēstulēm iedod palielu saini. Vēstules ir dārgas atmiņas, taču vīrietis aicina kopā ar viņu doties uz
slimnīcu pie saiņa sūtītāja – Zanes mīļotā vīrieša tēva. Tagadnes norises savērpjas un saaužas kopā ar vēstures
notikumiem, Zane un viņas meita iemestas meklējumu epicentrā. Iespējams, tieši viņām būs lemts uzzināt, kā
senā Langobardu valsts saistīta ar Latviju.

Santopolo, Džila, Gaisma, kuru mēs pazaudējām
Jebkas, ko es todien būtu
darījusi, kļūtu svarīgs, tiktu iededzināts manā sirdī. Nezinu, kāpēc iepazinos ar tevi tieši šajā dienā, taču zinu,
ka tieši šī iemesla dēļ tu mūžam būsi daļa no manas pagātnes. Tā bija diena, kad cilvēces sirds saplīsa sīkās
lauskās,– diena, kad Lūsija un Geibs viens otrā neprātīgi iemīlējās.

Perija, Tasmīna, Zelta nams
Zelta nams Saulrieta ezera krastā vairāk nekā
pusgadsimtu pieder Vaiatu ģimenei. Pēc universitātes absolvēšanas Dženifera Vaiata atgriežas tajā pilna ar
cerībām, jo priekšā ir vasara pie ezera. Kad tā beigsies, viņas sirds būs salauzta, ģimene sabrukusi un sapņi
izplēnējuši.

Latvietis, Indriķis, Bailes
Vēža saēstais advokāts Rūtups par katru cenu vēlas
nodzīvot vēl dažas nedēļas, lai realizētu savu ilgi loloto plānu. Sākumā kristu viens, tad vēl daži, kas krītot
parautu līdzi vēl neskaitāmus citus, un tad jau arī visa Latvijas Republika nespētu palikt tāda, kāda tā bija
pašlaik.

Ferrante, Elena, Aizbēgt vai palikt
Lila iet pa dzīvi kā izsmalcināti skaists,
alkas un sapņus izraisošs tēls, un viņas vulkāniskais temperaments ar gadiem nedziest itin nemaz.
Augstpapēžu kurpēs viņa soļo cauri vīriešu sirdīm, apstādamās tikai tik ilgi, lai katru no tām ievainotu līdz
asinīm, ievainotu dziļi un nedziedināmi .Elena ir rimti mierīga novērotāja, viņa izcili labi spēj ielūkoties dziļāk
par sirds slēptākajiem stūrīšiem, Elena vienmēr apdomā ik soli un bieži vien apstājas, lai apdomātos, nevis
dodas tālāk dzīves versmainajā dzelmē, kur plosās tie, kuru dzīvi vada kaislības un iedomas.

Vegēliuss, Jākobs, Kapteiņa pērtiķis
Sallija Džounsa ir ne vien uzticīgs
draugs, bet arī neparasta personība. Šī apbrīnojamā gorilla, kas mēdz tērpties gan maharadžas tērpā, gan darba
kombinezonā, brīvi jūtas starp cilvēkiem un, lai gan pati nespēj runāt cilvēku valodā, viņus lieliski saprot.
Sallija un Šefs ir tuvi biedri, un abi kopīgi vada kravas kuģi.

Klēra, Kasandra, Zudušo dvēseļu pilsēta
Lilita ir sakauta, un Džeiks –
atbrīvots no dēmona gūsta. Taču drīz vien atklājas, ka pazudis ir gan puisis, kuru Klerija mīl, gan arī puisis,
ko viņa ienīst, – viņas brālis Sebastjans, kurš ir nolēmis nospiest Ēnu Medniekus uz ceļiem.
Ordenis ar visu savu maģiju neatrod ne vienu, ne otru, taču Džeiks nespēj ilgi turēties pa gabalu no Klerijas.
Kad abi atkal satiekas, meitene saprot, ka Lilitas nodarītais ir prātam neaptverams: Džeiks un Sebastjans tagad
ir savstarpēji saistīti, un Džeiks ir kļuvis par ļaunuma kalpu.

Seleckis, Vilis, Kolimas asiņainais zelts
1949. gads. Kara tribunāls "apžēlojis"
Viktoru - nāves soda vietā piespriedis 25 gadus stingrā režīma lēģerī. Viktoram sākas mokošs ceļojums pa
gulaga valstību. Viņš nonāk Kolimā, kur puķes nezied, putni nedzied un ziema ilgst 12 mēnešus gadā. Kā
Viktoram beigsies piedzīvojumi svešajā zemē? Vai viņš spēs uzvarēt Kolimu? Vai atgriezīsies mājās? Vai
dzimtenē viņu kāds gaida?

Zīle, Monika, Četru vēju tronis
Pēc mātes bērēm Sofiju satriec vēsts par
nelaiķes cītīgi slēptajām lielajām kredītsaistībām. Tikpat mulsinošs arī kreditora izteiktais priekšlikums parāda
nokārtošanai. Neauglīgos minējumos maldīdamās, Sofija nolemj doties uz Latgali, kur viņai pieder no tēva
mātes mantotā lauku sēta, un līdztekus jau zināmajām mīklām uzrodas jaunas. Tagadnes un pagātnes kaislības,
mīlestība un attiecību līkloči gluži kā četri vēji plosās, norimst un atkal pamostas, neatstājot vienaldzīgu arī
lasītāju.

Montefjore, Santa, Mīlas un kara dziesmas
Angļu roze Kitija Deverila
piedzimst lepnā angļu pilī kā jaunākā no trim māsām. Savas mātes neievērota, viņa uzaug, guvernantes un
mājskolotāja sabiedrībā, ciešā saskarē ar pils kalpotājiem un viņu bērniem. Mātei par aizkaitinājumu Kitija
atklāj sev plašu un pilnskanīgu pasauli ārpus lepnās pils mūriem, turklāt viņa kopš bērnības ir iemīlējusies
dumpinieciskajā Džekā O`Līrijā. Īru cīņas par neatkarību notiek jau otro gadsimtu, un liktenis aizved Džeku
tālu pasaulē. Džeks nav vienaldzīgs pret daiļo meiteni, bet viņš ir projām, nezin, vai atgriezīsies, un vēstulē
lūdz mīļoto vairs negaidīt notikumu pārbaudījumi. Vai abiem būs lemts reiz būt kopā?
Deverilu hronikas pirmā grāmata ir episks un romantisks vēstījums par 20. gadsimta sākuma dzīvi.

Filipsa, Sūzana Elizabete, Mana spožākā zvaigzne
Neprātīgi reibinošs
mīlasstāsts Kūpers Greiems ir izbijis Čikāgas Stars superzvaigzne. Paipere Dava – privātās detektīvaģentūras
īpašniece. Viņa viņu izseko, viņš viņu atmasko. Viņu attiecības ir nebeidzama kaķa un peles rotaļa. Viņi ir
pārāk atšķirīgi, lai saprastos. Viņi ir lemti viens otram. Spriedzes un kaisles caurstrāvots romāns. Kurš kuru
piespiedīs pakļauties, kurš no kura izvairīsies neskarts, un kura sirds stīgas pirmās neizturēs smeldzīgo mīlas
melodiju.

Greja, Dženifera, Kaķis Stiķis sniedz ķepu palīgā
No Britu muzeja
nezināms ļaundaris nozog lielu dārgumu – seno ēģiptiešu grāmatu. Kaķis Stiķis – jaunais policijas kaķseržants
– ir pilnīgi drošs, ka tiks noziedzniekam uz pēdām. Stiķis un viņa draugi šķērso smilšu tuksnesi, dzenoties
pakaļ laupītājiem, bet vai šoreiz viņi spēs uzveikt vecos ienaidniekus: Žeņu Klobu, Biskvītu un žagatēnus?Šis
būs pats grūtākais pārbaudījums visām deviņām kaķa Stiķa dzīvībām.

Klerijs, Džūlians, Pārgalvji steidz palīgā
Vai esi jau iepazinies ar Pārgalvju
ģimeni? Viņi dzīvo pavisam parastā mājā visnotaļ parastā piepilsētas ielā, bet paši ir gluži neparasti...
Ja esi izlasījis pirmo Džūliana Klerija grāmatu par Pārgalvjiem ar lieliskajām, jautrajām Deivida Robertsa
ilustrācijām, tu jau zini viņu noslēpumu. Ja ne, pačukstēsim priekšā tikai to, ka Pārgalvja kungs sacer jokus
Ziemassvētku plaukšķenēm un labprāt rakājas pa kaimiņu atkritumu tvertnēm, Pārgalves kundze no olu
kārbām un vistu kauliņiem darina īpatnējas cepures, Bobijs ir mazs nerātnis, kas skraidelē apkārt un grauž
galda kājas, bet Betijai patīk tvarstīt brāli, turklāt viņai ir savādi, spiedzīgi smiekli.

Puertolā, Romēns, Meitenīte, kas norija mākoni Eifeļa torņa lielumā
Providence Dipuā pošas lidojumam uz Maroku, lai atvestu mājās uz Franciju mazo Zaheru, kuru nolēmusi
adoptēt. Sasodītais Islandes vulkāns izjauc šo ieceri, un tā sākas viņas negaidītu pārsteigumu pilnais ceļojums
no Parīzes uz Marrākešu, kurā Providence sastop gan Baraku Obamu, gan Sahāras berberus.

Gerhards, Joahims, Es to nepieļaušu
No Kaseles uz Džihādu - tēva cīņa par
savu dēlu dzīvību. Pēdējā oktobra svētdienā zvana mans telefons. Tā ir mana sieva. Viņa raud. Mūsu dēli esot
pazuduši. Es viņu nesaprotu. Nolieku klausuli un zvanu Jonasam: "Kas noticis? Kur jūs esat?" — "Viss labi,"
viņš saka. Tad Jonass beidz sarunu. Neilgi pēc tam mana sieva stāv pie durvīm, rokā divas atvadu vēstules:
"Mēs dodamies uz Sīriju."

Nībergs, Renē, Pēdējais vilciens uz Maskavu
Pazīstamais somu diplomāts,
bijušais Somijas vēstnieks Maskavā un Berlīnē Rene Nībergs atklāj savas mātes dzimtas pārdzīvoto kara un
miera laikos. Tas ir stāsts par dramatiskām attiecībām starp ebreju ģimenes locekļiem, lielvalstu dzirnām,
kurās cilvēki tiek ierauti bez viņu pašu vēlēšanas. Holokausts un izglābšanās ― liktenis vai apziņas diktēta
rīcība? Grāmata modinājusi lielu interesi Somijā, un noteikti arī mūsu zemē gūs daudz lasītāju, īpaši tāpēc, ka
daļa traģisko notikumu risinājušies Rīgā.

Ferrante, Elena, Pazudušais bērns
Romāns galvenokārt ir stāsts par draudzību,
kurā divas sievietes – ar vienādi lielu spēku apveltīti pretpoli – satiekas, saduras, viena otru ietekmē, izšķiras
un satuvinās no jauna, viena otru apskauž un apbrīno. Dzīve viņām ceļ priekšā aizvien jaunus pārbaudījumus,
un, tos pārvarot, viņas abas – katra sevī un otrā – atklāj jaunas savu raksturu un draudzības šķautnes. Tikmēr
fonā risinās Itālijas un pasaules vēstures notikumi, un arī ar tiem abām sievietēm un viņu draudzībai ir
jārēķinās. Elena Ferrante ir itāļu rakstniece. Viņa sarakstījusi vairākus romānus, tostarp arī četrus darbus, kuri
kopā tiek dēvēti par Neapoles ciklu un kuros darbība risinās autores dzimtajā pilsētā Neapolē.

Onodibio, Kristofs, Ienirt
Vīrietis meklē sievieti, kuru viņš kaislīgi mīl. Pirms
vairākiem mēnešiem viņa devusies nezināmā virzienā, atstādama viņu vienu ar abu mazo dēliņu. Viņu sauc
Pasa, un viņa ir māksliniece. Žilbinoša, nemiera pilna, ārkārtīgi apdāvināta. Un, lai dēls iepazītu māti, vīrietis
atklāj viņu mīlestības stāstu – iepazīšanos, iemīlēšanos, Pašas veiksmi mākslas pasaulē, bērna piedzimšanu –
un mēģina noskaidrot, saprast, kas mainījies viņu attiecībās.

Jangs, Pols Viljams, Ieva
Okeānā starp laika un telpas dimensijām, starp
mūsu pasauli un aizsauli ir sala. Tās krastā tiek izskalota gandrīz ledū sasalusi pusdzīva jauna sieviete. Par
laimi viņa tiek atrasta un izglābta. Drīz vien atklājas, ka Lilija uz salas nav nonākusi nejauši. Pati Ieva – visa
Dzīvā Māte – viņu sauc par savu “meitu” un aicina kļūt par liecinieci pasaules radīšanai un notikumiem Ēdenes
dārzā.Romānā "Ieva" autors aicina uz jaunu sarunu par sieviešu un vīriešu vienlīdzību mūsu radīšanas
kontekstā un palīdz citam citu ieraudzīt tā, kā mūs redz Radītājs – kā pilnīgas un unikālas būtnes.

Zīgners, Ingo, Mazais pūķis Kokosrieksts un Melnais Bruņinieks
Mazais pūķis Kokosrieksts kopā ar tēvoci Ingmāru lido uz Bruņinieku valstību, lai sargātu Pūķu koku, ko
bruņinieki grib nocirst. Bet, ak tavu nelaimi, zemiskais Melnais bruņinieks ievilina Ingmāru saldās lamatās!
Kā lai tēvoci izglābj? Kokosrieksts kopā ar draudzeni Matildi un mīlas dziedoni Valteru izdomā viltīgu plānu.
Izrādās, ka pūķiem un lāčiem ir kaut kas kopīgs – viņiem garšo medus un viņi mēdz dungot labā omā.

Kings, Stīvens, Tas
Cilvēku rimto dzīvi negaidot satricina vairākas
neizskaidrojamas slepkavības. Septiņi bērni apvienojas, lai cīnītos pret sensenu, šķietami neiznīcināmu
ļaunumu, kas katram no viņiem parādījies visslēptāko baiļu veidolā. Bilam Denbro ir aizdomas, ka šis ļaunais
spēks – Tas – ir nogalinājis viņa brālīti Džordžu. Bērni sadzen Tam pēdas, taču cīņa nebūt vēl nav galā. 1985.
gads. Septiņi drosmīgie bērni nu ir pieauguši. Viņi devušies pasaulē pēc laimes un panākumiem, taču kāds
nepārvarams spēks sauc tos atpakaļ uz Deriju.

Bredforda, Barbara Teilora, Kavendonas nams
Kavendonas namā mīt divas
ģimenes – aristokrātiskie Ingemi un Svonni, kuri viņus apkalpo, kā to gadsimtiem ilgi jau darījušas
iepriekšējās paaudzes. Kavendona ir viens no greznākajiem namiem brīnišķīgajā Jorkšīrā, un Ingemu meitai
daiļajai lēdijai Dafnei ir paredzamas spožas laulības.Tomēr 1913. gada vasarā kāds negaidīts notikums uz
visiem laikiem izmaina Dafnes dzīvi, kā arī apdraud visu Ingemu ģimenes nākotni.

Parisa, B.A. Aiz slēgtām durvīm
Ikviens pazīst kādu laulātu pāri, kuri ir
līdzīgi Džekam un Greisai. Viņš ir tik izskatīgs un bagāts, viņai piemīt šarms un elegance. Viņš ir pieprasīts
advokāts, kurš līdz šim vēl nav zaudējis nevienā tiesas prāvā, viņa ir lieliska mājasmāte, talantīga dārzkope
un pavāre, turklāt rūpējas arī par slimo māsu. Ar savu saskanīgo šarmu un smalko vakariņu gaisotni viņi apbur
ikvienu, kas viesojies viņu mājās. Un jūs labprāt iepazītos ar Greisu tuvāk.

Robārdsa, Kārena, Ultimāts
Visu savu dzīvi Bianka zināja, ka ir īpaša.
Kamēr citas meitenes pina lellēm bizes, Bianka apguva cīņas māklsas un biznesa pamatus. Viņa dzīvo riska,
adrenalīna un lielas naudas pasaulē, un ir ar savu dzīvi apmierināta... līdz brīdim, kad bez pēdām izgaist divi
simti miljonu dolāru un daži īpaši slepeni valdības dokumenti. Turklāt ir gājis bojā Biankas tēvs – viņas
skolotājs, garīgais līderis un darījumu partneris.

Lenoksa, Judīte, Juveliera sieva
“Džuljeta nolēma pārdot pēdējo vērtīgo
priekšmetu, pērļu kaklarotu, kuru viņas tēvs saņēma kā dāvanu no bagāta Alepo tirgotāja” ― tieši šajā brīdī
mainās jaunās meitenes dzīve, un drīz vien viņa top par Londonas ietekmīgākā juveliera Henrija Vintertona
sievu... Aizsākas Džuljetas ceļš augstdzimušo britu sabiedrībā, kur pēdas atstāj gan Otrā pasaules kara raisīti
notikumi, gan intrigas, maskas un tumši noslēpumi, kas glabāti gadu gadiem, kā arī niansētas situācijas, kas
liek sirdīm pukstēt straujāk.

Boljē, Batists, Tūkstots un viena nakts ātrās palīdzības nodaļā
1000 un 1
stāsts vienas nedēļas garumā, kas pierakstīti vai uzklausīti kādā nelielas pilsētas slimnīcā. Šie stāsti izklaidē,
liek aizdomāties vai just līdzi – atkarībā no personiskās pieredzes vai humora izjūtas, vai konkrētā brīža
noskaņojuma. Grāmatā tiekamies gan ar pieredzējušiem profesionāliem ārstiem, gan jauniņajiem interniem,
gan visdažādākā vecuma pacientiem un viņu tuviniekiem. Katram ir savs stāsts un sava dzīve.

Vēra, Ruta, Tumšā, tumšā mežā
Gada aizraujošākais kriminālromāns!
Independent Nora nav satikusi Klēru nu jau desmit gadus... ne reizi, kopš tās dienas, kad aizvēra durvis uz
veco dzīvi un aizgāja neatskatīdamās. Līdz pavisam negaidot viņa saņem ielūgumu uz Klēras vecmeitu ballīti.
Nedēļas nogale savrupmājā un lieliska iespēja atkal satikt savu skolas gadu labāko draudzeni! Tomēr viss
izvēršas citādi nekā plānots. Notiek kaut kas pavisam neparedzēts un ļoti ļauns. Tiek atklāti seni noslēpumi
un meli, un no tumšā, tumšā meža iznākusī pagātne beidzot sasniedz arī Noru.

Loiko, Sergejs, Reiss
"Aizraujoša, aktuāla un dziļa grāmata. Svarīgākais
ir tas, ka romāna pamatā likta reāla izmeklēšana - reisa MN-17 katastrofa, viena no asiņainākajām traģēdijām
Krievijas izraisītajā karā pret Ukrainu. Vērtējot no militāra eksperta skatpunkta, romāns ir patiess, tas notikušo
rekonstruē ar dokumentālu precizitāti. Tēlu un ainu skrupulozi tēlotās detaļas ir apbrīnojamas, tomēr ne mirkli
šīs tehniskās, pat sarežģītās nianses netraucē sižeta attīstībai un varoņu tēlu uztveršanai.

