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Kuncs, Dīns.  Čukstu telpā : romāns : man nav jāzina, kas tu esi, lai zinātu, 
kas tu patiesībā esi / Dīns Kuncs ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps 

Springovičs ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : 
Kontinents, 2021. - 542 lpp.. - (Aģente Džeina Hoka ; 2.). Turpinās grāmatas 

"Nāvējošais ierocis" (2017) notikumi. 2. 
Pēc vīra neizskaidrojamās pašnāvības Džeina Hoka nāk uz pēdām slepenai ietekmīgu 

sazvērnieku apvienībai, kas uzskata, ka likumi uz viņiem neattiecas. Bet šie cilvēki nebija 

ņēmuši vērā augstākās raudzes profesionāli, FIB aģenti, kura ir gatava rīkoties nelegāli un 

kļūst par valstī visvairāk meklēto bēgli, lai izjauktu viņu viltīgos plānus. Viņas uzdevums - 
iznīcināt ļaundarus, kas ar nanotehnoloģiju palīdzību ir pakļāvuši simtiem cilvēku un nu spēj 

tos vadīt attālināti. Mīlestība pret zaudēto vīru un bailes par piecgadīgo dēlu, kuru viņa 

slepenībā uzticējusi labiem ļaudīm, padarījušas Džeinu Hoku par neapturamu plēsoņu. Tiem, 

kurus viņa medī, nav cerību uz glābiņu. 

 

Hilderbrenda, Elīna.  Divdesmit astoņas vasaras : viņu romāns ir ildzis 
vairākas desmitgades, bet šī vasara mainīs pilnīgi visu / Elīna Hilderbrenda ; 

no agļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : 
Kontinents, 2021. - 511 lpp. 
Kad Melorijas Blesingas dēls Links no mirstošās mātes saņem norādījumu piezvanīt uz 
konkrētu telefona numuru, viņš nezina, ko sagaidīt. Apmulsums kļūst vēl lielāks, kad klausuli 

paceļ Džeiks Maklauds, ietekmīgas politiķes un valsts prezidenta kandidātes vīrs. Kā Melorija 

un Džeiks ir saistīti? Links pat nenojauš, ka viņas mātes sirds daudzus gadus ir piederējusi 

kādam citam. Ka viņi abi ik gadu ir tikušies uz pāris dienām un tad atgriezušies katrs savā 
dzīvē, gaidīdami atkal pienākam nākamo gadu. 28 smeldzīgas vasaras, šaubas, ilgas, nemitīga 

cīņa starp pienākumu un sapni... Cik dziļas pēdas būs atstājušas šīs aizliegtās attiecības? 

 

Pārsonss, Tonijs.  Trīstūkstoš un viena nakts : pārkāptās robežas : šķiet, ka ir 

tikai viena izeja, un tā saistīta ar slepkavību... / Tonijs Pārsonss ; no angļu 
valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : 

Kontinents, [2021]. - 413, [1] lpp. 
Tārai Kārverei – mīlošai mātei un sievai, darījumu sievietei, kas vada savu uzņēmumu, – ir 

perfekta dzīve. Viņa ir tik burvīga, ka ikviens tādu vēlētos sev kaimiņos un draugos. Bet kāda 

viņa ir patiesībā? Komandējuma laikā Tokijā Tāra ļaujas gadījuma sakaram un tūdaļ to 
nožēlo. Pēkšņi sapņu dzīve kļūst par murgu, jo precētais vīrietis, ar kuru viņa pavadīja nakti, 

apgalvo, ka vēlas turpināt nopietnas attiecības un ka neliks mierā ne viņu, ne viņas brīnišķīgo 

ģimeni, kamēr Tāra nepiekritīs viņa noteikumiem. Šķiet, ka ir tikai viena izeja. Un tā saistīta 

ar slepkavību… 
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Svonsons, Pīters.  Katrs lauztais zvērests : viena pēdējā lidošana, viens 
nāvējošs noslēpums : psiholoģiskais trilleris / Pīters Svonsons ; no angļu 

valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : 
Kontinents, 2021. - 380, [1] lpp. 
Kad Ebigeila Baskina savā vecmeitu ballītē iedzer mazliet par daudz un ļaujas gadījuma 

sakaram ar kādu svešinieku, viņa to uzreiz nožēlo. Jo Ebigeila patiešām mīl savu topošo vīru – 
Brūsu Lembu, miljonāru ar plašu sirdi. Viņa nolemj šo kļūmīgo soli aizmirst un vairs nekad 

neatkārtot.Tomēr izsapņotais medusmēnesis pārvēršas par murgu, kad Ebigeila saprot, ka 

svešinieks ir viņai sekojis. 

 

Robertsa, Nora.  Mantojums. Sirds aicinājums : romāns / Nora Robertsa ; no 

angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore 
Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, 2021. - 511 lpp. 
Slaveno fitnesa treneri Eidrienu Rizo dzīve nav lutinājusi – viņai nācies samierināties ar to, ka 
pašas tēvs viņu nav vēlējies un māte bijusi pārāk aizņemta ar savu spožo karjeru, lai pievērstos 

meitai. Mīlestības siltumu viņa guva pie vecvecākiem, ar kuriem bieži pavadīja vasaras. Kad 

traģiski iet bojā Eidrienas vecmāmiņa, viņa acumirklī saprot, ka pienācis laiks atgriezt ies 

dzimtajā pilsētiņā, lai atbalstītu vectēvu. Eidrienas māte ir pārliecināta, ka meita šādi iznīcinās 
savu biznesu. Bet Eidriena klausa savai sirdsbalsij. Viņa nojauš, ka šis lēmums kardināli 

mainīs viņas dzīvi... Par pārcelšanos zina arī kāds, kurš Eidrienai jau gadiem ilgi raksta draudu 

vēstules. Tās tiek sūtītas arvien biežāk. Vai šis svešinieks tiešām grasās nodarīt viņai pāri.  

 

Korija, Džeina.  Kļūdu labirints : romāns : viss sākās ar skūpstu un beidzās ar 
slepkavību / Džeina Korija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka 

dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2021. - 
463 lpp. - (The Sunday Times Bestseller). 
Popija Peidža uzskata, ka šajā pasaulē ir divu tipu sievietes: tās, kuras ir uzticīgas savam 
vīram, un tās, kuras nav. Līdz šim Popija nebija ne reizi nav šaubījusies par to, pie kura tipa 

pieder pati. Bet viss mainās, kad viņa pēc gandrīz divdesmit gadiem atkal satiek valdzinošo 

Metjū Gordonu. Popija pieļauj vienu vienīgu kļūdu – un šī kļūda ir daudz liktenīgāka, nekā 

viņa spēj iztēloties. Kāds par to samaksās ar savu dzīvību…. 
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Vaita, Kārena.  Svešinieki no Montegjūstrītas : romāns / Kārena Vaita ; no 
angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : 

Kontinents, 2021. - 474, [1] lpp. - (Tredstrītas sērija ; 3.). (Melānija Midltone ; 
3.). 
Svešinieki no Montegjūstrītas ir trešais romāns Tredstrītas sērijā, kas ieguvusi kulta statusu. 

Miljoniem lasītāju jau ir iemīļojuši nekustamā īpašuma mākleri Melāniju Midltoni, kura 
aizraujas ar vēsturiskajām mājām un to noslēpumiem. Šajās grāmatās harmoniski savijas 

romantika un pagātnes noslēpumi, un tās ir izlasāmas vienā elpas vilcienā. 
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