II ceturksnī iegādātas jaunas grāmatas.

Hirvisāri Laila, Es, Katrīna
Cariene, sieva, māte, mīļākā... Pateicoties neticamam
gribasspēkam vācu princese Sofija Auguste Frederike kļuva par Krievijas ķeizarieni Katrīnu II, taču cena,
kādu viņu samaksāja par neierobežotu varu un patvaldnieces titulu, bija augsta. Nokļuvusi slimības gultā,
Katrīna atceras savu dzīvi tādu, kāda tā bija – greznības, galma intrigu, politisko spēļu un baudkāru kaislību
pilna. “Es, Katrīna, meklēju mīlestību, devos tai pretim, bet beigās tā vienmēr novērsās.

Railija Lūsija, Ēnu māsa
Zvaigznīte d’Aplijēza pēc mīļotā tēva – noslēpumainā
miljardiera Pā Solta, kā viņu dēvēja adoptētās meitas, – negaidītās nāves nonākusi dzīves krustcelēs. Katrai
no meitām Pā Solts ir atstājis norādes par viņu patieso izcelsmi. Zvaigznīte, noslēgtākā un klusākā no māsām,
ilgi nespēj saraut ciešo saikni ar māsu Sesi. Tomēr, sakopojusi spēkus un drosmi, arī Zvaigznīte nolemj sekot
tēva atstātajam pavedienam, tas viņu aizved uz grāmatu veikalu, un sākas pavisam nezināmas pasaules
iepazīšana.

Glatauers Daniels, Mūžam tavs
Judīte nejauši satiek Hannesu lielveikalā. Pēc
tam viņa satiek viņu atkal un atkal. Arhitekts Hanness, neprecējies vīrietis spēka gados, ir ne vien katras
sievasmātes, bet arī Judītes sapnis. Viņas draugi arī ir sajūsmā. Taču pamazām Hannesa pastāvīgie mīlestības
apliecinājumi kļūst par nastu. Hanness vajā viņu pat sapņos, un tiklīdz Judīte ir pamodusies, viņš jau atkal ir
klāt, lai darītu viņai labu. Perfekts mīlas stāsts. Varbūt tikai pārāk perfekts.

Grišams Džons, Greja kalns
Samanta Kofera pēc vairākiem nostrādātiem
gadiem lielākajā Ņujorkas juridiskajā firmā, nonākusi Bredijā, jūtas kā svešā un senaizmirstā pasaulē, tomēr,
ja viņa vēlas izdzīvot šajā skarbajā vidē, viņai nāksies visu apgūt ļoti ātri.

Sāra Larka , Sarkano mangrovju sala
Jamaika, 1753. gads. Pēc diloģijas
pirmajā grāmatā aprakstītajiem notikumiem ir pagājuši gandrīz četrpadsmit gadi. Deidre, anglietes Noras
Fortnemas un verga Akvasi meita, bezrūpīgi vada dzīvi savas mātes un audžutēva plantācijā. Salas jaunie
vīrieši aplido meiteni, par spīti viņas apšaubāmajai izcelsmei. Taču Deidre ne par vienu neizrāda interesi, līdz
jaunais ārsts Viktors Difrēns lūdz viņas roku. Pēc krāšņām kāzu svinībām Viktors un Deidre kāpj kuģī un
dodas uz Sandomingo Espanjolas salā.

Sofi Oksanena, Norma
Pēc mātes Anitas negaidītās un aizdomīgās nāves
Norma Rosa paliek pavisam viena. Visu dzīvi abas bijušas ļoti tuvas, un šo saikni stiprināja ne vien asiņu
balss, bet arī kopīgi glabātais noslēpums. Normas mati aug pārdabiski ātri, turklāt reaģē uz apkārtējo vidi un
noskaņojuma maiņu, un to abas sievietes ir centušās paturēt slepenībā, lai apkārtējie Normu neuzskatītu par
savādnieci.

Toms Vuds, Ienaidnieks
Algots slepkava. Viktors ir bijušais algotais
slepkava, kas iesaistījies CIP speciālās vienības darbā. Pirmais uzdevums – trīs svešinieki. Trīs ātri un
nevainojami šāvieni. Tāds uzdevums Viktoram ir gluži vai dabisks. Ēnām apdvesta sazvērestība. Visam
vajadzēja noritēt vienkārši, tomēr… Ar katru šāvienu Viktors arvien dziļāk tiek ievilkts neiedomājamā
sazvērestībā, kurā nevar uzticēties nevienam un it īpaši pazīstamiem cilvēkiem. Briesmas, ko nepamana.
Likmes ar katru sekundi kļūst arvien augstākas, un Viktors saprot, ka negribot tiek ierauts sarežģītā spēlē un
nākamais mērķis ir viņš pats, turklāt izejas no bīstamā labirinta nav.

Roiss Skots Bakingems , Strupceļš
Stjūarts ir jurists paša dibinātā firmā,
viņam ir pieklājīga māja un satriecoši skaista sieva. Dzīve ir pilnībā nokārtota, jo katrs solis ir iepriekš plānots
un paredzams. Viņa firmas partneris Klejs 40 gadu jubilejā noorganizē abiem ceļojumu uz Aļasku. Lieliska
nedēļa tikai vīru kompānijā – kalnu namiņš, medības, atpūta pie mežonīgās dabas.

Ārija Cine, Zis iz ze rasol ( lata romāns )
Elvīra, Malvīne un Oļģerts dzīvo
Īrijā un ir ļoti dažādi. Elvīra ir kopta, slaida dāma, kas sapņo apceļot pasauli, Malvīne – īsa,korpulenta omīte
ar plašu radu saimi Latvijā un allaž gatava stutēt bēŗnus un mazbērnus, bet Oļģerts – vientuļš, strādīgs, taisnīgs,
branga auguma vīrs. Trijatā viņi nopērk sarkanu auto un nodibina kompāniju EMO, kas pārvadā paciņas no
Īrijas uz Latviju un atpakaļ. Un piedzīvojumi sākas!

Inguna Dimante, Cita meitene, jeb, Senā kāzu nakts( lata romāns )
Gustam ir
trīsdesmit gadi, dēls no pirmās laulības, jauna saderinātā un nolikts kāzu datums. Atpūtas pasākumā pie jūras
viņš sastop sievieti, kura vairs nekādi neatstāj domas. Nejaušība vai liktenis, bet viņi sastopas vēlreiz, un Gusts
nolemj izdibināt, kāpēc Agate vairās no sabiedrības, izceļot no pagājības mīklainus notikumus. Vai izdosies
tos atšķetināt un pārvarēt to radītās sekas? Inguna Dimante: “Rakstu par mīlestību, gan trauslu un jaunības
mulsumā nenotvertu, gan reibinoši dziļu un grēcīgu.”

Samuels Bjorks, Pūce vienmēr medī naktī
Šī ir otrā grāmata Mīas Krīgeres
un Holgera Munka sērijā. Talantīgo izmeklētāju komanda, ar ko lasītāji iepazinās grāmatā “Es ceļoju viena”,
uzsāk īpaši teatrālas slepkavības izmeklēšanu, turklāt nozieguma vietā nav atrodams tikpat kā nekas, kas spētu
palīdzēt atrast slepkavu. Komanda ir strupceļā, līdz jauns hakeris atklāj daļu slepkavas plāna. Ja Holgera
Munka komanda nerīkosies ātri, sekos nākamais upuris.

Kirovičs, Eudžens O. Spoguļu grāmata
Kā tu rīkotos, izmeklējot slepkavības
lietu? Vai tu uzticies citu cilvēku atmiņai? Vai uzticies savējai? Vai atmiņai vispār drīkst uzticēties? Prinstona,
1987. gads. Ir nežēlīgi noslepkavots slavens psiholoģijas profesors Džozefs Vīders. Slepkavība tā arī paliek
neatrisināta, un vainīgais netiek atrasts. Ņujorka pēc 25 gadiem. Ietekmīgs literatūras aģents Pīters Kacs pa
pastu saņem manuskriptu “Spoguļu grāmata”, kurā atainota profesora Vīdera slepkavība.

Jū Nesbē, Pusnakts saule
Jūns slēpjas. Viņš ir piekrāpis ietekmīgāko cilvēku
Oslo kriminālajā pasaulē – Zvejnieku – un aizbēdzis uz nomaļu Norvēģijas nostūri – nelielu ciematu kalnos
tik tālu ziemeļos, ka saule tur nekad nenoriet. Viņš paslēpjas mednieku būdiņā nekurienes vidū, un starp viņu
un viņam lemto likteni nostājas tikai Lea un viņas dēls Knuts. Lai gan Lea viņu apgādājusi ar šaujamo un
Knuts pienes ikdienā nepieciešamo, pusnakts saule Jūnu padara traku.

Lelde Stumbre, Maija, Cher Ami!
Grāmata ir beletrizēta biogrāfija par Maiju
Silmali, kādu viņu atceras Lelde Stumbre. Autore centusies turēties pie faktiem, bet kā atzīst Lelde Stumbre
“viegli nebija, jo viņa pati, lai gan spēja savākties, koncentrēties un strādāt, tulkojot kādu darbu līdz 16
stundām dienā, tomēr spēja arī salauzt un aizsviest pa gaisu režīmu, pienākumus, sistēmas, kārtību un kontroli.

Dzintra Žuravska, Iegūstot zaudēts, zaudējot iegūts
par šodienas vissāpīgāko jautājumu par cilvēka izvēli, ko nosaka apziņa.

Romāns ir rakstīts

Kerija Drūrija, Septītā kamera
Romāna darbība norisinās alternatīvā
mūsdienu pasaulē, kurā slepkavībā apsūdzēto likteņus izlemj nevis tiesa, bet sistēma “Balso visi”. Septiņu
dienu laikā atklātā interneta un telefonbalsošanā tiek izlemts, vai apsūdzētajam piemērojams nāves
sods.Pusaudze Marta ir atzinusies, ka nošāvusi slavenu miljonāru Džeksonu Peidžu. Katra no meitenes
atlikušajām dienām tiek translēta TV šovā “Nāve ir taisnīga”, kurā tiek paziņoti arī balsošanas rezultāti.

Dace Judina, Ceturtais kauliņš
Par veciem grēkiem vienmēr jāmaksā
dubultā. Katram pašam jāgādā par spārniem, kas viņu uznesīs debesīs. Tiem, kas redz tālu, jāiemācās saskatīt
trūkstošos bilžu mīklas gabaliņu arī sev līdzās.Vai televīzijas producenta nāve ir nelaimes gadījums? Vai viņa
mīļākā gājusi bojā nejauši? Kāpēc viss norāda uz Ģirtu un Zani, kura kāzu priekšvakarā aizbēgusi no
līgavaiņa?Pulkvežleitnantam Kaķītim un pārējiem Basa detektīvaģentūras darbiniekiem jāvelk smags vezums
– vairākas lietas. Noderētu ikviena palīdzīga roka, sevišķi – Annas Elizabetes asais prāts un leģendārā intuīcija.
Taču viņa aizceļojusi uz Austriju, lai baronu Bergu rezidencē pētītu dzimtas arhīvu.

Ilze Eņģele, Sektors 18-08 ( Bērnu & jauniešu literatūra )
Draugu pulciņa –
piecu jauniešu – Skolas gaitas ir tikko beigušās, taču viņi pret savu gribu ielaužas Kosmosa kreiserī, kuram
jādodas bīstamā glābšanas misijā. Tāpēc atgriešanās mājās uz Zemes viņiem pagaidām tiek liegta. Taču paiet
laiks, un piespiedu ceļojums starpzvaigžņu telpā pārvēršas piedzīvojumā, kura sekas nav prognozējamas.
Tomēr par notiekošo, bet – galvenais – par to, kas varētu notikt, ir jāuzņemas atbildība.

Vilis Seleckis, Meitenes ar eņģeļa tetovējumu
Džeina ir skaista, gudra, vēl
pavisam jauna meitene. Pusaudze. Viņa dzīvo kopā ar mammu un vecomāti, viņas ģimenei pieder lepns nams
Rīgas centrā. Taču tad Džeina paliek viena, nonāk pie patēva Skudras varā, tiek izvarota, pārvērsta par
narkomāni, mīlas enģeli..Skudra, prominentu politiķu, uzņēmēju balstīts, turpina iesākto - bradā kājām
likumu, pelna naudu, iesaistot nepilngadīgas meitenes prostitūcijā.Vai ļaunums paliks nesodīts?

Elisone Pataki, Sisi. Impērijas valdniece
Deviņpadsmitā gadsimta vidū
Hofburgas pilī Vīnē valda ne tikai lieliski valši un šampanietis, bet arī kārdinājumu, sāncensības un nežēlīgu
intrigu gars. Sisi nespēj izturēt galma liekulību, strikto protokolu un vīramātes noteiktos laulības žņaugus un
cenšas izrauties. Viņa atrod mierinājumu savā lauku īpašumā ārpus Budapeštas, dodot pamatu baumām par
karaliskā pāra nesaskaņām.

Filipsa, Sūzana Elizabete, Mana muļķa sirds
Mollija Somervila ir bērnu grāmatu
rakstniece, kura mīl savu darbu no visas sirds. Diemžēl privātajā dzīvē viņai tik spoži neiet. Dienā, kad Kevins
Takers viņu teju nogalināja, Mollija Somervila zvērēja uz visiem laikiem atteikties no nelaimīgas mīlestības.
Chicago Stars futbola zvaigzne Kevins Takers ir puisis, kurā Mollija varētu iemīlēties, bet viņš nespēj
atcerēties pat viņas vārdu... Kādudien viņi tiek burtiski iesviesti viens otra dzīvē.

Rūta Šepetis, Jūras sāļums
Otrais pasaules karš tuvojas beigām, un
tūkstošiem Austrumprūsijas bēgļu izmisīgi iet pretim brīvībai, turklāt daudziem no viņiem ir kas slēpjams.
Bēgļu vidū ir arī Joana, Emīlija un Florians. Liktenis ir savedis viņus kopā šajā ceļā uz vienīgo cerību – kuģi
“Vilhelms Gustlofs” –, un katrā noietajā šī ceļa posmā tiek pārbaudīts trijotnes spēks, drosme un savstarpējā
uzticēšanās.

Andra Manfelde, Virsnieku sievas
Andras Manfeldes romāns "Virsnieku
sievas", kas iznācis vēstures romānu sērijā "Mēs. Latvija, XX gadsimts", stāsta par Liepājas pilsētas daļu
Karostu 70. gados. "Stiprs un skaudrs darbs. Proza, kas svētīgi atgādina, cik tā ir atšķirīga matērija no
vēsturisku pārstāstu treļliem. Vizualitāte, tēlu un simbolu gudrās proporcijas ļauj skatīties visdrūmākajos
eksistences mārkos kā akās.

Dace Priede, Saule špagas asmenī 2
Romāna otrajā grāmatā turpinās jaunā
barona Žaka un nu jau bijušās aktrises Artas paralēlās dzīves. Abiem jārisina smagais jautājums: kas ir labāk
– samocīta dzīve vei godīga nāve? Un daudz kas izrādās nepavisam ne tāds, kā sākumā šķita.“Daces Priedes
kolorīto tēlu prototipi dzīvo mums līdzās, bet viņas grāmatās iegūst daudz košāku raksturu, kas autorei kā
jūtīgai novērotājai nepaslīd garām un mums palīdz paskatīties pašiem uz sevi vai arī – uz to, kādi varam kļūt.

Deivids Valjamss, Vectētiņa lielā bēgšana
Pirms daudziem gadiem
vectētiņš bija labākais Otrā pasaules kara pilots un lidoja ar leģendāro iznīcinātāju Spitfire. Tagad vecā vīra
atmiņa mēdz izstrādāt “jokus”, arvien biežāk pārceļot viņu atpakaļ senajās slavas dienās. Visiem tuviniekiem
to ir ļoti grūti saprast, izņemot vienu – viņa divpadsmit gadus veco mazdēlu Džeku, kuru sajūsmina vectēva
karalaika piedzīvojumi.

Lora Ovena, Vinnija var visu!
Vinnija piedalās autosacīkstēs, ved runci uz
kaķu konkursu, cīnās ar zobu feju un vēl, un vēl.Izlasi, kā Vinnija un Vilbūrs uzdarbojas!

Lora Ovena, Vinnija var visu!
Ko Vinnija dara šoreiz? Visu ko, jo Vinnija
tiešām var visu! Viņa sarīko “Vienas raganas orķestri”, uzlabo savu izskatu, mazliet apmuļķo savu neciešamo
tanti, ķeras pie uzkopšanas, raksta dzeju un laiku pa laikam kaut ko vajadzīgu uzbur (šad tad arī
nevajadzīgu). Vai ir kaut kas, ko Vinnija nevar? Viņa nevar izlasīt grāmatu, jo lasīt tikpat kā neprot.

Lilija Berzinska, Lamzaks meklē Lamzaku
Kad gadās sastapties ar
noslēpumainiem un dīvainiem notikumiem, piemēram, ar Nakteni, kas negaidīti ierodas ar savu peldošo salu,
vai vēja atpūstu avīzes lapu, kurā ir brīdinājums par zemūdens vulkāna izvirduma briesmām, svarīgi ir saglabāt
skaidru prātu un līdzjūtīgu sirdi. Ņiprā vēju un straumju pazinēja Sipriki, zinātniskus faktus cienošais Acainis
un visa zinātājs Krakāns ir tā trijotne, uz kuru var paļauties.

Juris Zvirgzdiņš, Tobiass, Čārlijs un neredzamais spoks
Cik jūsu spoks
maksā? – gribēja zināt Tobiass. – Ko jūs, ko jūs! Kāda tur vēl nauda! – vīrietis atgaiņājās. – Ziniet, mums viņš
ir līdz kaklam! Ņemiet tik ciet! Jums būs kur ielikt? – varēja redzēt, ka viņš ātrāk grib tikt no spoka vaļā. –
Mēs tomēr gribētu viņu vispirms apskatīt. Ziniet, ir tāds teiciens, ka kaķi maisā nepērk! – steiga Tobiasam
šķita aizdomīga.

Hollija Bleka, Vara bruņu cimds
Kolumam Hantam vasaras brīvdienas nav
tādas kā citiem bērniem. Zēna tuvākais biedrs ir Haosa apsēsts vilks Posts. Turklāt tēvam neliek mieru
aizdomas, ka viņa dēls ir ļauns. Un vēl – lielākā daļa bērnu rudenī neatgriežas Maģistrijas burvju pasaulē.
Zēna dzīve nav viegla... un tā kļūst vēl grūtāka, kad mājas pagrabā redzētais liecina – tēvs, iespējams, grasās
iznīcināt gan viņu, gan Postu.

Zīgners, Ingo Mazais pūķis Kokosrieksts. Nebaidies!
Mazais pūķis
Kokosrieksts ar draugiem dodas meklēt slavenā jūraslaupītāju kapteiņa Rudā Rūdolfa amuletu, kurš guļ jūras
dibenā. Varbūt tas palīdzēs atgūt drosmi bailīgajam pirātam Pīteram.Bet, kad draugiem dzelmē uzglūn
briesmas, bailes ir jāmet pie malas.

Uldis Auseklis, Viscaurumainākās siermaizītes
Iznākusi Ulda Ausekļa
pasaku grāmata "Viscaurumainākās siermaizītes" Šajā pasaku grāmatā izlasīsiet raibu raibas pasakas par
pasauli, kurā dzīvojam. Te iepazīsiet Norbertu, kurš kastītē glabāja muzikanta notis, varavīksnes, kas bieži
gribēja būt uz debesu skatuves, Rakstnieku, kuru apbēdināja, ka bērni nelasa, Kociņa kungu, kurš galvenokārt
gleznoja bērzus, sarežģīto un piņķerīgo Trešdienu un vēl, un vēl.

