
Jaunās grāmatas
Oktobris

Emma jau divus gadus nesvin
Ziemassvētkus. Dzīve šķiet zaudējusi
krāsas un iedvesmu līdz brīdim, kad,
izpalīdzot svešiniekam, viņa nolemj
paveikt 24 labus darbus – pa vienam katru
dienu. Soli pa solim, Emmas dzīvē
atgriežas cilvēki, notikumi un, iespējams,
arī mīlestība… 

Melānijas dzīve ir sagriezusies kājām
gaisā – viņa nupat ir nosvinējusi
četrdesmit gadu jubileju, uzzinājusi,
ka gaida bērnu, un atraidījusi sava
mīļotā bildinājumu. Turklāt izrādās,
ka viņas vecās mājas pagalmā ir
uzrakts kāds šokējošs atradums…

Fāgelunda, Jennija.  24 labie darbi

Vaita, Kārena.  Atgriešanās Tredstrītā



Rafaels bija pārliecināts, ka Anna ir viņa
mūža sieviete – gan priekos, gan bēdās. Pēc
trim nedēļām bija paredzētas viņu kāzas.
Bet tad viens vakars visu mainīja. Protams,
mīlestība nepazudīs, lai ko Anna būtu
izdarījusi.
Vismaz tā Rafaelam šķita, taču tad Anna ar
drebošu roku parakņājās savā somā un
pastiepa kādu fotogrāfiju.

Liene, kura tikusi gan atstumta, gan
nodota, nepiekrīt, ka dzīve uz cilvēku
Zemes ir vienīgi pārbaudījums. Sieviete,
kuru pārpratumu virkne iemet tumšā
izmisumā, tomēr neaizmirst ka pasaulē ir
gan smaidi, gan smiekli. Liene priecājas
par to, kas viņai ir, bet nebēdājas par to,
kā šobrīd nav. 

Miso, Gijoms.  Bruklinas meitene

Ketnere, Keita.  Divkosības akadēmija 



Brīnišķīgs, dažbrīd smeldzīgs, tomēr ar
patīkamu draudzīga šarža apdvestu angļu
humoru pilns romāns par vientuļnieku
Londonā. Mēs uzzināsim, kāpēc viņš ir
izvēlējies šādu dzīvi un kāpēc muļķīgā kārtā
samelojies darba devējam par to, ka viņam
ir izcila sieva un divi mīlīgi bērni. 

Talantīgās buduāra fotogrāfes Efejas
Vinteres laulība atrodas uz izjukuma
robežas. Kad stāvu virs Efejas
fotostudijas savu darbnīcu iekārto
provokatīvais mākslinieks Eliass Blūms,
drīz vien jaunā sieviete attopas ierauta
mežonīgas iekāres, seksuālo rotaļu un
postošu melu virpulī. 

Ropers, Ričards.  Dzīvošanas vērts

Račko, Karīna.  Ekstāze



Klusā Devonas lauku nostūrī sešgadīga
meitenīte kļūst par aculiecinieci
drausmīgam noziegumam. Pēc trīsdesmit
gadiem cilvēks, kurš bijis notiesāts par šo
noziegumu, iznāk no cietuma.

Esi laimīgs! - mēdzam vēlēt, kaut gan
visbiežāk nezinām, ko šis otrs cilvēks īsti
uzskata par laimi. Priekšstati var būt
visdažādākie, un laimes jēdziens
filosofijā skaidrots gadsimtiem ilgi.
 Varētu likties, ka šai tēmai vairs nav, ko
piebilst, taču rodas jaunas un jaunas
atziņas. 

Atkinsone, Keita.  Kad reiz būs labas ziņas

Brīdaka, Lija.  Mūža laime?



Vārdos izteikts, teju 5000 kilometru garais
ceļš ir pastiepies garāks, nekā sākumā
plānots. Tāda ir ceļa daba, un es tai ļaujos.
“Sākums mūs atrod pats” ir mans stāsts
par cilvēkiem, ceļu un Latvijas vietām. Tas ir
arī mīlestības stāsts. / Kārlis Kazāks.

Bēgot no pagātnes rēgiem, Vita
Keisija atstāj Londonu un ierodas
žilbinošajā Parīzē. Lai gan Vitai
kabatā nav ne graša, viņa ir
apņēmusies piepildīt savu sapni – kļūt
par atzītu tērpu dizaineri.

Kazāks, Kārlis.  Sākums mūs atrod pats

Rīsa, Džoana.  Sapņotāja Parīzē



Mēs katrs dzīvojam savu dzīvi, bet
vienlaikus esam ciešām saitēm saistīti arī ar
citu cilvēku dzīvēm. Labestīgā nozīmē ir
reizes, kad mums vajadzīga palīdzība vai
mēs palīdzam citiem. Diemžēl, pastāv arī
attiecību nosodāmā puse - skaudība,
nenovīdība, meli un liekulība, un par soģi
kļūst pati dzīve.

Kad būsiet izlasījuši šo pasaku
grāmatiņu, piekritīsiet, ka nav tādas
vietas uz kartes kā Vēliesjustieskā
sala. Bet tas neizslēdz iespēju katram
no mums savā laikā vēlēties justies
gan kā māksliniekam, koraļļu
pētniekam vai valsts prezidentam.

Horna, Māra.  Sava dzīve

Kūlis, Ēriks.  Vēliesjustieskā 



Izsmalcinātā un elegantā Alise ir pieņēmusi
impulsīvu lēmumu un apprecējusies ar glīto
amerikāni Benetu van Klīvu. Vēloties
aizbēgt no garlaicīgās dzīves dzimtajā
Anglijā, viņa pārceļas uz Ameriku. Tomēr
dzīve Kentuki mazpilsētā nelīdzinās
cerētajam, turklāt vēl nākas sadzīvot ar
valdonīgo vīratēvu.

Moja, Džodžo.  Zvaigžņu dāvātāja

Jauku lasīšanu!


