JAUNUMI - DECEMBRĪ
Latviešu literatūra
Zandis, Miks. Livonijas slazdā / Miks Zandis. - Rīga : Kontinents, 2020. 505, [1] lpp. : karte.
Ar slazdā ievilināto kuģi izrēķināšanās bija nežēlīga un asiņaina, un laupījums – bagātīgs.
Krasta sirotājs Ugo no Mergeras (mūsdienās – Mērsrags), dižciltīgam ceļotājam no krūtīm
noraudams karekli ar dārgakmeņiem, pat iztēloties nespēja to, kādu lomu tālākajā Livonijas
vēsturē nospēlēs nevainīgā greznumlietiņa. Šis aizraujošais stāsts par līvu un kuršu
karagājienu uz Rīgu 1210. gadā cieši savij Livonijas varoņu – vienkāršu līvu – un bīskapa
Alberta un Zobenbrāļu ordeņa mestra Folkvīna vadīto vāciešu likteņus. Romāns ir izdaiļots ar
leģendām, mītiem, krāšņiem rituāliem un paražām, kā arī varoņu spēcīgo kaislību aprakstiem,
un tas uzbur neaizmirstamu skatu uz vienu no spilgtākajiem Rīgas un dzimstošās valsts
vēstures periodiem.

Bugavičute-Pēce, Rasa. Puika, kurš redzēja tumsā / Rasa Bugavičute-Pēce ;
atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ;
māksliniece Zane Veldre. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 173, [1] lpp. :
ilustrācijas.
"Puika, kurš redzēja tumsā" ir uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts kā gados, tā garā
jauniem lasītājiem un viņu vecākiem. Kāds puika, kurš dzimis neredzīgu vecāku ģimenē, ir
spiests saskarties ar "citādību" visdažādākajās izpausmēs, galvenokārt tāpēc, ka viņš pasauli,
atšķirībā no saviem vecākiem, spēj tvert pilnībā. Rūpes pašam par sevi un par saviem
vecākiem kļūst par puikas pieaugšanas un turpmākās dzīves jēgu, neparastajā stāstā liekot
ieraudzīt pretrunas, kas valda sabiedrībā attieksmē pret vājredzīgajiem.

Ermlere, Franciska. Prove : Rīgas meistara nāve : romāns / Franciska
Ermlere ; mākslinieks Artūrs Bērziņš ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ;
redaktore Ligita Bībere ; Ojārs Jansons, foto. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. 412, [2] lpp. - (Rīgas detektīvs ; [7.]). - Franciskas Ermleres detektīvromāns
"Prove", kas ir septītā grāmata romānu ciklā "Rīgas detektīvs".
Detektīvromāna "Prove" notikumu virpuļa centrā ir advokāts un ģimenes tēvs
Andrejs Vanags, kuru uz pili Latvijas ziemeļos Malienā aizved baroneses fon
Heikenas vēstule: baronese dzirdējusi par advokāta spējām atraisīt ar mākslas
pasauli cieši savilktu noslēpumu mezglus.

Kovaļova, Lelde. Bezvēsts pazudušās : [autores debijas detektīvromāns] /
Lelde Kovaļova ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore Eva
Jansone ; redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 324, [4]
lpp.
“Bezvēsts pazudušās” ir stāsts par talantīgo Sanktpēterburgas kriminālpolicijas izmeklētāju
Konstantīnu Aņisimovu, kas savas prakses laikā nav spējis atrisināt tikai vienu lietu – savas
sievas Annas Aņisimovas mistisko pazušanu pirms diviem gadiem. Konstantīna sieva kādā
ikdienišķā rītā iziet no mājas un vairs nekad neatgriežas. Nav ne liecību, ne pavedienu vai
atrasto mantu. Izmeklētājs negaidīti saņem informāciju par kādu krimināllietu Latvijā, kad
ļoti līdzīgos apstākļos pazudusi vietējā miljonāra sieva. Turklāt atklājas, ka nepazīstamā
sieviete no citas valsts bijusi Annas vizuāla kopija. Meklējumi Aņisimovu aizved uz nomaļu
Latvijas mazpilsētu, kuras iedzīvotāji glabā šaušalīgu pagātnes noslēpumu. Tā atrisināšana
sniegtu atbildes uz daudziem jautājumiem.

Steiga, Miermīlis. Noslēpumainās dāmas vizīte : septiņi vakari : fantastisks
kriminālromāns / Miermīlis Steiga ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais
noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. 319, [1] lpp.
Romāns ar fantastikas elementiem intriģējoši stāsta par izveicīgā detektīva Edvīna Granta un
viņa mīļās citplanētas sievietes Kleopatras veiksmīgo un bīstamo cīņu pret bandītiem un
neģēlīgiem pelēkzaļiem punduriem, kuri lolo mūsu civilizāciju iznīcināt...

Zīle, Monika. Svešu tēvu grēki : vakara romāns / Monika Zīle ; Nataļjas
Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore
Dzintra Zālīte ; Lienes Pētersones foto. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 223,
[1] lpp. - (Vakara romāns ; 2019/12(246).
Romāna galvenā varone ekonomiste Veneranda Laizāne ir tipiska mūsdienu sieviete – gluži
labi situēta un tik pašpietiekama, lai, strauji izirstot laulībai, notikušajā saskatītu vien
mudinājumu izkāpt no ikdienas vienmuļības pēļa. Tiesa, viņai nav pat nācis prātā ziedoties
audžumātes misijai līdz mirklim, kad notikumu vērpe piedāvā divas izejas – ļaut
deviņgadīgajam Justam nokļūt bērnu namā vai ņemt zēnu savā aizgādnībā. Šis puisēns
patiesībā nav bārenis, un kuru katru brīdi var uzrasties mīklaini pazudušais tēvs. Tikmēr viņas
dzīvoklī kāds ienesis marihuānas stādus, un Justa aukle ievērojusi aizdomīgu padzīvojušu
vīrieti, kas uzrodas pie skolas, kad zēnam tur beidzas stundas….

Račs, Guntars, 1965-. Mīlestība ir : dzejoļi / Guntars Račs ; autora foto:
Ritvars Stankevičs ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; grāmatas dizains,
ilustrācijas un datorsalikums: Guntars Ošenieks. - Rīga : MicRec, 2019. - 159,
[1] lpp. : ilustrācijas

Lai katram sava laimes zvaigzne! : dzeja / foto: Ieva Trimalniece. - Rīga :
Ezerrozes grāmatas, 2019. - 297, [3] lpp. : fotogrāfijas. - Latviešu autoru
dzeja Ziemassvētkos.

Kaija, Ivande. Iedzimtais grēks : romāns / Ivande Kaija ; vāka dizaina un
ilustrācijas autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Marika Taube. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2019. - 654, [1] lpp. - Grāmata sagatavota pēc 1992.gada
izdevuma.
Ivande Kaija ir vairāku romānu, lugu, noveļu, stāstu autore, aktīva sieviešu tiesību kustības
dalībniece. Romāns "Iedzimtais grēks" sacēla ilgi nerimstošu satraukumu par tajā pausto
toreizējās laulības iekārtas kritiku un jaunu ceļu meklējumiem dzimumdzīves ētikā.
Rakstniece kaismīgi vērsās pret sabiedrības dubultmorāli, aizstāvēja sievietes izvēles iespējas,
pauda pārliecību, ka īstais grēks ir laulība bez mīlestības, kā arī uzsvēra, ka sievietei jau no
jaunības vajag "par visām lietām iegūt dzīves neatkarību un patstāvību, ka vēlākā dzīvē viņa
katrā laikā var brīvi noteikt savu likteni".

Troja, Eleonora. Savu komētu nedzird : romāns / Eleonora Troja ; Kristas
Miltiņas vāka dizains un zīmējumi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 462, [1]
lpp. Eleonora Troja - pseidonīms, īstajā vārdā Inga Gorbunova un Dana
Sinkeviča.
Viņas ir trīs. Bella, Stella un Karlīna – jaunas, mūsdienīgas rīdzinieces. Katra ar savu rūpīgi
kopto tēlu, ko redz apkārtējie, katra ar savu sāpi, par kuru zina tikai viņa un vēl abas tuvākās
draudzenes. Protams – vīrieši, bērni, likstas darbā, protams – nav ko vilkt mugurā. Taču aiz tā
visa katra meklē tikai savu ceļu dzīvē, savu veidu, kā justies laimīgai – par spīti tam, ko domā
citi. Un nav svarīgi, vai tev ir divdesmit astoņi gadi un šiks dzīvoklis jaunajā projektā, vai teju
četrdesmit un plastikas ķirurga vizītkarte makā – viņas visas vēlas būt laimīgas.

Margēvičs, Tālivaldis. Zirgu gaļas pārdevējs : dokumentāli vēsturisks
romāns / Tālivaldis Margēvičs ; redaktors Aldis Vēvers ; Aigara Truhina
grāmatas un vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 286, [1] lpp. :
ilustrācijas.
Romāna pamatā - reāla cilvēka biogrāfija, balstīta uz līdz šim nepublicētiem atmiņu
pierakstiem, dokumentiem un fotogrāfijām. Vēstījuma darbība aptver laiku no pagājušā
gadsimta sākuma, kad valdīja Krievijas cars Nikolajs II, līdz pat Brežņeva nākšanai pie varas
PSRS 60. gados. Romāna centrā - Pēteris Kalējs, kura gaitas atklāj jaunas liecības par 1905.
gada revolūciju Rīgā. Sods par puiša dalību tajā - mūža izsūtījums Sibīrijā. Tieši no turienes
sākas viņa joņojums apkārt pasaulei gandrīz pusmūža garumā.

Bauere, Inguna. Mazā, klusā sirds : Dārta un Krišjānis pirms tautasdziesmas
/ Inguna Bauere ; redaktore Gundega Sēja ; grāmatas vāka dizaina autore Vita
Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 319, [1] lpp.
Vienkāršākie ļaudis bez ieskolotām grāmatu gudrībām bieži izrādījās viedāki par daudziem
gudrajiem. Dārtas mazā, klusā sirds sevī glabāja bagātības, ko ķeizarienes nepazina, kaut
nēsāja kroņus un staigāja ar dimantiem greznotās mantijās.

Bērziņš, Māris. Aizliegtais pianīns : romāns / Māris Bērziņš ; redaktore
Gundega Blumberga ; dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. 230, [1] lpp.
Jaunajā Māra Bērziņa romānā AIZLIEGTAIS PIANĪNS galvenā darbības vide ir bērnudārzs,
taču rakstnieka vēlīgi dzēlīgais skats tver arī Cibānu ģimenes — deputātes Lindas un
mākslinieka Induļa — ikdienu, Saeimas aizkulišu spēles, ielūkojas departamentu, policijas un
citu iestāžu birokrātijas gaiteņos.

Ketnere, Keita. Svešiniece savā dzīvē : [romāns] / Keita Ketnere. - Rīga :
[Virja LK], 2019. - 254 lpp. - Romānu cikls : 1.daļa "Samta nakts bērns",
2.daļa "Svešiniece savā dzīvē". 2. daļa.

Judina, Dace. Cietāks par dimantu : dzīve kā šovs, ko neizdarīsi reitingu dēļ
: detektīvromāns / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais
noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze
Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 396, [3] lpp. - (Izmeklē Anna
Elizabete ; 11). - Bibliogrāfija: [398.lpp.].
Starptautiskā kosmētikas koncerna gada balvas ceremonijā, triumfa brīdī iet bojā titula
Dimanta Zvaigzne ieguvēja Rita Bolšteina un uzpeld runas, ka viņas agrākie apbalvojumi
bijuši pirkti, un ceļā uz slavu viņa iznīcinājusi daudzus konkurentus. Tiesībzinātņu profesoru,
izteiktu sieviešnīdēju Edgaru Stagaru atrod pilsētas nomalē – kailu, izvārtītu piķī un spalvās,
bez samaņas; šie attēli parādās globālajā tīmeklī. Vai tā būtu smalka atriebība? Pēc dažām
dienām profesoru nogalina paša mājā... Pulkvežleitnants Miks Kaķītis nonāk krustcelēs –
ministrijā nomainās vadība, viņam piedāvā paaugstinājumu, kas var beigties ar atlūgumu,
izmeklēšana iestrēgusi, un viņš izgāž spriedzi uz Annu Elizabeti... Reiz jau tā noticis. Nu pret
Kaķīti nostājas visi, pat viņa krusttēvs, ģenerālis Bass un labākais draugs Egons. Bet no
Austrijas atbraukušais advokāts Veismillers paziņo, ka Anna tur mantojusi lielu īpašumu...

Freimane, Ilze. Kafija diviem : romāns / Ilze Freimane ; redaktore Daina
Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 319, [1] lpp.
Romānā tiek risinātas katrai sievietei labi saprotamas un būtiskas problēmas. Galvenā varone
Gundega ir izskatīga, neatkarīga, uzņēmīga sieviete, kura nebaidās piecdesmit piecu gadu
vecumā krasi mainīt savu dzīvi. Viņa atsakās no stabila, bet nemīlama darba birojā un ierastā
labiekārtotā dzīvokļa un atver savu rokdarbu piederumu veikaliņu. Nu Gundegai šķietami ir
tāda dzīve, par kādu viņa jau sen ir sapņojusi. Trūkst tikai viena - savas ģimenes, uzticama,
līdzvērtīga vīrieša blakus...

Ārzemju literatūra
Lolere, Liza. Nemosties : psiholoģisks trilleris / Liza Lolere ; no angļu
valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore
Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2019. - 429, [1] lpp.
"Nemosties" ir Lizas Loreles debijas romāns, kas acumirklī iekarojis pasaules uzmanību. Šis
ir spožs psiholoģiskais trilleris - tajā lasītājs gluži kā amerikāņu kalniņos traucas pa cilvēka
prāta labirintu, kurā pašam ir jāiezīmē robeža starp labo un ļauno, starp iztēloto un īstenību.
Šis romāns tā aizrauj, ka to nav iespējams beigt lasīt. Šis romāns ir tik asinis stindzinošs, ka
par to nav iespējams nedomāt. Aleksa Teilore pamostas piesieta pie operāciju galda un ir
sagatavota ķirurģiskai operācijai. Tikai cilvēks ar sejas masku, kas stāv blakus, nav ārsts. Viņš
uzdod Aleksai jautājumu, uz kuru ir viena pareizā atbilde... Kad Aleksa vēlāk attopas
uzņemšanas nodaļā, viņa saprot, ka nav fiziski ievainota. Sievietes stāstam neviens netic...

Kokrema, Džeina. Līgavu nams : romāns / Džeina Kokrema ; no angļu
valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga :
Kontinents, [2019]. - 393 lpp. - (Pasaules bestsellers).
Miranda no angļu māsīcas saņem savai mirušajai mātei adresētu noslēpumainu vēstuli.
Radiniece lūdz palīdzēt atrisināt kādu neizskaidrojamu problēmu, kas nomāc visu viņas
ģimeni. Miranda nekad māsīcu nav satikusi, bet zina, ka viņa nāk no prestižās Samersu
ģimenes,
kas
mitinās
vēsturiskajā
Bārnslija
namā...
Negaidītās vēstules un leģendārās ģimenes ieintriģēta, Miranda mēro tālo ceļu no Austrālijas
uz Bārnslija namu Anglijā un pārpratuma pēc tiek uzņemta kā bērnu auklīte. Miranda
iepazīstas ar mājas īpašnieku Maksu, viņa bērniem un saimniecības vadītāju. Makss ir
Mirandas mātes brālis, tomēr neviens pat nenojauš Mirandas patieso identitāti. Te viņai nākas
atšķetināt neskaitāmas mīklas – kur ir palikusi Maksa sieva Dafne? Kāpēc viens no bērniem ir
ratiņkrēslā? Kādus šaušalīgus noslēpumus slēpj Bārnslija nams...?

Montefjore, Santa. Slepenās stundas : romāns / Santa Montefjore ; no angļu
valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore
Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2019. - 494 lpp. - (Pasaules bestsellers). Romāns "Slepenās stundas" ir aizkustinošs stāsts par mīlestību, cilvēciskajām
šaubām, attiecību samezglojumiem un visdziļākajām ilgām, kuras pazīstamas
katram no mums. Šo grāmatu lasītājs izgaršos lappusi pa lappusei, un to būs
neiespējami aizmirst.
Kad Aretuša Kleitone aiziet mūžībā, advokāts viņas ģimenei atklāj sievietes pēdējo gribu.
Aretuša vēlējusies, lai trešdaļa viņas bagātības tiek atdota kādai anonīmai personai un lai viņas
pelni tiktu izkaisīti Īrijā. Aretušas bērniem tas ir trieciens – viņi saprot, ka nemaz nav pazinuši
savu māti. Kādēļ viņa nekad nav stāstījusi par savu ģimeni? Kādēļ pirms daudziem gadiem ir
pametusi dzimteni? Kas ir cilvēks, kuram māte vēlas atstāt daļu mantojuma? Advokāts viņiem
pasniedz tikai vienu pavedienu – Aretušas dienasgrāmatu, kas rakstīta spoguļrakstā.
Par spīti pārējās ģimenes iebildumiem, Aretušas meita Feja nolemj doties tālajā ceļā uz Īriju,
lai noskaidrotu patiesību. Bēgot no ikdienas rutīnas un savas brūkošās laulības, Feja pirmo
reizi mūžā seko savai sirdsbalsij – šis ceļojums ne tikai atklāj satricinošu pagātnes stāstu, bet
arī paver jaunu lappusi Fejas dzīvē…

Devero, Džūda. Nāve pēc pieprasījuma : seni noslēpumi, nāvējoši
aizvainojumi un ļaunums, kas paslēpts zem labklājības maskas / Džūda
Devero ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs
Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2019]. - 413 lpp.
Seni noslēpumi, nāvējoši aizvainojumi un ļaunums, kas paslēpts zem labklājības maskas.
Klusā Floridas pilsētiņā Laklenā dzīve rit kā ierasts, līdz satriecošs atradums visu pavērš ar
kājām gaisā. Sāra Medlere ir populāra rakstniece, kas atgriezusies savā dzimtajā pilsētā un
iegādājusies tur māju, kura reiz piederējusi šīs pilsētas ietekmīgākajai ģimenei. Sāras mirušā
brāļameita Keita nejauši uzzina, ka slavenā rakstniece ir viņas radiniece, un vēlas noskaidrot
kaut ko vairāk par savu ģimeni. Viņai tiek piedāvāts darbs Laklenā un rodas iespēja apmesties
tēva māsas plašajā mājā, kurā Sāra jau ir izmitinājusi arī pilsētas “slikto zēnu” Džeksonu.
Jau pirmā Laklenā pavadītā diena sagādā Keitai daudzus pārsteigumus. Trijotnei gluži
negaidīti nākas apvienoties gadiem slēpta nozieguma izmeklēšanā, taču mazpilsēta rūpīgi
sargā savus šausminošos noslēpumus…

Bells, Deivids. Īsā tikšanās : romāns : [psiholoģiskās spriedzes trilleris] /
Deivids Bells ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains:
Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2019. - 444 lpp.
Džošua Fīldss katru nedēļu dodas komandējumos – viņa dzīve ir kļuvusi par
ielidošanas un izlidošanas, viesnīcu un lidostu virkni. Kārtējā pauzē starp diviem
lidojumiem viņš iepazīstas ar Morganu, skaistu svešinieci, ar kuru viņam tūlīt pat
izveidojas savstarpēja saprašanās. Kad pienāk laiks doties katram uz savu lidmašīnu,
Morgana kaislīgi noskūpsta Džošua, ar nožēlu pavēstīdama, ka viņi vairs nekad viens
otru neredzēs...

Kuncs, Dīns. Nāvējošais ierocis : [psiholoģiskās spriedzes romāns] / Dīns
Kuncs ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs ; vāka dizains: Artūrs
Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2019. - 477, [1] lpp.
"Man ļoti vajag nomirt." Tik biedējošu zīmīti atstāja vīrietis, kuram bija viss, kādēļ ir vērts
dzīvot, un kurš pats sev atņēma dzīvību. Skumju, baiļu un niknuma vadīta, viņa atraitne
rīkojas, lai par katru cenu nonāktu pie patiesības. Pārsteidzoši daudz talantīgu, veiksmīgu, citu
apbrīnotu un laimīgu cilvēku ir izdarījuši pašnāvību. FIB aģente Džeina cenšas noskaidrot,
kāpēc tā notiek, un kļūst par meklētāko personu Savienotajās Valstīs. Viņas visvarenie
ienaidnieki sargā tik svarīgu – tik šaušalīgu – noslēpumu, ka ir gatavi iznīcināt katru, kas tiem
stājas pretī. Tomēr ar visu viņu sagrābto varu, cietsirdību un aukstasinību var būt par maz, lai
apturētu sievieti, kura ir tikpat gudra, cik slepkavas, tikpat neatlaidīga, cik tie nežēlīgi, un kuru
dzen taisnīgas dusmas, ko pretiniekiem nesaprast. Jo tās dzimst no mīlestības.

Dovlatovs, Sergejs, 1941-1990. Zona : [cietuma uzrauga atmiņu stāstījums] /
Sergejs Dovlatovs ; tulkotājs Vilis Kasims ; grāmatas mākslinieks Indulis
Martinsons ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna
Kokareviča. - Rīga : Latvijas Mediji, AS, 2019. - 191, [1] lpp. : ilustrācijas. (Lēģeru literatūras klasika).
20.gadsimta 60.gadi, Padomju Savienība, cietums Komi Republikā. Armijas ierindnieks
igaunis Pahapils ienīst okupantus un dzimtajā valodā runā tikai ar lēģera suņiem. Kareivis
Miščuks strādā aerofotografēšanas brigādē, zog izpletņu zīdu un nonāk pie urkām. Zeks
Jeņins, atradis zemē porcelāna lausku ar zīmējumu, piedzīvo “seansu”, viņa biedri slepus vāra
čefīru, ievēro blatnoju likumus un galina nost stukačus. Arī lēģera uzraugi prot svinēt dzīvi –
Jaungadā smeļ šņabi no boršča grāpja, klīst pa kazarmām atpogātās ģimnastjorkās un kaujas
vai iet pie zekiem, ja aptrūcies dzeramā... Domā par sievietēm un tikpat atklāti – par padomju
iekārtu. Šie un citi atgadījumi veido Sergeja Dovlatova (1941–1990) pazīstamākā darba
“Zona. Cietuma uzrauga piezīmes” (Зона. Записки надзирателя, 1982) kaleidoskopisko
noskaņu.

Bakmans, Marti. Spiegi : latviešu un somu aģentu intrigas, kaislības un
noslēpumi : dokumentāls romāns / Marti Bakmans ; no somu valodas tulkojusi
Gunta Pāvola ; Dinas Ābeles vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā
redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; priekšvārda
autors Juka Rislaki. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 334, [2] lpp. : ilustrācijas.
- Bibliogrāfija: 324.-325.lpp. - Somijas labākais dokumentālais romāns 2017. Ziņas par autoru: [336.] lpp.
Latviešu un somu aģentu intrigas, kaislības un noslēpumi, uz patiesiem notikumiem balstīts
dokumentālais romāns. Latviete Marija Emma Tiltiņa (1896–1943, dzimusi Šūla vai Šulca)
bija no Dobeles važoņa ģimenes, taču jau 20.gadsimta 30.gados viņa vadīja ievērojamu
spiegošanas tīklu, kas piegādāja Padomju Savienībai Somijas militāros noslēpumus. Šūlu par
spiedzi savervēja PSRS militārā izlūkdienesta (GRU) priekšnieks Jānis Bērziņš, un viņa
profesionāli strādāja gan Somijā, gan citur. Būdama aukstasinīga, apburoša un drosmīga, Šūla
veiksmīgi izlikās par bagātu kanādieti, mainīja vārdus, līdz pārdroša kļūda iemeta viņu somu
policijas rokās. Tas bija Šūlas beigu sākums. Viņas vadītais spiegu tīkls bija internacionāls, un
tā dalībnieki bija spilgti sava laika personāži – izlaidīgā krieviete Lidija Stāla, somu komunists
Einars Vehe, naivais amerikāņu matemātikas ģēnijs Arvids Jākobsons un, protams, brunču
mednieks, somu leitnants Vilho Pentikeinens, kurš aizbēg uz Padomju Krieviju un aizsāk šo
stāstu.

Huenga, Helēna. Skūpstu koeficients / Helēna Huenga ; no angļu valodas
tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu. - Rīga : Latvijas mediji, 2019. - lpp.
Galvenā varone Stella uzskata, ka matemātika ir vienīgā lieta, kam dzīvē ir patiesa nozīme.
Stella rada algoritmus, kuru uzdevums ir paredzēt, ko cilvēki pirks. Darbs viņai devis vairāk
naudas, nekā nepieciešams, un kopumā krietni mazāk pieredzes attiecībās, nekā ierasts 30
gadu vecumā. Stellas secinājums: viņai nepieciešama prakse – ar profesionāli. Stella nolīgst
"eskortu" Maiklu. Šis satriecoši izskatīgais vjetnamiešu izcelsmes vīrietis nevar atļauties
noraidīt Stellas piedāvājumu un piekrīt izpildīt Stellas sagatavoto "nodarbību plānu", kurā
ietverts viss no priekšspēles līdz aizraujošām seksa pozām. Drīz Stella iemācās ne vien
priecāties par skūpstiem, bet iekāro arī visas pārējās lietas, ko Maikls liek viņai izjust. Abu
visai lietišķās attiecības sāk pārtapt par ko vairāk. Grāmatas gaitā atklājas, ka aiz Maikla
ārienes slēpjas arī patiesi skaista dvēsele. Viņš palīdz Stellai saprast, ka viņa ir lieliska
sieviete.

Ērnestama, Marija, 1959-. Mīlestībai nav brīvdienu : romāns / Marija
Ērnestama ; tulkojusi no zviedru valodas Vizma Zaķe ; atbildīgā redaktore
Inga Ābelīte ; literārā redaktore Lilija Berzinska ; Nataļjas Kugajevskas vāka
noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, AS, 2019. - 379, [4] lpp.
Līzbetei ir 38 gadi, mājiņa pie jūras un darbs skolā, taču viņa ir viena. Tas, protams, ir labāk,
nekā būt nelaimīgās attiecībās, taču ne tā, kā Līzbetei gribētos. Tuvojoties Ziemassvētkiem,
skolas direktore paziņo, ka sporta stundas Līzbetes vietā turpmāk vadīs bijušais slēpošanas
čempions, tādēļ viņa nolemj rīkoties un ķeras pie pārgalvīga plāna īstenošanas...

Bergstrands, Mīkaels. Skaistākās rokas Deli : romāns / Mīkaels Bergstrands
; no zviedru valodas tulkojusi Renāte Bružāne ; atbildīgā redaktore Alīna
Melngaile ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; vāka mākslinieciskais
noformējums: Nataļja Kugajevska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 400 lpp.

Sabolo, Monika. Samera : pārsteidzoši spēcīgs, liegi poētisks un vienlaikus
intensīvs psiholoģiskās spriedzes romāns, īpaši tiem, kuri mīl franču literatūru
/ Monika Sabolo ; no franču valodas tulkojusi Vineta Berga ; redaktore Dace
Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 222, [2] lpp.
Kādā vasaras dienā, drīz pēc savas deviņpadsmitās dzimšanas dienas, pazūd Samera. Pēdējā
aina, ko visi atceras, – jauna, gaišmataina sieviete draiskojas pļavā. Vai viņa izgaisusi vējā,
kokos, ūdenī? Vai varbūt viņa ir kaut kur pavisam citur? Divdesmit četrus gadus vēlāk
Benžamēnu, kuram tagad ir jau 38 gadi, vēl aizvien vajā atmiņas. Samera iezogas viņa sapņos
kā gracioza, bet spokaina parādība, atmodinot sen noklusētus ģimenes noslēpumus, jo cik gan
ilgi kāds spēj sadzīvot ar nakts murgiem...

Ouena, Nikija. Bīstamie faili : romāns / Nikija Ouena ; no angļu valodas
tulkojusi Ligita Lukstraupe ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Dace
Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 334, [2] lpp. - (Zvaigznes detektīvu
klubs). – Pirmizdevums: , Great Britain, 2016 by Harlequin Mira.
N.Ouenas romānā doktore Marija Martinesa ir laukā no cietuma un bēguļo. Viņu vajā
nežēlīgas pagrīdes organizācijas Projekts biedri. Lai izdzīvotu, viņai ir jābūt soli priekšā
ienaidniekiem. Pastāv kāds fails, kura saturs Marijai varētu nozīmēt dzīvību vai nāvi. Viņai tas
ir jāatrod, pirms dodas meklēt patvērumu ģimenes mājā Spānijā. Bet viņa pat nenojauš, ka
tieši tā, iespējams, ir visbīstamākā vieta pasaulē...

Vorda, Annija. Skaistais ļaunums : perfekts mīlasstāsts noved pie perfekta
nozieguma : psiholoģisks spriedzes romāns / Annija Vorda ; no angļu valodas
tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. 365, [1] lpp.
Madijas un Iana mīlasstāsts sākas ar nejaušu sastapšanos kādā ballītē. Pagājuši jau divdesmit
gadi, abi ir precējušies, un viņiem ir burvīgs dēliņš. Kādā izbraukumā Madija cieš nelaimes
gadījumā, pēc kura sāk apmeklēt psihoterapeiti. Pamazām viņa atklāj savas bailes par Iana
posttraumatiskā stresa sindromu, par mazā dēliņa drošību un par sarežģītajām pagātnes
attiecībām ar draudzeni. Stāsts aizved lasītāju uz Balkāniem un Angliju, uz Irāku un
Manhetenu, un visbeidzot uz vienkāršu ģimenes māju Kanzasā. Sešpadsmit gadi, pilni ar
mīlestību un bailēm, dēkām un aizdomām, sasniedz kulmināciju dienā, kad izmisīgs telefona
zvans uz 911 liek policijai steigties uz šokējoša nozieguma vietu...

Lāgerkrancs, Dāvids. Meitene, kurai bija jāmirst : stāsts, ko iesāka Stīgs
Lārsons, turpinās : sestā un noslēdzošā grāmata sērijā Millennium / Dāvids
Lāgerkrancs ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; Ilzes Isakas vāka
dizains ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 379, [2]
lpp. - (Millennium ; [6.] grāmata).
Līsbetas Salanderes mentors un aizbildnis Holgers Palmgrēns ir miris, un Līsbeta kopš bērēm
Stokholmā nav manīta. Mīkaels Blumkvists satraucas, vai Līsbetas senie ienaidnieki nav tikuši
viņai klāt. Lai gan viņam, iespējams, vajadzētu vairāk uztraukties pašam par sevi...
Stokholmas centrā tiek atrasts miris bezpajumtnieks, kura kabatā ir zīmīte ar pētnieciskā
žurnālista Blumkvista telefona numuru. Pēdējās dienās bezpajumtnieks esot bieži pieminējis
kāda Zviedrijas valdības ministra vārdu... Līsbeta, dzenot pēdas savai dvīņu māsai Kamillai,
turpina uzmanīt savu seno draugu. Drīz vien Mīkaelam būs ļoti nepieciešama viņas palīdzība,
bet vispirms Līsbetai jānokārto kāds vecs rēķins...

Hēgs Pēters. Sūzanas efekts : romāns / Pēters Hēgs ; no dāņu valodas
tulkojusi Inga Mežaraupe ; redaktore Anita Poļakova ; vāka dizainu adaptējusi
Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 351, [1] lpp.
Sūzanai Svendsenai ir kāds neparasts talants – viņa profesionāli izdibina citu glabātus
noslēpumus. Cilvēki neizprotamā kārtā jūt pret Sūzanu īpašu uzticību un nevilšus atklāj viņai
savas visapslēptākās domas. Visu savu dzīvi Sūzana ir izmantojusi šo savu talantu, bet šobrīd
viņas ģimenes nākotne ir apdraudēta un viņai pašai draud cietumsods. Un tieši tagad Sūzana
saņem piedāvājumu no bijušā Tiesību ministrijas ierēdņa: pielietot savu īpašo talantu vēl
vienu reizi apmaiņā pret visu apsūdzību atcelšanu. Viņai jāatrod noslēpumainās “Nākotnes
komisijas” izdzīvojušie locekļi un jāiegūst viņu pēdējās sanāksmes protokols. Tomēr ir gana
daudz ietekmīgu cilvēku, kuri uzskata, ka šis protokols nekad nedrīkst nonākt atklātībā...

Volkers, Mārtins. Slepkavība Dordoņā : izmeklē policijas šefs Bruno /
Mārtins Volkers ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; Arņa
Kilbloka vāka dizains ; redaktore Egija Smaļķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019.
- 267, [2] lpp. - (Izmeklē policijas šefs Bruno / Mārtins Volkers).
Negaidīti mierpilno gaisotni izjauc veca vīra, ziemeļafrikāņu imigranta, kurš savulaik cīnījies
Francijas pusē, slepkavība. Tagad Bruno nāksies savas iemīļotās nodarbes – iepirkšanos
vietējos tirdziņos, vīna baudīšanu, laiskas pastaigas – apvienot ar politiski delikātu
izmeklēšanu. No Parīzes ierodas gados jauna policijas darbiniece, lai piedalītos izmeklēšanā.
Iedziļinoties mirušā pagātnē, Bruno arvien vairāk pārliecinās, ka slepkavībai ir daudz
sarežģītāks motīvs ...

Sveistrups, Serēns. Kastaņu vīrs : detektīvromāns / Serēns Sveistrups ; no
dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe ; literārā konsultante Renāte Punka ;
mākslinieks Kenneth Schultz. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - 479 lpp.
Kopenhāgenā notikusi virkne nežēlīgu noziegumu. Slepkavību izmeklēšanas nodaļas
izmeklētāja Tulīna, kas alkst pāriet uz kibernoziegumu apkarošanas nodaļu, un izmeklētājs
Hess, kurš te atsūtīts pāraudzināšanai no darba Eiropolā, dzen pēdas gudrajam,
aukstasinīgajam slepkavam, kurš nepārtraukti ir soli priekšā policijai. Vai šiem noziegumiem
varētu būt kāds sakars ar pirms gada notikušo ministres Hartungas pusaugu meitas
nolaupīšanu? Vai meitene, ko uzskata par nogalinātu, ir dzīva? Un kāda loma šajā mīklainajā
spēlē ir kastaņu vīriņiem, kas atrodami katrā slepkavības vietā?

Maiklīdess, Alekss. Klusējošā paciente : New York Times 2019.gada trilleris
/ Alekss Maiklīdess ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Margita
Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 349, [2] lpp.
Alīša
Alīša Berensone raksta dienasgrāmatu, lai apliecinātu mīļotajam vīram, ka viņai viss ir
kārtībā. Viņa nekādi nevēlētos Gabrielu satraukt vai sāpināt. Tad kādu vakaru atskan vairāki
šāvieni. Gabriels ir nogalināts, un policija uzskata, ka vainīga ir Alīša. Viņa atsakās bilst kaut
vārdu.
Teo
Psihoterapeits Teo Fābers ir pārliecināts, ka spēs profesionāli palīdzēt Alīšai, lai gan
vairākiem citiem speciālistiem iepriekš tas nav izdevies. Tiekoties ar Alīšu un lasot kolēģu
pierakstus, Teo atklāj, ka sievietes klusēšanai, visticamāk, ir daudz nopietnāks iemesls, nekā
pirmajā brīdī šķitis.
Vai Teo būs gatavs uzklausīt patiesību, ja Alīša beidzot pārtrauks klusēšanu?

Kārlsons, Kristofers. Neredzamais vīrs no Salemas : skandināvu detektīvs /
Kristofers Kārlsons ; tulkojusi Agnese Strazdiņa ; Ilutas Koidu vāka grafiskais
noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2019. 277, [2] lpp.
Skandināvu detektīvs. Šis ir stāsts par mīlestību un naidu, par draudzību un nodevību, par
neapdomīgu rīcību un tās neparedzamajām sekām.

Stoklasa, Jāns. Vīrs, kurš spēlējās ar uguni : Stīga Lārsona faili par Ūlofa
Palmes slepkavību / Jāns Stoklasa ; no zviedru valodas tulkojusi Inga
Grezmane ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 447, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas
; 23 cm.
Stīgs Lārsons, Millennium cikla aizsācējs, ir apkopojis dokumentus, kurus
turpina pētīt žurnālists Jāns Stoklasa. Pētījuma objekts: Zviedrijas
premjerministra Ūlofa Palmes slepkavība 1986. gada 28. februārī. Slepkavība,
kas vēl aizvien nav atklāta... Grāmatā "Vīrs, kurš spēlējās ar uguni" Stoklasa
turpina darbu, ko bija aizsācis viens no mūsdienu slavenākajiem
kriminālromānu rakstniekiem, lai reizi par visām reizēm atšķetinātu intrigu,
spiegošanas un konspirāciju tīklu, kas apvij Palmes slepkavību.
Bosko, Federīka. Reiz mēs atkal tiksimies : romāns / Federīka Bosko ; no
itāļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2019]. - 335, [1] lpp. Oriģinālnosaukums. Ci vediamo un
giorno di questi.
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Tieši tā notika ar Katerīnu un Ludovīku, kuras ir nešķiramas jau kopš skolas laika. Grūti
iedomāties divas vēl atšķirīgākas sievietes! Katerīna – vienmēr uzmanības centrā, kā tāds
starojošs enerģijas lādiņš, savukārt Ludovīka – piesardzīga un apdomīga. Abas arvien ir
draudzējušās, strīdējušās un salabušas neskaitāmas reizes, līdz dzīve apmet kūleni un
Ludovīkai nākas izdzīvot draudzenes iecerēto scenāriju. Viņai jādodas uz Austrāliju un
jāatklāj Katerīnas noslēpumi.

Sandrels, Žiljēns. Brīnumu istaba / Žiljēns Sandrels ; tulkotāja Maija Indraša
; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 206, [2] lpp.
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.

Lemetrs, Pjērs. Trīs dienas un viena dzīve : romāns / Pjērs Lemetrs ; no
franču valodas tulkojusi Astra Skrābane ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2019. - 189, [2] lpp.
1999.gads. Francijas mazpilsētā Bovālā divpadsmitgadīgais Antuāns nejauši kļūst par
liecinieku kaimiņa cietsirdīgai rīcībai. Šausminošās nežēlības satricināts, Antuāns savu sāpi
izgāž uz mazo Remī, kaimiņa dēlu, viņu nejauši nonāvējot. Apmulsumā un panikā par
nodarījuma sekām Antuāns nolemj klusēt par notikušo. Divās nākamajās dienās viņš izdzīvo
neiedomājamas bailes un nemieru, un varbūtība tikt atklātam pieaug, līdz kaut kas negaidīti
izmaina notikumu gaitu. Remī netiek atrasts. Desmit gadus vēlāk Antuāns, tagad jauns ārsts,
dzīvo ar līgavu, un nākotne šķiet daudzsološa. Tomēr Remī nāve turpina viņu vajāt,
neparedzēti ietekmējot dzīvi.

Dikērs, Žoels. Stefānijas Meileres pazušana : romāns / Žoels Dikērs ; no
franču valodas tulkojusi Inese Pētersone ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore
Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 699, [3] lpp.
1994.gada 30.jūlijs. Nelielu, klusu kūrortpilsētu Orfeju Ņujorkas štatā satricina šaušalīgs
noziegums – pilsētas mēru un viņa ģimeni nogalina pašu mājā. Vienlaikus tiek nošauta arī
kāda garāmgājēja, nozieguma nejauša lieciniece.
Izmeklēšanu uztic diviem jauniem policistiem – Džesem Rozenbergam un Derekam Skotam.
Būdami ambiciozi un neatlaidīgi, viņi spēj izskaitļot slepkavu un iegūt neapgāžamus
pierādījumus, tā izpelnoties augstākās priekšniecības atzinību un pat apbalvojumu.
Tomēr pēc divdesmit gadiem, 2014.gada vasarā, žurnāliste Stefānija Meilere paziņo, ka
policisti toreiz nav notvēruši īsto vainīgo. Un tad jaunā sieviete pazūd mīklainos apstākļos...
Kas noticis ar Stefāniju Meileri? Ko viņa atklājusi?
Un galvenais: kas patiesībā noticis Orfejā 1994.gada 30.jūlijā?

Fjells, Jāns Ēriks. Ēnu istaba : detektīvromāns / Jāns Ēriks Fjells ; no
norvēģu valodas tulkojusi Raita Kozlovska ; Arņa Kilbloka vāka dizains ;
redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 427, [2] lpp. (Zvaigznes detektīvu klubs).
Bernands Mielkoss, sīks likumpārkāpējs, ved slepenu kravu no Lietuvas uz Norvēģiju. Viņš ir
pārliecināts, ka ir iesaistījies narkotiku kontrabandā, tomēr, kad viņa kontaktpersona
norunātajā vietā neierodas, Bernands atklāj, ka lieta ir daudz ļaunāka. Nākamajā rītā tiek
atrasts brutāli nogalināts cienījams Sarpsborgas skolotājs, un drīz vien Bernands nonāk
neapskaužamā situācijā. Slēpjoties svešā valstī netālu no slepkavības izmeklēšanas, būdams
savu darba devēju apdraudēts, viņš ir biedējošas izvēles priekšā... Antonam Brekem raksturīgā
humora izjūta nav zudusi, tomēr tā neko daudz nelīdz, kad viņš tiek norīkots izmeklēt
Sarpsborgas slepkavību. Apsēsts ar vēlmi atmaskot vīrieti, kurš precēs viņa bijušo sievu,
Antons Breke nekādi nepalīdz slepkavības izmeklēšanā. Vai varbūt tomēr palīdz?

Kreca, Ingrīda, 1959-. Mēness virs Zīdelejas pils / Ingrīda Kreca ; no vācu
valodas tulkojusi Irīda Miska. - Rīga : Jumava, [2019]. - 238, [1] lpp.
Anglija, 1813. gads. Jaunā Luīze ar savu vīru Pēteru un dēliņu Jakobu dzīvo brīnišķīgajā
Zīdelejes pilī, namā ar bagātīgu vēsturi. Viss šķiet lieliski, līdz kādu dienu viņa saņem māsīcas
Lilianas vēstuli ar apmeklējuma pieteikumu. Pils saimniece ir sašutusi, jo Liliana, kura tikko
kļuvusi par atraitni, ir valdzinoša jauna sieviete un prot izmantot savu šarmu. Un tagad Liliana
dzīvos šeit un atgādinās par to sasodīto balles nakti, kad māsīca padarīja Luīzi par visas
grāfistes apsmieklu un iznīcināja viņas labi sakārtoto nākotni...

Vaita, Kārena. Lidojuma trajektorija : šai grāmatai piemīt gan medus
saldums, gan okeāna spirgtums, tā atgādinās par pašu svarīgāko dzīvē mīlestību / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka
dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2019]. - 509, [1] lpp. - (The New
York Times Bestseller).
Džordžija Čeimbersa ir izcila senlietu pazinēja – pētot svešus stāstus, viņa bēg pati no savas
pagātnes. Reiz pie Džordžijas ierodas kāds pievilcīgs svešinieks ar izsmalcinātu porcelāna
tasīti rokās. 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 reiz
viņa aizbēga uz neatgriešanos un kura viņu nemaz negaida. Šī ir pēdējā iespēja salabt ar māsu,
kura viņu uzskata par savu ļaunāko ienaidnieci…

Baha, Tabea. Kamēliju salas sievietes : romāns / Tabea Baha ; no vācu
valodas tulkojusi Inese Miesniece ; vāka dizains: Natālija Kugajevska ;
redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 332, [1] lpp. Orģināls nosaukums: Die Frauen der Kamelien Insel. - Receptes.
Cik paļāvības nepieciešams lielai mīlai? Pēc krāšņām kāzu svinībām Silvija un Maels ilgojas
pēc bērna. Negaidīti Kamēliju salā ierodas Maela pirmā mīlestība Hloja ar septiņgadīgo dēlu,
kuru, visiem par pārsteigumu, stāda priekšā kā Maela bērnu. Un tas vēl nav viss – Hloja grib
atgūt arī Maelu. Vai Silvija spēs cīnīties par savu mūža mīlestību, nenostājoties starp tēvu un
dēlu? Turklāt Kamēliju dārzu apdraud maksātnespēja, ko novērst var tikai Silvija un Maels
kopīgiem spēkiem...

Nozaru literatūra
Filozofija. Psiholoģija. Loģika. Ētika. (udk=1)
Dzīvesziņas gadagrāmata 2020 / sastādītāji: Aija Austruma, Miks Viesturs
Austrums, Iveta Eglīte, Laura Grīnvalde ; redaktore Alīna Melngaile ;
fotogrāfi: Gatis Gedovics, Laura Grīnvalde, Baiba Ralle u.c. - Rīga : Latvijas
Mediji, 2019. - 191, [1] lpp. : ilustrāciijas, tabulas, fotogrāfijas.

Matemātika. Dabas zinātnes (udk=5)
Astroloģija astronomija 2020 : Ko sola jaunais Žurkas gads? Prognozes
2020 gadam / Autori: Inguna Balgalve, Ivars Gudrais, Ivars Šmelds, Inga
Začeste, Inese Kaģe ; redaktore Arta Ciša. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64
lpp. : il., portr., tab. - (Lauku Avīzes tematiskā avīze , 1407-4338 ; 2019/11
(298).

Ģeogrāfija. (udk=91)
Latvijas leģendas IX : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / idejas autors
Andrejs Ēķis ; sastādītāji Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; autoru kolektīvs:
Juris Lorencs, Dainis Īvāns, Pāvils Raudonis, Juris Visockis, Dainis Āzens,
Līga Blaua, Dace Ezera, Ilga Liepiņa, Astrīda Stanke, Inese Šuļžanoka ; foto:
Vilis Rīdzenieks. - Rīga : Jumava, 2019. - 202, [3]lpp. : fotogrāfijas. Bibliogrāfija raksttu beigās.

Bērnu literatūra
Manfelde, Andra, 1973-. Ceriņslotas zīmējumi : Kuldīgas pasaka bērniem un
vecākiem / Andra Manfelde, teksts, ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Renāte
Neimane ; literārā redaktore Lilija Berzinska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. 142, [1] lpp. : ilustrācijaS.
"Ceriņslotas zīmējumi" ir autores draudzīgais sveiciens viņas dzimtās pilsētas Kuldīgas
māksliniekiem un mazajiem lasītājiem. Grāmatā iekļautās ilustrācijas ir pašas autores
Kuldīgas ieliņās tapušas skices. Kuldīga ir pilsēta – mākslas darbs, skaista, baisa un
noslēpumaina. Grāmata ir stāsts par divām draudzenēm - kārtīgo Annu ar gaišajām bizēm un
rudmati Katrīnu. Kādu dienu, abām bizojot apkārt pa pilsētu, viņas pamana, ka lietām
pazudušas ēnas, mājām nav visu sienu - tās ir kā dekorācijas, turklāt pazuduši pieaugušie! Bet
tad rēgainajā pilsētā, braucot uz asfalta ruļļa, ierodas Karr...Karmen un ar sakaltušu ceriņzaru
uz kādas mājas sienas uzzīmē melnu traipu, kas pamazām plešas lielāks un tumšāks, un kā upe
aizvirpuļo pa pilsētu, pārklājot visu tumšā putekļu mākonī...

Rozentāle, Līga. Dāvana Latvijai : lasāmgrāmata ģimenei / Līga Rozentāle ;
māksliniece Agnese Aizpuriete ; redaktore Gunta Apse. - Rīga : Latvijas
Mediji, 2019. - 22, [1] lpp. : ilustrācijas.
Iepazīsties- tā ir Bērziņu ģimene. Tētis, mamma, māsa, mazais brālītis, ome un opis.
Iespējams, esi viņus kaut kur jau redzējis. Jo Bērziņu ģimene dzīvo
turpat, kur tu, - LATVIJĀ.

Zēriete, Inita, 1969-. Runča sapņu dārzā : pasaka / Initas Zērietes teksts un
ilustrācijas ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Avots,
[2019]. - 18 lpp. : ilustrācijas. - (Pasakas par draudzību). – Pirmsskolas
vecuma bērniem.
Dzīvoja reiz runcis, kurš ļoti mīlēja savu dārzu, tāpēc tur auga dažādas puķes - katra ar savu
raksturu un uzvedību. Grūtos brīžos augiem palīdzēja gliemezis un tauriņš. Pasaka atklāj, cik
daudz prieka sniedz laipnība, draudzība, izpalīdzība, līdzjūtība, mīlestība, bet cik nepatīkamu
brīžu sagādā nepamatota lepnība. Pasaka veidota ar mērķi attīstīt valodu un stāstītprasmi
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.

Lenda, Norberts. Ziemassvētku pelēna noslēpums : [jaunākā skolas vecuma
bērniem] / Norberta Lendas teksts ; Anabelas Spenslijas ilustrācijas ; redaktore
Linda Kalna ; tulkojis Edvīns Raups. - Rīga : Egmont Publishing, [2019]. - 35
lpp.

Rozentāle, Līga. Žū-žū. Miega pelēns : [mīļuma pilna pasaka ar sirsnīgiem
zīmējumiem] / Līga Rozentāle ; ilustrāciju un vāka zīmējumu autore Agija
Staka ; redaktore Guna Pitkevica ; Ingunas Kļavas Švankas grāmatas un vāka
dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 25 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. –
Pirmsskolas vecuma bērniem.
Peļu ģimenē piedzima seši mazuļi. Pelēni kā jau pelēni – sīciņi, rozīgi, aizlipušām acitiņām.
Tikai viens bija pavisam citāds – kā pūkains kamoliņš, melns kā oglīte, mīkstām, zefīrbaltām
ķepiņām bez nadziņiem un zelta pušķīti astes galā. Grāmatiņa atklāj, kādam ļoti vajadzīgam
darbam mazais Žū-žū ir kā radīts. Mīļuma pilnā pasaka ar sirsnīgajiem zīmējumiem dāvās
ģimenes vakaram mieru un atsūtīs mazulim saldu, saldu miedziņu.

Valters, Edgars. Poķu grāmata : pasakains stāsts par neparasto poķu tautu /
teksts, ilustrācijas: Edgars Valters ; no igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola ;
redaktore Marika Taube ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2019. - 143 lpp. : ilustrācijas. – Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Mākslinieks un rakstnieks Edgars Valters ir viens no atzītākajiem Igaunijas grāmatu
ilustratoriem. Pirmā un slavenākā no grāmatām, kam Edgars Valters ir gan ilustrāciju, gan
teksta autors, ir "Poķu grāmata". Tā ir pasaka par neparasto poķu tautu, kuras prototipi ir gan
Latvijā, gan Igaunijā sastopamie grīšļu ciņi. Grāmatā atklājas autora mīlestība pret dabu un
pārliecība, ka cilvēkam jādzīvo saskaņā ar to.

Svaža, Ruta. Sajauktās pasakas : [krāšņi ilustrēts stāsts pirmsskolas un
jaunākā skolas vecuma bērniem] / Ruta Svaža ; mākslinieks Gusts Linkevičs ;
redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 19 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Petraškevičs, Juris. Ērika un bailes : vai baidīties ir slikti? : pirmsskolas un
jaunākā skolas vecuma bērniem / Juris Petraškevičs ; redaktore Inese Zandere.
- [Rīga] : liels un mazs, 2018. - [32] nenumurētas lpp. : ilustrācijas.
Ērikai līdzās dzīvo Bailītes - mazas būtnes, kas slēpjas mājā un dārzā un labprāt spēlē ar Ēriku
paslēpes un baidīšanās spēles. Šī poētiskā bilžu grāmata mudina apdomāt, kā vienmēr
mainīgās emocijas ik brīdi ietekmē cilvēka pasaules izjūtu un uzvedību, cik trausla ir robeža
starp bailēm un drosmi. Izmantojot drosmīgas krāsas, leņķus, tekstūras un perspektīvas, Juris
Petraškevičs ļauj lasītājam just visu, ko jūt grāmatas galvenā varone Ērika.

Samauska, Ieva. Septiņas spārnotas atziņas mazā somiņā : [pasaka
pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem] / Ieva Samauska ;
māksliniece Gundega Muzikante ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2019. - 44, [1] lpp. : ilustrācijas
Ievas Samauskas jaunā literārā pasaka vēstī par putnu – somzīlīšu pāri un viņu mazuļiem, šādi
atainojot vecāku un bērnu attiecības mīlošā ģimenē. Autore apzināti akcentē pasakas mērķi –
iepazīstināt jauno lasītāju ar dzīvē pārbaudītām patiesībām, kuras ikreiz no jauna apgūstamas
katram pašam, un vislabāk, ja šī dzīves skola tiek izieta bērnībā – ar vecāku atbalstu un viņu
uzraudzībā. Otrs akcents pasakā ir citādība un tas, kā pret to izturēties. - Pirmsskolas un
jaunākā skolas vecuma bērniem.

Valtere, Inese. Pasakas ģimenei : [pirmsskolas vecuma bērniem] / Inese
Valtere ; māksliniece Gunta Zaļaiskalna. - [Rīga : Autorizdevums], 2018. - 47
lpp.
Grāmatā iekļautas dažādas pasakas par dzīvnieku un citu pasaku tēlu piedzīvojumiem. Vienā
uzzināsi, kā zaļsvārcis sienāzītis apvienoja draugus, lai atjaunotu izdegušo koncertzāli. Citā
pasakā dosies līdzi varoņiem neticamā un brīžiem šķietami neiespējamā piedzīvojumā, lai
sasniegtu nosprausto mērķi. Vēl citā atklāsi, kādu mācību guva nešpetnais lapsēns ar iesauku
Duncis un kā mazais pīlēns atklāja, kas nepieciešams, lai no sirds izpriecātos pa peļķēm.

Valtere, Inese. Pasakas ģimenei turpinās... : [pirmsskolas vecuma bērniem] /
Inese Valtere ; māksliniece Gunta Zaļaiskalna. - [Rīga : Autorizdevums],
2018. - 47 lpp.
Grāmatā iekļautas dažādas pasakas par dzīvnieku un citu pasaku tēlu piedzīvojumiem. Vienā
uzzināsi, kā zaļsvārcis sienāzītis apvienoja draugus, lai atjaunotu izdegušo koncertzāli. Citā
pasakā dosies līdzi varoņiem neticamā un brīžiem šķietami neiespējamā piedzīvojumā, lai
sasniegtu nosprausto mērķi. Vēl citā atklāsi, kādu mācību guva nešpetnais lapsēns ar iesauku
Duncis un kā mazais pīlēns atklāja, kas nepieciešams, lai no sirds izpriecātos pa peļķēm.

Rubino, Maurīcija. Skani, mana grāmatiņa! : pirmsskolas vecuma bērniem /
[ilustrācijas]: Maurizia Rubino ; [teksts]: Silvia D Achille ; tulkojusi Astra
Šmite ; redaktore Indra Putre. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Ķīna. , ©2019.
- 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 x 23 cm. - (Skani, mana grāmatiņa!). Pirmsskolas vecuma bērniem.
Ikvienu mazo lasītāju šajā grāmatā sagaida īsi stāstiņi un sirsnīgas ilustrācijas. Mazulim
noteikti patiks arī grāmatas lapās pieskarties vilka degunam, paglāstīt ūpja spalvas, ieklausīties
ūdenskrituma šalkoņā un putnu dziesmās un sadzirdēt jautru čalošanu meža klajumā.

Pitkevica, Guna. Latviešu tautasdziesmas : spēlēsim, dziedāsim! / sastādījusi
Guna Pitkevica ; ilustrāciju autore Marina Heniņa ; Māras Alševskas dizains. Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Ķīna. , ©2019. - [24] nenumurētas lpp. :
ilustrācijas, notis. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Grāmata ar skaņas moduli
klaviatūras veidolā.
Spēlēsim, dziedāsim! - aicina šī daudzkrāsainā grāmata. Tajā ievietotas 12 gan iemīļotas, gan
nedaudz piemirstas vienkāršas un melodiskas latviešu tautasdziesmas. Darbošanās ar šo
grāmatu palīdzēs bērnam pavisam viegli un aizraujoši iepazīties ar brīnumaino mūzikas
pasauli un pašam apgūt muzicēšanas pamatus.

Pepas smilšu rotaļas. Peppa Pig : [pirmsskolas vecuma bērniem] / tulkojusi
Linda Kalna. - Rīga : Egmont Publishing, [2019]. - Rīga : Adverts. - [24]
nenumurētas lpp. : ilustrācijas. - Pepa kopā ar draugiem smilšu kastē būvē
nomaļu alu. Šī rotaļa izvēršas patiesi aizraujoša!. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.

Paw Patrol. Kucēni glābj ballīti : [pirmsskolas vecuma bērniem] / tulkojis
Mārtiņš Karelis ; redaktore Linda Kalna. - Rīga : Egmont Publishing, 2019. Rīga : ADverts. - [24] nenumurētas lpp. : ilustrācijas. - (Paw Patrol). –
Pirmsskolas vecuma bērniem.
Ķepu patruļa rīko Čeisam dzimšanas dienas pārsteiguma ballīti, kad piepeši salūst vēja turbīna
un Piedzīvojumu līcī pazūd elektrība! Vai kucēni paspēs novērst bojājumus un izglābt ballīti?

Tilaks, Dzintars. Papus Tru : patiesos notikumos balstīts stāsts / Dzintars
Tilaks ; autora ilustrācijas ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega
Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 79, [1] lpp. : ilustrācijas. – Jaunākā un
vidējā skolas vecuma bērniem.
"Man ir pierādījumi, pat fotogrāfijas, ka tā visa ir īstenība! Protams, ne jau pilnīgi viss mats
matā ir bijis tā, kā aprakstīts grāmatā. Lai veidotos aizraujošs stāsts, es, būdams rakstnieks,
iztēlojos un papildināju zināmos faktus," saka grāmatas autors. Tas ir stāsts par kāda truša
dzīvi un viņa neparasto piedzīvojumu. Par līdzjūtību, atbildību, par drosmi un daudz ko citu,
kas, izrādās, piemitusi vienam neparastam trusim. Tāpēc viņš ir Papus Tru, grāmatas galvenais
varonis.

Banšeruss, Jirgens. Košļeņu sazvērestība : [jaunākā skolas vecuma bērniem]
/ Jirgens Banšeruss ; Ralfa Bučkova ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojis Juris
Miesnieks ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 86, [2]
lpp. : ilustrācijas. - (Izmeklē Kviatkovskis / Jirgens Banšeruss). – Jaunākā
skolas vecuma bērniem.
Kviatkovskis vienmēr ir bijis privātdetektīvs - jau kā bēbītis viņš smilšu kastē spēja atrast
katru noklīdušo rotaļu klucīti. Viņam allaž ir bijis labs deguns uz tādām lietām. Iedvesmai
Kviatkovskim ir vajadzīgs piens un košļājamā gumija, turklāt viņš ir iecienījis vienu konkrētu
marku, jo visas citas garšo kā vecas pazoles. Kādu rītu atklājis, ka košļājamās gumijas paciņa
ir tukša, Kviatkovskis dodas uz kiosku, lai papildinātu krājumus. Un te nu izrādās, ka košļeņu
nav, jo tās dīvainā kārtā no kioska pazūd. Kviatkovski sagaida izaicinājums - jāizdibina
košļeņu pazušanas noslēpums.

Kinnijs, Džefs. Grega Dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; no angļu valodas
tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2019. - 217, [1] lpp. : ilustrācijas. - (Grega dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ;
14). – Vidējā skolas vecuma bērniem. 14. Demontāža.
Grega dienasgrāmatā jūs gaida jauni aizraujoši, neparasti un jautri Grega, viņa ģimenes un
drauga Roulija piedzīvojumi! Grega ģimene gluži negaidīti saņem mantojumu un nolemj to
ieguldīt mājas pārbūvē. Taču jau pavisam drīz Hefliji apjauš, ka tā nemaz nav tik lieliska
ideja, kā viņiem bija šķitis. Uzsākot piebūves celtniecību, atklājas arvien jaunas problēmas:
sapuvusi koka siena, toksisks pelējums, nevēlami grauzēji un pat kaut kas vēl briesmīgāks...
Gregam un viņa ģimenei rodas šaubas, vai mājas renovācija ir piedzīvoto neērtību vērta. Vai,
celtniecības putekļiem nosēžoties, Hefliji varēs tur palikt... vai arī viņiem nāksies meklēt citu
dzīvesvietu?

Pilkijs, Deivs. Supervaronis Kapteinis Apakšbiksis un Turbo Klozetpoda
2000 nežēlīgais uzbrukums : Deiva Pilkija vienpadsmitais episkais romāns /
Deivs Pilkijs ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Diāna
Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 220, [4] lpp. : ilustrācijas. (Kapteinis Apakšbiksis / Deivs Pilkijs ; 11.). – Jaunākā skolas vecuma
bērniem.
Vai tu domāji, ka Runājošo Klozetpodu armija ir iznīcināta? Nekā tamlīdzīga! Turbo Pods
2000 ir atgriezies, lai atriebtos! Baismīgais klozetpods, kura mežonīgā apetīte ir leģendāra,
gatavs aprīt visu, kas tam gadās ceļā... Tagad viņu vada tikai viena vēlme – ATRIEBTIES!
Par laimi, cilvēces likteni atkal gatavi aizstāvēt Džordžs, Herolds un viņu sāncensis Melvins
Snīdlijs. Vai uzvarēs supervaroņa spēks? Vai arī satriecošais Kapteinis Apakšbiksis pazudīs
no mūsu planētas uz visiem laikiem?

Simts un vēl : dzejoļu izlase bērniem : [pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma
bērniem] / sastādītājs Guna Pitkevica ; māksliniece Alise Landsberga. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2019. - 141, [3] lpp.
Izlasē ievietoti Leontīnes Apšenieces, Aspazijas, Ulda Ausekļa, Jāņa Baltausa, Jāņa Baltvilka,
Friča Bārdas, Māras Cielēnas, Māra Čaklā, Evijas Gulbes, Vijas Gunes, Pētera Jurciņa, Anitas
Karlisones, Vitauta Ļūdēna, Aivara Neibarta, Jāzepa Osmaņa, Viļa Plūdoņa, Raiņa, Māra
Runguļa, Ojāra Vācieša, Ineses Zanderes dzejoļi. Konkrētu dzejoļu meklēšana atvieglo
sakārtojums pēc autoru uzvārdiem alfabēta secībā un tematiskais rādītājs. Grāmata paredzēta
pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem.

Samauska, Ieva. Pavasaris lapsas alā : [dzejproza bērniem] / Ieva Samauska ;
māksliniece Liene Mackus ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. Rīga : liels un mazs, 2019. - 52, [3] lpp. : ilustrācijas.
Krājuma “Pavasaris lapsas alā” dzejoļi veido stāstu par divu gadalaiku – ziemas un pavasara
maiņu, pievēršoties poētiskam dabas norišu vērojumam. Taču abi gadalaiki šoreiz rakstāmi ar
lielo burtu – Ziema un Pavasaris, jo vienlaikus tās ir arī divu būtņu, divu raksturu attiecības,
kas līdzinās reālu bērnu attiecībām bērnudārzā un skolā: konkurencei, kautrībai, simpātijām,
pāridarījumiem, kopīgiem piedzīvojumiem. Ziema, kurai dažkārt tikusi neveiksminieces un
“sliktās meitenes” loma, cenšas atdarīt veiksminiekam un aktīvistam Pavasarim, uz visu garo
ziemu iespundējot viņu kādā lapsas alā, kur viņš pārdzīvo bailes un nomāktību, taču
nepadodas un kaļ atbrīvošanās plānus, līdz izdodas atrast izeju. Bet varbūt draudzība tomēr ir
iespējama un Ziema pēc tās ilgojas?

Jauniešu literatūra
Cielēna, Māra, 1954-. Ballīte ar nakšņošanu : romāns pusaudžiem : klases
ballīte pirmoreiz bez pieaugušajiem... / Māra Cielēna ; māksliniece Ilze Egle. Rīga : Lietusdārzs, [2019]. - 183, [1] lpp. : ilustrācijas.
Romāns vēsta par “teorētiski” vienkāršu notikumu – klases vakaru ārpus skolas sienām. Taču
grāmatā iedzīvinātais pasākums nepavisam nav vienkāršs... Lai arī ballīte nenotiek gluži bez
pieaugušo uzraudzības, lai arī četrpadsmit gadus vecajiem līksmotājiem ir izvirzīti stingri
noteikumi, kurus viņi negrasās pārkāpt, vakara gaitā rodas daudz dažādu sarežģījumu, ar
kuriem jātiek galā gan pusaudžiem, gan pieaugušajiem.

