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Vai ir taisnīgi izpildīt nāvessodu
saviem cīņubiedriem, ja viņi
rīkojušies zemiski? Vai ir vismaz
kaut kas svēts un neskarts, pie
kā rast patvērumu, kad karš
būs beidzies? Un vai mājās
gaida vien sagrauti sapņi?...

Paši savas labsajūtas
vārdā lasītāji tiek
aicināti uzskatīt, ka arī
šīs grāmatas – tāpat kā
triloģijas pirmo divu
daļu “Bailes” un “Vara”
– pamatā nekādā
gadījumā nav patiesi
notikumi un ka tās
varoņi ir izdomāti.

Grāmata par ļaunumu
un tā iemesliem, par
to, cik svarīgs ir katrs
mūsu solis, vārds,
rīcība.

Leo Murneks ir nostrādājis cirkā
35 gadus, pēdējos 20 par lauvu
dresētāju…Margaritas Grietēnas
jaunākais kriminālromāns kā
allaž savā viegli ironiskajā stilā
paver priekškaru tur, kur
vienkāršais cirka skatītājs
ielūkoties nevar.

Romantiskie sižeta
pavērsieni atklās lasītājam
skaistu Latvijas ainavu
20.gadsimta 20.–30.gados,
ticamus dzīves stāstus,
varoņu savijušos likteņus un
kolorītus raksturus.

Tas ir neparasts stāsts
par divpadsmit dienām
svara korekcijas centrā.
Stāsts papildināts ar
padomiem, kā zaudēt
svaru un mainīt
ieradumus, un dažām
“garšīgām” tievēšanas
receptēm.

Gundegas Repšes jaunā eseju
grāmata sniedz personisku
ieskatu aizvadītajā Latvijas
simtgades gadā. Rakstnieces
dienasgrāmatā tverts laika
posms no 2017. gada 18.
novembra līdz 2018. gada 18.
novembrim.

Neparastais, interesantais
ironisko stāstu krājums
“Visas sēdvietas izpirktas” ir
Ligitas Paegles pirmā
grāmata.

Šī grāmata piedāvā
ieskatu zinātniskos
pētījumos, kā arī sniedz
praktiskus ieteikumus
skolotājiem, kā radīt un
pielāgot mācību vidi, lai
tā būtu piemērota
bērniem ar disleksiju.

Dukuru ģimenes
panākumi ir
fenomenāli. Tie gūti
mūsu acu priekšā, bet
vai mēs zinām, kas aiz
tiem stāv?

Grāmata par Jāni Lūsi sportistu, kurš
divdesmit gadu garumā
bijis labākais pasaules
šķēpa metējs, uzstādot
divus pasaules
rekordus.

Grāmata ir Latvijas
dārzkopju tepat
Latvijā radīts un uz
Latvijā gūtu pieredzi
balstīts darbs.

Diānas Čemberlenas
romāns «Vijolniece»
stāsta par tuvinieku
attiecību noslēpumiem
un to lomu cilvēka dzīvē.

Skolas pagalmā tiek
atrakta laika kapsula ar
skolēnu pirms desmit
gadiem rakstītiem
sacerējumiem. Starp
tiem viens ir tik savāds,
ka skolas vadība nolemj
to nodot policijai.

Biodatorikas profesoram Teo Krejam
piemīt apbrīnojamas spējas saskatīt
likumsakarības tur, kur citi redz tikai
haosu. Kad mīklainos apstākļos tiek
noslepkavota Kreja bijusī studente un
viņš kļūst par vienu no aizdomās
turamajiem, profesors sāk pētīt
nozieguma detaļas.

Ir pagājuši desmit gadi
kopš Elijas nozušanas.
Tikai māte Lorela tā arī
nav atteikusies no
cerības viņu atrast.

“Franču svīta” ir romāns,
kas kaut kādā ziņā
atgādina “Vējiem līdzi” un
sasaucas ar pašas autores
likteni.

“Safīra atraitne” ir
brīnišķīgi sarakstīts, sirdi
plosošs, bet vienlaikus arī
iepriecinošs romāns.

Nele Noihausa ir vācu
rakstniece, kuras romāni par
Olivera un Pias
izmeklētājiem noziegumiem
ir populāri daudzās pasaules
valstīs. “Mežā” ir ceturtais
autores romāns, kas tiek
izdots latviešu valodā.

Sāra sastop Ediju, pavada ar
viņu kopā septiņas brīnišķīgas
dienas un ir neglābjami
iemīlējusies. Kad viņš dodas
sen ieplānotā ceļojumā un
apsola piezvanīt no lidostas,
nav iemesla viņam neticēt.
Tomēr Edijs nepiezvana…

Vidusskolniece Signe no
Latvijas austrumu pierobežas
mazpilsētas pārceļas uz Rīgu,
kur viņai jāatšķetina vecāku
neskaidrās attiecības, jāmeklē
sava vieta mācību iestādē, kurā
skolēni tiek dalīti stilīgajos un
nestilīgajos, un jāiepazīstas ar
pirmās mīlestības trauslumu.
Čiekurkalna puikas Klāvs un Intars
nejauši sastop plastmasas maisiņu
Dusmukuli, kurš izrādās ne tikai
dzīvs un runīgs, bet arī pikts - viņš
ir izsviests mēslainē un nu, tāpat
kā neskaitāmi citi maisiņi,
bezdarbībā klimst pa ielām, pinas
koku zaros un plunčājas peļķēs. Kā
izglābt pasauli no šiem plastmasas
huligāniem?

Sešpadsmitgadīgā Aza
nemaz nevēlas meklēt
bēguļojošo miljardieri
Raselu Piketu, taču par
viņa atrašanu izsludināta
simttūkstoš dolāru liela
atlīdzība…

“Mūmijas mīkla” ir trešā
grāmata par Herbertu un
Salliju. Viņu piedzīvojumi
briesmoņu apsēstajā Eldsālā
aprakstīti arī grāmatās
“Zombiju drudzis” un
“Vilkaču noslēpums”.

Bērnu tik ļoti iemīļotā
Mūmamma ir
atgriezusies jaunā
grāmatā. Mūmamma
nolemj iemācīties kāpt
kokā, un Vārnai neatliek
nekas cits kā viņu
atbalstīt.

Kas vasaras naktī aiz loga
čīgā? Ko ēd skudras? Kāpēc
ķirzakām tik gara aste un
kur zirnekļi ņem
pavedienus tīkliem?
Skudriņai Kāpēcītei ir tik
daudz jautājumu…

Pasaku grāmatās iekļautas brīnišķīgi
ilustrētas pasakas, to skaitā
H.K.Andersena un brāļu Grimmu daiļrade.

