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Diāna Gabaldone
SPĀRE 
DZINTARĀ
Klēra gremdējas atmiņās par laiku, 

kad viņas dzīve bija mežonīgas, 

pilnasinīgas mīlestības pārpilna, 

laiku, kad vissvarīgākais pasaulē bija 

Džeimijs Freizers, Sarkanais Freizers, 

Briannas īstais tēvs. Kopā ar Džeimiju

Klēra piedalās cīņās, apceļo Franciju –

Parīzi, Aržantānu, Fontenblo... – un 

Skotijas kalnienes, sastop karaļus un 

sazvērniekus, burvjus un kurtizānes 

un no sirds izbauda katru kopā 

piedzīvoto mirkli. Maģiski burvīgs 

stāsts par mīlestību, kuru neskar 

laiks un attālums, mīlestību, pie 

kuras šūpuļa stāvējusi senču maģija, 

mīlestību, kuras pārvarīgais spēks 

maina ne tikai rītdienu, bet arī 

pagātni.



Stefānija Meiere
KRĒSLA
Šis ir stāsts par senām leģendām, par 

ģimeni, kura atšķiras no citām, un 

aizliegtu mīlestību, kas ir pretrunā 

cilvēku un dabas likumiem un tomēr 

lauž pasaules kārtību...

Šī grāmata liks jums vēlreiz gluži 

fiziski pārdzīvot šaubas, cerības, 

satraukumu un sapņus, ko jutāt pirmo 

reizi iemīloties, pirmo reizi iekārojot 

un pirmo reizi ilgojoties kādam 

piederēt. Lasot šo grāmatu, jums 

uzmetīsies zosāda, jūs vēlēsieties, lai 

šī bauda nekad nebeidzas...



Kristina 
Sabaļauskaite
SILVA RERUM
Romāna darbība notiek no 1707. līdz 

1710. gadam. Karš, mēris, bads, 

nesamērīga greznība un nāvīgs 

izsalkums, zviedru un krievu karavīri, 

jūdu ārsti, holandiešu kāršu spēlmaņi, 

turku konkubīnes, franču dāmas, 

spītīgi žemaiši un ironiski viļņieši, 

bezvārda mūks, kurš apglabājis 

vairāk nekā divdesmit tūkstošus mēra 

upuru, un, protams, vēl viena bajāru 

Norvaišu dzimtas paaudze.



Katrīna Teilore
DARINGEMHOLA
Spēcīgas jūtas un ilgi glabāti noslēpumi...

Jaunā veterinārārste Keita ir apmierināta ar 

mierīgo dzīvi Soltersendā, gleznainā 

Austrumanglijas ciemā. Viņai ir ļoti 

draudzīgas attiecības ar Daringemholas

muižas īpašnieku Kemdenu ģimeni, kuras 

locekļi izturas pret Keitu kā pret pašu meitu. 

Taču kādu dienu ciemā ierodas svešinieks, 

kurš negadījumā zaudē atmiņu. Jaunā 

sieviete izskatīgo vīrieti uzņem savā mājā un 

drīz vien viņā neglābjami iemīlas. Keita jau 

gandrīz notic, ka svešinieks ir gatavs atbildēt 

viņas jūtām, kad izrādās: vīrietis ir Bens 

Sterlings, IT uzņēmējs no Ņujorkas un 

īstenais Daringemholas mantinieks. Viņš jau 

gadiem ilgi ir kalis plānus un zvērējis 

atriebties ģimenei, kas savulaik viņa mātei, 

rupji parādījusi durvis. Iegremdējieties

neaizmirstamajā Daringemholas pasaulē!



Anna Toda
AFTER
Tesa ir laba meitene, kuru mājās gaida 

jauks, uzticams puisis. Viņai ir mērķis, 

stingrs raksturs un māte, kura meitu 

notur uz pareizā ceļa.

Nupat iekārtojusies universitātes 

kopmītnēs, Tesa iepazīstas ar Hārdinu. 

Puiša brūnie, nekārtīgie mati, britu 

akcents, tetovējumi un gredzens lūpā 

viņu ļoti atšķir no visiem cilvēkiem, 

kurus Tesa jebkad ir pazinusi.

Taču Hārdins ir arī nežēlīgs. Tesai

vajadzētu viņu ienīst, un meitene arī 

neieredz Hārdinu – līdz brīdim, kad 

attopas ar viņu divatā savā kopmītņu 

istabā. Tesu ir apbūrusi puiša dabas 

tumšā puse, un pirmais skūpsts viņā 

iededz vēl nepazītas kaislības liesmu.



Keita Lorena
EŅĢEĻU
NAKTS
“Eņģeļu nakts” ir bīstami satraucošs un 
tumšas romantikas caurvīts romāns –
aizraujošs trilleris un nepārspējams mīlas 
stāsts.
Daniels Grigori nez kāpēc šķiet ļoti 
pazīstams.
Noslēpumainais, atturīgais puisis piesaista 
Lūsijas Praisas uzmanību jau tajā pašā brīdī, 
kad viņa to ierauga savā pirmajā dienā 
pāraudzināšanas skolā “Zobens & Krusts” 
Savanā. Viņš ir vienīgais gaismas stars vietā, 
kur ir aizliegti mobilie telefoni, pārējie 
audzēkņi ir jukuši un katru kustību uzmana 
novērošanas kameras.
Vienīgi Danielu galīgi neinteresē Lūsija, un, 
lai tas būtu pilnīgi skaidrs, puisis no viņas 
izvairās. Bet viņa nespēj rimties. Daniels 
meiteni pievelk kā uguns naktstauriņu, un 
Lūsijai ir jānoskaidro, ko viņš tik izmisīgi grib 
paturēt noslēpumā... pat ja tāpēc būtu 
jāmirst.



Džodžo Moja
PIRMS ATKAL 
TIKSIMIES
Lū Klārka ir līksma, jautra un koši 

ģērbta mazpilsētas meitene. Viņa 

neilgojas pēc lielām pilsētām un 

izaicinājumiem, Lū drīzāk gribētu visu 

mūžu pavadīt vecāku paspārnē. Neviens 

netop gudrs, kāpēc tik talantīga un jauka 

meitene vēlas dzīvi aizvadīt klusumā un 

mierā – bet Lū ir savi iemesli...

Investīciju ģēnijs Vils Treinors pēc 

satiksmes negadījuma ir zaudējis gandrīz 

visu, pat veselību. Tagadne viņam riebjas, 

bet nākotni Vils nemaz nevēlas.

Un tad Vila dzīvē kā krāsains tornado

ievirpuļo Lū, košā būtne, kura 

apņēmusies paveikt neiespējamo –

atgriezt Vila dzīvesprieku nieka sešos 

mēnešos...



Lisa Sī
ŠANHAJAS
MEITENE
Tveicīgā Šanhaja, Āzijas Parīze, ir pilsēta, 

kurā saplūdušas dažādas tautas, radot 

eksotisku vidi ar savdabīgu un 

neatkārtojamu stilu. Te dzīvo un strādā 

māsas Meja un Perla – Skaistās meitenes, 

modeles, kuras pozē māksliniekiem. Viņu 

portreti ieraugāmi it visur: uz žurnālu 

vākiem un plakātiem, kalendāros un 

reklāmās. Pārtikušas un skaistas, meitenes 

bauda dzīvi, līdz kādudien tēvs paziņo, ka 

azartspēlēs zaudējis gan savu biznesu, gan 

meitas un, lai glābtu ģimenes godu, viņām 

nāksies precēt svešiniekus un turpmāk dzīvot 

Amerikā. Māsas nolemj bēgt, taču Šanhaju 

ieņem japāņi un Amerika pēkšņi šķiet kā īsts 

glābiņš salīdzinājumā ar šausmām, kas 

notiek dzimtajā pilsētā. Kopā ar māti viņas 

dodas tālajā ceļojumā, pēc kura nekas vairs 

nebūs kā agrāk...



Laura Dreiže
DEJA AR NĀVI
Londona, 1869. gada nogale.

Viktorija Roze Elingtona, 

aristokrātiskas izcelsmes meitene, 

nekad nav gribējusi mācīties maģiju, 

taču studijas Karaliskajā Maģijas 

akadēmijā ir viņas vienīgā iespēja 

uzzināt patiesību par tēva, 

Lielbritānijas arhimaga, nāvi.

Kad Viktorijai aprit astoņpadsmit 

gadu, viņa dodas uz Augšlondonu –

krāšņo un valdzinošo pilsētu debesīs. 

Un tas nekas, ka Akadēmijā uzņem 

tikai vīriešus. Pamazām Viktorija 

apjauš, ka patiesībai var būt augstāka 

cena, nekā viņa ir ar mieru maksāt...



Somans Čainani
LABĀ UN 
ĻAUNĀ SKOLA
Sofija un Agata ir labākās draudzenes, 

vismaz tā var uzskatīt, kaut gan – citu 

draudzeņu jau viņām nemaz nav. Sofija ar 

savām sārtajām kleitām, kristāla kurpītēm 

un uzcītību labajos darbos ir pārliecināta, 

ka Labā skolā saņems tikai teicamas 

atzīmes un pabeigs to kā pasakgrāmatu

princese. Turpretī Agata ar viņas neglīto 

izskatu un neslēpto nepatiku pret pasakām 

ar laimīgām beigām šķiet vispiemērotākā 

kandidāte Ļaunā skolai. Jo šī 

noslēpumainā Labā un Ļaunā skola ir 

mācību iestāde, kurā pusaudži apgūst 

prasmi kļūt vai nu par pasaku varoņiem un 

princesēm, vai arī par briesmoņiem un 

ļaundariem. draudzenes drīz vien ir 

spiestas saprast, ka vienīgais veids, kā tikt 

prom no pasakas, ir... to izdzīvot. Tikai –

Sofija un Agatai nekad īsti neizdodas 

vienoties, tāpēc viņu attiecības sāk 

dramatiski mainīties.



Stīvens Kings
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. Ir jāatceras viss, kas aizmirsts, ir 

vēlreiz jāapvienojas, lai atkal stātos pretī 

šausmām un bezvārda ļaunumam...



Sallija Grīna
TUMŠĀ PUSE
Romāna darbība risinās mūsdienu 

Lielbritānijā, kur, izrādās, līdzās cilvēku 

pasaulei pastāv arī aizraujoša un baisa 

burvju pasaule, kurā uz dzīvību un nāvi 

notiek cīņa starp baltasiņu un melnasiņu

burvjiem. Šādā sarežģītā vidē aug 

romāna galvenais varonis Neitans Birns, 

kurš visur izrādās svešais starp savējiem, 

jo ir ļoti neparasts zēns – pa pusei 

baltasinis, pa pusei melnasinis. Zēns ir 

bārenis – viņa māte ir mirusi, bet savu 

tēvu viņš nekad nav sastapis. Viņš dzīvo 

kopā ar vecomāti, pusmāsām Džesiku un 

Deboru un pusbrāli Aranu. Neitans

atrodas ļoti sarežģītā savas dzīves posmā: 

viņam jāatrod sava identitāte, jāiegūst 

īpašās burvju spējas un jāiepazīst pirmā 

mīlestība.



Silvana De Mari
HANIJA
Princeses vectēvs ar burvju mākslu 

palīdzību paredz vēl nedzimušā bērna 

ļauno spēku un atstāj pirmsnāves

vēsti, piekodinot jaundzimušo 

nekavējoties nogalināt. Taču, kad 

Hanija piedzimst, viņas māte nolemj 

kopā ar zīdaini aizbēgt tuksnesī, 

cerēdama, ka tur mazulītes ļaunais 

spēks mazāk kaitēs ļaudīm.


