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Anti Pasenenam, gaidot sava pirmdzimtā ierašanos
pasaulē, bija pilnīgi skaidrs ģimenes lomu
sadalījums. Viņa sieva Pija paliks mājās ar bērnu, bet
viņš pēc atvaļinājuma atgriezīsies darbā un ierastajā
ikdienas režīmā. Tādēļ brīdī, kad, atdevusi zīdaini
tēva rokās, sieviete iekāpj taksometrā un pazūd
nezināmā virzienā, Anti apjūk: "Kur lai tas vecis tiek
pie tiem akmens laikmeta mātes gēniem, ja es jau no
paša sākuma esmu radīts, lai medītu mamutus?"
Eves Hietamies romānā par vientuļā tēva Anti un viņa
dēla Pāvo pirmajiem gadiem divu cilvēku ģimenē
aizkustinošais savijas ar drosmīgo, komiskais ar
skumjo, radot patiesi izjustu un izklaidējošu
lasāmvielu.

Eve Hietamies. 
Tētis uz pilnu slodzi
Latvijas Mediji, 2019

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=351287&ident=1381715#copies
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Telma un Luī. Viņi vienmēr ir bijuši divi: Telma un
viņas mīļotais dēls.
Kādu rītu Luī cieš negadījumā, un abu dzīves
sagriežas ar kājām gaisā, jo Luī iekrīt komā. Telma
dēla istabā nejauši atrod viņa dienasgrāmatu, kurā
Luī pierakstījis sapņus, ko vēlētos piedzīvot. Un
Telma to saredz kā iespēju. Viņa uzsāk nozīmīgāko
savas dzīves ceļojumu, lai iedvesmotu Luī dzīvei ...
Romāns “Brīnumu istaba” ir sirsnīgs un apburošs
stāsts par māku rast prieku ikvienā dzīves brīdī.

Žiljēns Sandrels. 
Brīnumu istaba
Zvaigzne ABC, 2019

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=357665&ident=1385103#copies


Lūsinda Railija. 
Eņģeļu koks
 Zvaigzne ABC, 2019
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Romāns par seniem un aizmirstiem ģimenes
noslēpumiem un notikumiem. Ir pagājuši trīsdesmit
gadi, kopš Grēta aizbrauca no Mārčmontas muižas
Velsas laukos. Kad viņa tur ierodas, lai ar Deividu
nosvinētu Ziemassvētkus, Grētai par šo namu nav
nekādu pagātnes atmiņu - tās visas izdzēsis kāds
traģisks negadījums. Pastaigājoties pa apkārtni, viņa
uzduras kapavietai, kuras padzisušais uzraksts vēsta,
ka tur apglabāts mazs zēns. Tas Grētā atmodina kaut
ko sen aizmirstu, un ar Deivida palīdzību viņa uzsāk
ceļu, lai atgūtu zaudēto atmiņu. Fragmentu pēc
fragmenta viņa vāc kopā savā dzīvē pieredzēto.

3td E-grāmatu bibliotēkā

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=357012&ident=1384450#copies
https://3td.lv/lv/ebooks/491
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Kad Terija Reibērna, atgriezusies no
komandējuma, savā mājā ierauga puskailu
svešinieku, viņa uzreiz saprot, ka te kaut kas nav
tīrs, precīzāk sakot, kāds noorganizējis viņai aklo
randiņu. Bet Terija negrasās uzķerties uz šī āķa ...
Pat ja tikko sastaptais vīrietis – Neits – ir patiešām
absolūti brīnišķīgs. Arī viņš negrasās spēlēt spēlītes,
jo pavisam noteikti ir saderinājies ar pilsētas mēra
meitu un tikai vēlas īrēt istabu Terijas mājā, no
kuras paveras neatkārtojams skats uz ezeru.

Džūda Devero. 
Skūpstu ezers
Kontinents, 2020

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=363364&ident=1390796#copies


LCB e-katalogā

Džordžija ir izcila senlietu pazinēja. Reiz pie
Džordžijas ierodas kāds svešinieks ar izsmalcinātu
porcelāna tasīti. Tasīte ir piederējusi viņa
vecmāmiņai, un tā ir rotāta ar neparastu rakstu -
bitēm, kas gluži kā maģiskā dejā iemūžinātas
lidojuma laikā. Džordžija saprot, ka šo rakstu jau ir
redzējusi. Savā bērnībā. Laikā, kad viņa vēl bija
pavisam cits cilvēks. Lai noskaidrotu vērtīgā
atraduma izcelsmi, Džordžija dodas pie savas
ģimenes, no kuras viņa aizbēga uz neatgriešanos...

Kārena Vaita. 
Lidojuma trajektorija
Kontinents, 2020

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=358903&ident=1386340#copies
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Traģisks satiksmes negadījums Morganas
Kristoferas dzīvi maina uz visiem laikiem. Viņai
jāizcieš cietumsods par noziegumu, kuru izdarījis
kāds cits. Morgana ir zaudējusi mīļoto, un viņai
nākas atvadīties no sapņa par gleznotājas karjeru...
līdz brīdim, kad viņa saņem unikālu darba
piedāvājumu, kas ļautu ātrāk izkļūt brīvībā.

Diāna Čemberlena. 
Īrisa zieds margrietiņu
pļavā
Kontinents, 2020

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=363446&ident=1390878#copies
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Jebkura ģimene zina, ka dzimšanas diena ir lielisks
iemesls visiem beidzot satikties. Tomēr Breningenu
klanam gaidāmās svinības drīzāk atgādina bumbu
ar laika degli. Tā būs diena, kurā neviens vairs
nespēs apvaldīt ilgi glabāto aizvainojumu un
dusmas. Tā būs diena, kad katram būs jāierauga
plaisas pašam savā šķietami laimīgajā dzīvē. Besa
cītīgi organizē viesības, cerot saņemt jaunā vīra
ģimenes atzinību par spīti tam, ka viņa pirmo sievu
visi dievināja un viņa meita no visas sirds ienīst
Besu. Kādēļ ir tik grūti kļūt par savējo?

Ketija Kellija. 
Laimīgas laulības
noslēpumi
Kontinents, 2020

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=359768&ident=1387204#copies
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Salā pie Īrijas krastiem viesi pulcējas uz kāzām.
Līgavainis ir pievilcīgs un šarmants, uzlecošā
televīzijas zvaigzne. Līgava ir gudra un ambicioza
interneta žurnāla īpašniece. Viņu kāzu diena
saplānota līdz pēdējam sīkumam. Kad šampanietis
sāk pludot un svinības sākas, aizvainojumi un
greizsirdība sajaucas ar atmiņām un laba
vēlējumiem. Līgavas senākais draugs pasaka tik
sirsnīgu tostu, ka visiem paliek neomulīgi. Un tad
tiek atrasts līķis. Kurš laimīgajam pārim nevēlēja
laimes? Un varbūt vēl svarīgāks ir jautājums –
kāpēc?

Lūsija Folija. 
Viesu saraksts
Kontinents, 2020

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=363432&ident=1390864#copies
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Satiekot Eliju, jebkurš nospriestu, ka viņa ir laimīga
sieviete. Pievilcīga, situēta, mīlošas ģimenes
ieskauta... Itin neviens nenojauš, ka aiz spožās
fasādes slēpjas sagrauta dvēsele. Elijas laulība ir uz
sabrukuma robežas – vīra kārtējā dēka liek sabirst
gabalos viņas ideālās sievas tēlam. Tomēr vēl
sāpīgāks ir kāds pagātnes notikums, kuru Elija nespēj
aizmirst. Notikums, kurš sagrāva viņas dzīvi un pēc
kura viņa turpināja eksistēt vien kā pašas ēna.
Kad Elijas mājās notiek nelaimes gadījums, pagātnes
atmiņas ietriecas gluži kā duncis krūtīs. Viņa saprot –
nekas vēl nav beidzies. Šim rēbusam jātiek
atrisinātam, pat ja tas maksās dzīvību ...

Džeina Korija. 
neskaties uz mani
Kontinents, 2019

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=354580&ident=1383015#copies
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Vai ticat, ka iespējams dzīvē atsaukt aizsaulē
aizgājušu cilvēku? Lidijai Bērdai šāda iespēja kļūst
par realitāti, kad satiksmes negadījumā aiziet bojā
viņas līgavainis Fredijs Hanters. Viņi grasījās
precēties. Viņiem bija viss - mīlestība, uzticība,
draudzība, bet kādu dienu liktenis Lidijai to
atņēma, atstājot tikai sasistas dzīves druskas.
Tuvinieki centās Lidiju atbalstīt, taču Fredija atstāto
tukšumu aizpildīt viņiem neizdevās. Un tad kāds
ārsts izraksta Lidijai sārtas tabletītes. Lai palīdzētu.
Sākas Lidijas divas dzīves. Viena - nomodā. Otra -
miegā. Un tajā Fredijs vēl ir dzīvs...

Džosija Silvere. 
Lidijas Bērdas divas
dzīves
Kontinents, 2020

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=362149&ident=1389582#copies

