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Z. Kalna «Dina»

Mākslas akadēmija pabeigta. Mīlestības

saulainos toņos pielieta vasara. Te pēkšņi virs

galvām lido padomju helikopteri. Tālākais jau

notiek it kā visā Baltijā, cilvēki veido dzīvo

ķēdi - Baltijas ceļu. Brīvība! To katrs tajā

brīdī izjūt savādāk. Nekas nestāv uz vietas:

ne laiks, ne cilvēks. Viss mainās dinamiskā

gaisotnē. Paaudzes nomaina viena otru,

dzīves bagāžu atdodot nākamajam. Mīlestība-

tā ir mūžīga.

D. Judina .“Viļņos”

Trešā grāmata sērijā «Laika stāsti»

Vētrainajos deviņdesmitajos Dižjūras

piekrastē, Vējpilī nejauši, bet varbūt likteņa

lemti satiekas divi jaunieši – vientuļais vilks,

ģitārists Ralfs Vanadziņš un televīzijas

žurnāliste Rasa Sidraba. Ne vienu, ne otru

dzīve nav lutinājusi, abi alkst dvēseles

siltuma un mīlestības, taču baidās uzticēties

otram, bet galvenais – paši sev.



TULKOTĀ DAIĻLITERTŪRA

D.Čemberlena «Īrisa zieds margrietiņu 

pļavā»

Traģisks satiksmes negadījums Morganas

Kristoferas dzīvi maina uz visiem laikiem. Viņai

jāizcieš cietumsods par noziegumu, kuru izdarījis

kāds cits. Morgana ir zaudējusi mīļoto, un viņai

nākas atvadīties no sapņa par gleznotājas

karjeru... līdz brīdim, kad viņa saņem unikālu

darba piedāvājumu, kas ļautu ātrāk izkļūt

brīvībā.

K.Vaita «Savrupnams Tredstrītā»

Nekustamā īpašuma māklere Melānija Midltone 

ir ārkārtīgi pārsteigta, kad uzzina, ka mantojusi 

savrupnamu no kāda veca kunga, ar kuru 

tikusies vienu vienīgu reizi.Testamentā norādīts, 

ka viņai šajā mājā jānodzīvo gads un tā 

jārestaurē. Bet Melānijai nepavisam nepatīk 

vecas mājas. 



L.Railija «Taureņu istaba»

Pozijai Montegjū tuvojas septiņdesmitā

dzimšanas diena. Viņa vēl aizvien dzīvo

Admirāļnamā - skaistā ģimenes mājā gleznainā

Safolkas apvidū. Te viņa ir aizvadījusi pasakai

līdzīgu bērnību, kopā ar mīļoto tēvu ķerot

taureņus, un te uzauguši arī viņas bērni. Lai arī

apkārtne saistās ar daudzām atmiņām un mājai

līdzās ir burvīgs dārzs, Pozija saprot, ka ir

pienācis laiks Admirāļnamu pārdot, jo ēka

pamazām brūk. Pozijai jāpieņem smags lēmums.

E. Hietamies «Tētis diviem»

Izdevniecība "Latvijas Mediji" laidusi klajā somu

rakstnieces un scenāristes Eves Hietamies

aizraujošā romāna par vientuļo tēvu Anti, un

viņa dēlu Pāvo “Tētis uz pilnu slodzi”

turpinājumu “Tētis diviem”. Brīdī, kad vientuļā

tēva Anti dzīve beidzot sakārtojusies un Pāvo ir

kļuvis ne vien par prātīgu bērnudārznieku, bet

arī pokemonu un rotaļu vāģu ekspertu,

Pasanenu ģimenei uz nenoteiktu laiku

pievienojas piecgadniece Tertu, un abu ikdiena

mainās līdz nepazīšanai.



O. Karlena «Kalendāra meitene. 

Aprīlis - Jūnijs»
Otrā grāmata par Miu Sondersu.

Aprīli viņa pavada kopā ar Meisonu Mērfiju,

profesionālu beisbola spēlētāju, kuram steidzami ir

jāuzlabo savs tēls mediju un sabiedrības acīs, metot

pie malas ierastās izklaides ar sievietēm un kautiņus

bāros. Maijs, iespējams, būs gada karstākais

mēnesis... Mia piedalīsies peldkostīmu reklāmas sesijā

kopā ar samoieti Taju. Bet jūnijs tiks aizvadīts pie

kāda biznesmeņa, kuram atšķirībā no citiem

bagātajiem un varenajiem pie sāniem nav savas

seksīgās lellītes... Un te nu Mia ir tieši laikā!

O. Karlena «Kalendāra meitene. 

Jūlijs- Septembris»
Mias Sondersas ceļojums turpinās jau trešajā

grāmatā, un viņa dodas uz Maiami, Teksasu un

Lasvegasu.



L. Gunels «Diena, kurā es iemācījos 

dzīvot»

Iedomājieties, ka jūs kādu svētdienu

pastaigājaties pa Sanfrancisko krastmalu, un

pēkšņi jūsu roku satver čigāniete, lai izzīlētu

nākotni. Uzjautrināts jūs piekrītat, taču jau pēc

mirkļa viņas skatiens sastingst un čigāniete

nobāl. Un to, ko viņa jums beigās pavēsta... jūs

labprātāk nemaz nebūtu dzirdējis. Kopš tā brīža

nekas vairs nebūs kā agrāk – jūs vairs nespēsiet

iet pa ierasto taciņu. Tieši tā notiek ar Žonatanu

šajā Lorāna Gunela romānā “Diena, kurā es

iemācījos dzīvot”.

D. De Vigāna «Lojalitātes»

Delfīne de Vigāna (1966) ir franču rakstniece,

kuras psiholoģiskie romāni izraisījuši lielu

interesi un piesaistījuši simtiem tūkstošu

lasītāju gan dzimtenē, gan citās valstīs,

saņēmuši prestižas literārās prēmijas, tulkoti un

pārtapuši filmās.

Trīspadsmitgadīgajam Teo un viņa draugam

Matisam ir noslēpums. Abu skolotājai Elēnai ir

aizdomas, ka kaut kas nav kārtībā, bet centieni

par katru cenu atklāt patiesību atmodina pašas

pagātnes rēgus.



KRIMINĀLROMĀNI
M. Konelijs «Noziegumu hronists»

Amerikāņu rakstnieka jaunākā romāna

galvenais varonis ir žurnālists Džeks

Makīvojs. Kādu dienu pie viņa ierodas

policisti un paziņo, ka savā dzīvoklī brutāli

nogalināta kāda sieviete, viņš saprot divas

lietas. Pirmkārt, viņš ir aizdomās turamais.

Otrkārt, viņam jāuzraksta par šo noziegumu.

R. Kreiss «Bīstamais cilvēks»

Kad Džo Paiks, izgājis no bankas, dodas

atpakaļ uz savu auto, viņš nejauši kļūst par

liecinieku tam, kā divi vīrieši mēģina

nolaupīt bankas kasieri Izabelu Rolendu.

Paiks izjauc abu ļaundaru plānus, bet ar to

nekas nebeidzas – kāds joprojām ir apņēmies

uzmeklēt Izabelu. Kļuvis par viņas uzticības

personu, Paiks sāk šķetināt šo lietu kopā

savu draugu privātdetektīvu Elvisu Kolu.



A. Mariņina «Rūgtais kvests»

Iznākusi romāna noslēdzošā, trešā, daļa.

Šis ir viens no visneparastākajiem

Aleksandras Mariņinas romāniem.

Iztēlojieties, ka esat nonācis Padomju

Savienībā: miers un stabilitāte, bezmaksas

izglītība, ēdnīcā pusdienas par vienu rubli,

saldējums par deviņdesmit kapeikām.

Sapnis!? Nekas, kvests parādīs...



JAUNĀKĀ SKOLAS VECUMA 

BĒRNIEM

S. Penipārkere «Pakss»

Pīters un Pakss ir bijuši nešķirami, kopš zēns

izglāba lapsēnu un pārnesa mājās. Taču kādu

dienu notiek neparedzamais: Pītera tēvs dodas

karā un liek palaist lapsu savvaļā.

Nonācis sava vectēva mājās trīssimt jūdžu

attālumā, Pīters saprot, ka neatrodas tur, kur

viņam vajadzētu būt, – līdzās Paksam. Mīlestības,

uzticības un skumju mudināts, zēns dodas ceļā,

lai atrastu lapsu un abi atkal būtu kopā.

Tikmēr Pakss neatlaidīgi gaida savu zēnu,

iekuldamies dažādos piedzīvojumos un atklādams

daudz jauna…



PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNIEM

E.P. Tītinens «Mīļās egles azotē»

Kādu rītu zaķu meitene Mazā Zīle uz ciema

ceļa satiek vecmāmiņu Martu. Martai līdzi ir

īsts dārgums – no mammasmammas saglabāts

simtgadīgs ieraugs, no kā viņa katru sestdienu

ir cepusi rupjmaizi. Zīle sadraudzējas ar Martu

un drīz vien uzzina, kā no maza var izaugt liels

un cik daudz var paveikt kopā. Kad maizes

smarža izplatās pasaulē, uz dzīvi ciemā

pārceļas jauni iemītnieki.

«Miedziņpasakas»

Grāmata iznākusi sērijā Lasīšanai pirms
gulētiešanas. Četri jaukie, sirdi aizkustinošie,

maiguma un mīlestības pilnie stāstiņi

iepriecinās mazuli katru vakaru pirms

miedziņa.



Visām labajām grāmatām ir kas kopīgs. Tās ir patiesākas nekā būtu tad, 
ja attēlotie notikumi būtu īsti. Pēc izlasīšanas tu jūties tā, it kā tas būtu 
noticis ar tevi – un pēc tam tas viss pieder tev. /Ernests Hemingvejs/
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