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1. Māra Jakubovska “Bračka”. Renārs ir visparastākais sešpadsmitgadnieks.
Mācās Rīgā un nedēļas nogalēs brauc uz savu mazpilsētu. Dzīve šajā vecumā
viņam piedāvā tik daudz- draugus, tusiņus, izpriecas un meitenes.
2. Aldis Bukšs “Brāļi”. Neveiksmīga pokera spēle ekskluzīvā Londonas klubā
latvieti Edgaru ievelk notikumu ķēdē, kuri noved viņu Helsinku cietumā. Pa šo
laiku Igaunijā bez vēsts pazūd Edgara jaunākais brālis. Aizsākas Edgara
pēddziņa gaitas: no Igaunijas uz Ziemeļlatgali, Latvijas—Krievijas pierobežas
un Londonu, pamazām izgaismojot sarežģītu starptautisku noziedzības tīklu.
3. Melisa Hilla “Kafija ar mīlestību”. Neaizmirstams piedzīvojums tiem, kas
mīl romantiku un ekrāna zvaigznes un vēlas izbaudīt noslēpumu atminēšanas
prieku. Grāmatas beigas ir tik neparastas, ka pārsteigs pat pieredzējušāko
literatūras gardēdi.. Brīnišķīgs romāns, kas palīdz aizbēgt no ikdienas.
4. Džoana Rīsa “Laimes ķērāja”. Laimes ķērāja būs īsts gardēdiens vēsturiskās
literatūras cienītājiem. Lasītāji varēs izbaudīt 20. gs. 20. gadu Londonu visā tās
krāšņumā – no izsmalcinātām vakara viesībām līdz noplukušām pansijas
istabiņām. Šajā neaizmirstamajā stāstā iemirdzas mūžam aktuālās tēmas –
draudzība, mīlestība, sevis meklējumi.
5. Čingizs Abdullajevs “Maniaka prāts”. Pazīstamā Maskavas ZPI valda
apjukums- tā teritorijā ir nogalināta jauna darbiniece. Izmeklētāji uzskata, ka
ļoti drīz atklās noziegumu, jo tas pastrādāts režīma institūtā, kur svešiem ieeja
ir aizliegta. Tātad slepkava ir kāds no savējiem.
6. Arnolds Auziņš “Masāža tikai vīriešiem”. Erotisks romāns, kurā atainots
izbijušas staigules dzīvesstāsts. Lasītājiem būs interesanti sekot līdzi
komiskajiem notikumiem un mēģināt uzminēt, kurš nogalināja mīlēto un
skaisto ielasmeitu.
7. Maikls Konelijs “Nevainības likums”. Savā jaunākajā romānā Konelijs spoži
un niansēti ataino tiesāšanās procesu, parādot, ka svarīgi ir ne tikai
pierādījumi, bet arī velnišķīgi labas argumentācijas prasmes. Viens no pēdējās
desmitgades izcilākajiem juridiskajiem trilleriem.

8. Rolanda Bula “Noilguma lieta”. Pēc dzimšanas dienas svinībām pazūd
biznesmenis Guntris Veldre. Viņa līķis tā arī netiek atrasts; mājienu par
iespējamo notikumu gaitu dod vien uzņēmēja ierastajā skrējiena trasē līdzās
šosejai atrastais sadauzītais mobilais telefons.
9. Džūda Devero “Nozagtie laimes mirkļi”. Vai iespējams sastapt savu mūža
mīlestību, ja esi ierāpies pa logu kāda cita mājā, lai to aplaupītu? Nozagtie
mirkļi ir fantastisks labsirdīga humora un romantiskas smeldzes caurvīts, elpu
aizraujošs romāns ar neparastu sižetu un brīnišķīgiem varoņiem, kurus viegli
iemīlēt.
10. Ruta Zimnoha “Pirms saule riet”. Edgars jau pāris gadus ir kopā ar jauno,
skaisto influenceri Nikiju, savukārt viņa bijusī sieva Lilita pirmo reizi pēc
šķiršanās padodas meitiņas aicinājumam kopā doties pie vīra vecākiem. Abas
nenojauš, ka brīvdienās iekļūs īstā drāmā.
11. Dzintars Tilaks “Šausmiņa”. Skolas vecuma romāns – tā šo grāmatu ir
nodēvējis autors, cerot, ka jaunajiem lasītājiem tā būs ne tikai laba
lasāmviela, bet arī iemesls padomāt un “neķert kreņķi”, paraugoties uz sevi
no malas.
12. Dace Judina “Tukšais nams”. Pagājuši divi gadi, kopš psiholoģe un laulību
terapeite Dagnija Apine šķīrusies no vīra. Dagnijai iedibinājusies harmoniska
dzīve kopā ar mīļoto – bijušo jūrasbraucēju Gintu, tomēr tagad melnā svītra
piemeklējusi Ginta tēvu, un šķiet, ka arī nākotnei kopā ar Dagniju joprojām
pāri klājas pagātnes melnās ēnas.
13. Kamilla Lenberga “Zelta būris”. Feija ir mīlējusi Džeku kopš biznesa skolas
studiju gadiem. Džeks uzaudzis turīgā ģimenē atšķirībā no Feijas, kura ir smagi
strādājusi, lai aizmirstu tumšo pagātni. Kad Feija atklāj, ka viņam ir dēka, viņas
perfektā pasaule sašķīst lauskās. Šajā draiskulīgajā, dzirksteļojošajā stāstā par
seksu, nodevību un noslēpumiem Džeks saņems tieši to, ko pelnījis, jo
sievietes atriebība ir nežēlīga, bet skaista.
14. Aija Mikele “Zirneklis”. Romāna “Zirneklis” lasītājus gaida spraigs,
intriģējošs sižets, interesanti personāži un līdz pēdējai grāmatas lappusei
neatminami pagātnes noslēpumi.

