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Dagnijas Dreikas romānā
attēloti vairāku paaudžu
attiecību samezglojumi, kas
rodas gadu gaitā. To
atrisinājumi ir gana negaidīti.

Vēstuļu apkopojums par 20.
gs. otrās puses un 21. gs.
sākuma norisēm dzīvē un
literatūrā. Vēstuļu autori –
latviešu rakstniece, dzejniece
Daina Avotiņa un lietuviešu
dzejnieks Alfons Maldonis.

Mūsdienu ironisko
detektīvromānu sērijas
«Izmeklē Anna Elizabete»
jaunākais romāns.

Skaidrs un kodolīgs
pārskats par moderno
mākslu Eiropā un
Amerikā. Uzzini, kas ir
fovisms, dadaisms,
sociālreālisms u.t.t.

Ģimenes psihoterapeites
Lindes fon Keizerlinkas
grāmata “Tavas asaras uz
mana vaiga” domāta bērniem,
kas piedzīvojuši krasas un
sāpīgas pārmaiņas savā
mazajā pasaulē.

Profesors Elmārs Grēns
ir viens no molekulārās
bioloģijas pamatlicējiem
Latvijā. Grāmata par to,
kā PSRS pētīja, ražoja
un pārbaudīja
drausmīgākos cilvēces
iznīcināšanas līdzekļus
– bioloģiskos ieročus.

“Es tevi redzu” ir
lielisks trilleris,
kurā ir papilnam
mānīgu norāžu,
kas izaicina
lasītāju.

Trīs vīriešu mēģinājums aplaupīt
inkasācijas automašīnu beidzas
traģiski – viņu sievas kļūst par
atraitnēm. Vai atraitnes varētu
pabeigt to, ko iesāka viņu vīri?

Iedvesmojoties no
paša bagātās dzīves
pieredzes, populārais
brazīliešu rakstnieks
Paulu Koelju aizved
mūs nesenā pagātnē,
lai vēlreiz pasapņotu
kopā ar paaudzi, kas
ilgojās pēc miera un
uzdrīkstējās apšaubīt
patērētājsabiedrībā
pastāvošo vērtību
sistēmu.

Šis Žila Verna darbs ir vēl neiepazīts,
tomēr gana intriģējošs un aizraujošs.
“Drāmas Livonijā” vērtība slēpjas arī
grāmatas žanrā, kas ir detektīvs,
atšķiroties no autora
ierastā fantastikas žanra, reizē
atklājot, kādu pats autors redzēja
Rīgu tālajā 1893. gadā.

Ziemassvētku vecītim
katrā valstī un pilsētā
vajadzīgi čakli, drosmīgi
un attapīgi palīgi, tādēļ
viņš personīgi ierodas
Latvijā, lai izvēlētos sev
jaunu palīgu.

Uzmanību – Gregs atkal ir klāt! Pie
lasītājiem dodas jau trīspadsmitā
“Grega dienasgrāmata”.
Kad sniega dēļ tiek slēgta Grega
Heflija skola, visa apkaime
pārvēršas ziemas kaujaslaukā.

Jura Zvirgzdiņa “Zvaigžņu
tramvajs” ir Latvijas
mīlestības un izzināšanas
grāmata. Tas ir stāsts par
mazu meiteni, kurai
Latvija un tās lielā svētku
diena ir dziļi sirdī. Varbūt
dziļāk nekā viņas tētim un
mammai, kuriem šķiet –
ar kliņģeri un televīzijas
pārraidi pietiek.

