
TREŠDIENA. TREŠAIS TĒVA DĒLS. TRĪS jaunas un ļoti dažādas e-grāmatas no izdevniecības 

Zvaigzne ABC, kā arī Apgāds "Jumava" piedāvājums šonedēļ papildina 3td e-GRĀMATU 

bibliotēkas www.3td.lv virtuālo plauktu – aizraujoši un viegli lasāmi darbi īsā brīvbrīdī starp 

vasaras rosīgajām aktivitātēm. 

Latviešu autores Ingunas Dimantes spraigais detektīvs “Starp divām sievietēm” iesākas ar 

baisu notikumu, kad dzestrā aprīļa vakarā svešas privātmājas pagalmā tiek noslepkavota asu 

problēmrakstu žurnāliste Alda Auziņa, taču sākotnējie fakti liecina, ka viņa tumsā nogalināta 

aiz pārskatīšanās, jo slepkavas patiesais mērķis ir bijusi mājas īpašniece Ivanda Strēle – jauna, 

uzkrītoši skaista un bagāta atraitne. Kas saista abas sievietes, un vai Ivandas Strēles dzīvība 

joprojām ir apdraudēta? Ne mazāk kaismīgi notikumi risinās izmeklētāju personīgajā dzīvē, 

kad, veicot profesionālās darbības, divu sieviešu valdzinājuma varā nonāk izmeklētājs Gatis 

Pipars.  

Lasītāju ļoti iemīļotais Arnolds Auziņš šoreiz mums piedāvā darbu “Bīstamā līdzība”, kura 

darbība sākas vēl baronu laikos 19. gadsimtā, kad jaunā un kaislīgā baronese sagrēko ar 

vienkāršu lauku puisi, stāstam turpinoties līdz Atmodas gadiem pagājušā gadsimtā, kad 

Puravas ļaudis gaida ierodamies ciemos barona fon Rozenblata pēcteci no Vācĳas. 

Savukārt aizraujošais vēstījums “Elfu asinis” ir pirmais darbs poļu fantāzijas rakstnieka 

Andžeja Sapkovska radītajā piecu romānu sāgā par ragani Geraltu. Sarakstīts jau 1994. gadā, 

tas 2009. gadā ieguva starptautisko Deivida Gemmela vārdā nosaukto fantāzijas balvu (The 

David Gemmell Legend Award for Fantasy), un ir tulkots daudzās pasaules valodās, izmantots 

datorspēlēs un šobrīd tiek ekranizēts jaunā Netflix seriālā. Raganim, nezvēru maitātājam Rīvijas 

Geraltam kopā ar burvi Jeneferu jākļūst par mazās princeses Ciri aizstāvjiem, lai nosargātu 

pasaules turpmāko likteni no iekrišanas nebeidzamā kara neprātā. 

Populārā autora un padomdevēja Bodo Šēfera grāmatā “Uzvarētāju likumi” piedāvāta 30 

dienu programma – 30 viegli apgūstamas stratēģijas, 30 uzvarētāju likumi, kas ir papildināti ar 

praktiskiem vingrinājumiem, kurus ikviens var izmēģināt un pielāgot savām vajadzībām. Lūk, 

daži svarīgākie uzvarētāju likumi: Sapņo un izdzīvo savu sapni! Pieņem lēmumu! Neizgudro 

riteni! Neļauj sevi novirzīt! Dod un piedod! Rīkojies gudri ar savu naudu! Esi ērglis, nevis pīle! 
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