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Konelijs, Maikls.  Nevainības likums : juridisks trilleris / Maikls Konelijs ; no 
angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; Artūra Zariņa vāka dizains ; redaktore 

Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2021]. - 478 lpp. 
Panākumiem bagātais advokāts Maikls Hallers tikko ir uzvarējis sarežģītā prāvā. Mājupceļā 

no svinībām, kurās atzīmēts šis notikums, viņu aptur policija. Halleram šķiet, ka tas ir tikai 

sīks pārpratums, bet, kad likumsargs viņa bagāžniekā atrod līķi, advokāts saprot, ka ir iekūlies 

pamatīgās nepatikšanās. Turpmākajos mēnešos Halleram visiem jāpierāda, ka viņš nav 
vainīgs. Advokāts ir uzņēmies sevi aizstāvēt pats. Uz spēles ir likta viņa brīvība un reputācija. 

Kopā ar komandu Hallers ķeras pie nozīmīgākās lietas savā dzīvē. 

 

Endrūsa, Aleksandra.  Viltvārde : psiholoģiskais trilleris / Aleksandra 
Endrūsa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa, vāka dizains: Artūrs 

Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2021. - 410 lpp. 
Pēc satiksmes negadījuma Florense pamostas slimnīcā, tikai miglaini atminoties notikušo. 

Turklāt visi uzskata, ka viņa ir Helēna... Grāmatas autore Aleksandra Endrūsa ir strādājusi par 

žurnālisti, redaktori un reklāmas tekstu autori Ņujorkā un Parīzē. Viltvārde ir viņas pirmā 
grāmata, un tā uzreiz guvusi starptautisku atzinību. Endrūsa tiek dēvēta par jauno zvaigzni 

psiholoģiskā trillera žanrā un salīdzināta ar leģendāro rakstnieci Patrīciju Haismitu. Un cik 

tālu tu esi gatava iet, lai iegūtu savu izsapņoto dzīvi? 

 

 

Hilla, Melisa.  Kafija ar Mīlestību : romāns : viņa cer, ka dzīve būs pārpilna ar 

"kinofilmu momentiem", kur katru dienu gadās pārsteidzoši atklājumi un 
liktenīgas tikšanās / Melisa Hilla ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; 

Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, [2021]. - 399 lpp. 
Kura gan nav sapņojusi par to, ka dzīvē viss varētu notikt gluži kā uz ekrāna! Beta Hārpere ir 

tieši tāda. Katra Ņujorkas vieta viņai atgādina par kādu filmu, viņa spēj citēt iemīļoto varoņu 

teikto, un viņas draugs Denijs noteikti līdzinās perfektam Holivudas liktenīgajam vīrietim. 
Diemžēl septiņos gados kopdzīve ir kļuvusi stipri vienmuļa... Tad uzrodas brīnišķīgs kolēģis – 

Raiens! Nudien varētu būt Betas īstais!. - Titullapā un uz vāka vārds Mīlestība attēlots ar lielo 

sākumburtu. 
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Fainders, Džozefs.  Oksidona karalis : romāns / Džozefs Fainders ; no angļu 
valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore 

Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2021. - 460 lpp. 
Tas ir aizraujošs stāsts par intrigām ģimenē un nāvējošām korporatīvajām mahinācijām. 

Privātdetektīvs Niks Hellers dodas uz sava drauga Šona bērēm. Dienesta gados Šons izglāba 

Nikam dzīvību. Kopš atgriešanās no kara Šons cīnījās ar atkarību no opiātiem. Bērēs uzrodas 

svešiniece, kura vēlas Niku noalgot. Viņa ir no Kimbalu ģimenes, kas savu bagātību 
nopelnījusi ar opiātiem, noslēpjot pierādījumus par to, ka narkotiskā viela oksidons izraisa 

atkarību un strauji noved pie pārdozēšanas un nāves. Niks piekrīt, jo grib atriebt Šona nāvi, 

bet drīz saprot, ka ir iesaistīts sarežģītās Kimbalu dinastijas peripetijās. 

 

Rīsa, Džoana.  Laimes ķērāja : romāns / Džoana Rīsa ; no angļu valodas 

tulkojusi Gunita Mežule, vaka dizaina autors Artūrs Zariņš. - Rīga : 
Kontinents, 2021. - 474, [1] lpp. - Oriģinālnosaukums: The Runaway 

Daughter / Joanna Rees 
Anna Dārtone, turīga fabrikanta meita, bēgot no šaušalīga nozieguma, nonāk Londonā. Jaunā 

lēdija ir palikusi gluži viena visā plašajā pasaulē, bet viņa negrasās padoties. Anna vēlas pati 

noteikt savu dzīves ceļu. Un viņa no sirds tic, ka Londona ļaus piepildīt viskvēlākos sapņus... 
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