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Latviešu literatūra 

 

Judina, Dace.  Lāsts : kuru noziegumu nedrīkst piedot un kuru - var attaisnot? 

: detektīvromāns / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais 

noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Elīza 

Rozīte-Stabulniece. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 333, [2] lpp. - (Izmeklē 

Anna Elizabete ; 10.). - Nolēmuši turpmāk vairs neiesaistīties politikā, 

pūčmājnieki sāk jaunu, skaistu dzīvi. Paklausot vecās baroneses Annas Rozes 

ieteikumam, abi jaunie pāri - Anna Elizabete ar Miku Kaķīti un Kārlis ar Ievu 

- dodas medusmēnesī uz Vec-Vilku muižu Latvijas un Igaunijas pierobežā, 

taču gaidītās pēckāzu romantikas vietā saskaras ar zvērīgām jaunas 

mākslinieces un pilskunga slepkavībām. Līdzās upuriem tiek atrastas 

milzīgas, nagainas pēdas. Senas leģendas šo apkaimi dēvē par vilkaču 

midzeni, ciema vecļaudis apgalvo - Lielais Pelēkais atgriezies sodīt neliešus, 

bet naktīs kāds skrāpējas gar durvju stenderēm... ISBN 9789934155871 

 

 

Rēdliha, Iveta.  vēl viena dziļa ieelpa : psiholoģisks trilleris / Iveta Rēdliha ; 

Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : 

Zvaigzne ABC, 2019. - 365, [1] lpp. - Ivetas Rēdlihas psiholoģiskais trilleris 

nemoralizē, taču spilgti atklāj cilvēku rīcības tumšās, neizgaismotās virāžas 

un dramatiskās sekas, kuras neizbēgami iespaido arī līdzcilvēkus. Viņa 

apgalvo, ka rakstniecībai pievērsusies jau kopš astoņu gadu vecuma. 

Profesionāli darbojoties psihoneiroimunoloģijas jomā, autore apvieno savas 

zināšanas un iztēli, radot spriedzes romānus ar samezglotu un intriģējošu 

sižetu, un tāds ir arī viņas jaunais darbs "Vēl viena dziļa ieelpa". - Nosaukumā 

visi vārdi attēloti ar mazajiem burtiem. ISBN 9789934080678 

 

Rūmnieks, Valdis, 1951-.  No Raiņa līdz Čakam : atmiņas, piedzīvojumi un 

pārdzīvojumi. 1980-2018 / Valdis Rūmnieks ; vāka foto autore Ligita 

Kovtuna ; vāka dizains: Aigars Truhins ; redaktore Daina Randare. - Rīga : 

Zvaigzne ABC, 2019. - 232 lpp. : ilustrācijas. - Kuru latviešu rakstnieci 

apdraudēja traktors? Kā Čaks savā simtgadē neļāva Valdim Rūmniekam 

atvērt diplomātu? Kāpēc Rakstnieku savienībā ieradās policijas specvienība? 

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, kā arī draiskulīgus un nopietnus 

stāstus par gadsimtu mijas kultūras personībām savā autobiogrāfijas otrajā 

grāmatā "No Raiņa līdz Čakam" piedāvā pazīstamais rakstnieks Valdis 

Rūmnieks. Pirmajā grāmatā "Starp Mežaparku un Murjāņiem" autors 

iemūžinājis atmiņas par bērnību, kas aizritējusi radošu cilvēku sabiedrībā, par 

studiju un pirmajiem patstāvīgā darba gadiem, bet otrajā - par vēlākajiem 

savas dzīves gadiem. Tajā turpinās rakstnieku piedzīvojumi, paša radošās 

kaislības un atklājas daži pilnīgi nezināmi literatūrvēsturiski fakti. ISBN 

9789934080487 
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Roze, Guna.  Sadursme : romāns / Guna Roze ; redaktore Gundega 

Blumberga ; Jāņa Esīša vāka dizains. - Rīga : Dienas grāmata, 2019. - 154, [6] 

lpp. - Guna Roze prozas darbam "Sadursme" ir izvēlējusies savdabīgu formu - 

tas ir romāns, kuru veido cits citu papildinoši deviņi stāsti. Darbība notiek 

vienā dienā, taču katrai konkrētās dienas epizodei ir sava attiecību 

priekšvēsture. Romāna varoņi, pakļaudamies impulsīvām iegribām, pat 

neiedomājas, ka viņu rīcība var izraisīt tālejošas sekas, kas ne tikai atsauksies 

uz līdzcilvēku dzīvi, bet būtiski ietekmēs viņu turpmāko likteni. Guna Roze ar 

prasmīgi izraudzītām detaļām, lieki nemoralizējot, precīzi atsedz mūsdienu 

Latvijas ikdienu, cilvēku savstarpējās attiecības un tās vērtības, kas viņiem ir 

svarīgas. ISBN 9789934546792 

 

Dimante, Inguna.  Paslēptā dzīve : romāns / Inguna Dimante ; Nataļjas 

Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 

2019. - 221, [3] lpp. - (Vakara romāns ; 2/2019 (236). - I.Dimantes romānā 

vidusskolnieci Agnetu pamet Mareks, jo iemīlas viņas labākajā draudzenē. 

Meiteni no ieslīgšanas bezcerībā glābj iesaistīšanās vēsturiskā projektā. 

Pilsētā, kurā Agneta dzīvo, atrodas sena ēka - Zīres bendes nams. Reiz vakarā, 

klīstot viena, Agneta pamestajā namā redz cilvēku, bet apkārt virmo maģiska 

tamburīna melodija. Kas ir noslēpumainais svešinieks un kāpēc kādā mājoklī, 

kura īpašnieces hobijs ir atjaunot maskas pēc viduslaiku paraugiem, Agnetai 

piepeši liekas, ka aiz kāda maskotā ietvara viņa redz dzīvas vīrieša acis, 

sadzird elpu, sajūt pieskārienus? Vai šīs noslēpumainās parādības ir vienīgi 

vīzijas meitenes galvā, raisījušās brīdī, kad viņa ir gatava no jauna iemīlēties? 

Un kā ar to visu saistās grezns auskars, ko viņai iedāvina kāds mirstošs 

sirmgalvis?. - Ziņas par autori: uz 3.vāka. . - "Romānu konkursa laureāts"--Uz 

vāka. ISBN 9789934155697 

 

Paukšs, Hermanis.  Pele slazdā : romāns / Hermanis Paukšs ; Nataļjas 

Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 

2019. - 207, [1] lpp. - (Vakara romāns). - Agneses vecāki saņem izdevīgu 

darba piedāvājumu ārzemēs, no kura nevēlas atteikties. Tikai kur atstāt savu 

septiņpadsmit gadus veco meitu Agnesi? Lielas izvēles nav, protams, pie 

tēvoča Rolfa, kurš slavens ar savu bardzību, noslēgtību, skopumu un 

pedantismu. Agnesei būs vajadzīgs ilgs laiks, lai saprastu, ka patiesībā Rolfs 

ir gādīgs un mīļš, un ka kādu dienu notiks negaidīts viņas un Rolfa dzīves 

pavērsiens. ISBN 9789934155710 

 

Einfelds, Jānis, 1967-.  Armagedona cikls : romāns / Jānis Einfelds ; 

redaktore Dace Sparāne ; mākslinieciskais noformējums: Jānis Esītis. - Rīga : 

Dienas Grāmata, 2019. - 190, [2] lpp. - Romāns reālistiskā manierē tēlo 

personības tapšanu padomju okupācijas dziļās stagnācijas periodā, 

1980.gados, īpaši regresīvā un represīvā vidē - profskolā. Romāns sākas ar 

neizskaidrojamu slepkavību, ko cenšas atšķetināt mūsdienu izmeklētāju 

grupa, kas dēvējas par Armagedona ciklu. Izmeklēšanā atklājas divas 

personas - pulkvedis Vējš un dzejnieks Līdzenumu Altajs, kuru savstarpējā 

saistība un saikne ar noziegumu Armagedona ciklam ir jāpierāda. ISBN 

9789934546747 
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Šmite, Linda, 1970-.  Aizved mani uz Hiršenhofu! : romāns : Iršu vācu 

kolonijai (1766-1969) un Latvijai simtgadē / Linda Šmite ; redaktore Līga 

Sīle ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : 

Latvijas Mediji, 2019. - 252, [3] lpp. - Stāsta priekšplānā vienas ģimenes trīs 

sievietes - katra no savas paaudzes. Dzīvojot dažādos laikos, viņu ikdiena un 

pasaules uztvere krasi atšķiras, tāpat kā viņu glabātie noslēpumi. Taču 

mīlestība, pienākums un vēlme atrast savu piederību vietai, kultūrai un 

ģimenei ir katrā no viņām. Caur trīs sieviešu dzīvesstāstiem autore iezīmē arī 

savulaik pastāvējušās vācu kolonijas kultūras iezīmes. ISBN 9789934155499. 

 

Lagzdiņa, Gunita.  Ieraudzīt varavīksni : ja dzīve piedāvā amerikāņu 

kalniņus, kāp iekšā! : [stāsti] / Gunita Lagzdiņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka 

mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Līga Sīle. - Rīga : Latvijas 

Mediji, 2019. - 318, [1] lpp. - Gunita Lagzdiņa arī savā otrajā grāmatā 

septiņos stāstos šķetina attiecību peripetijas. Uz spēles tiek likta draudzība un 

mīlestība, meli un neuzticība. Likmes ir augstas. Cik tālu esam nosprauduši 

savas robežas? Vai mērķis attaisno līdzekļus? Ko esam gatavi ziedot, lai būtu 

laimīgi, bet ko paturēt pie sevis, lai nepadarītu nelaimīgu kādu citu? Vai, reiz 

apdedzinājušies, spējam uzticēties otram? Un paši sev?. ISBN 

9789934155864 

 

Ārzemju literatūra 

 

Sigurdardotira, Irsa.  Sāga / Irsa Sigurdardotira ; no islandiešu valodas 

tulkojusi Inga Bērziņa ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 

2019. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 415 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - 

Skolas pagalmā tiek atrakta laika kapsula ar skolēnu pirms desmit gadiem 

rakstītiem sacerējumiem. Starp tiem viens ir tik savāds, ka skolas vadība 

nolemj to nodot policijai. Tajā ticis izteikts brīdinājums par vairākām 

slepkavībām, kas notiks 2016. gadā – desmit gadus tālā nākotnē. Lai gan 

nešķiet, ka šis pusaudža rakstītais būtu jāuztver patiešām nopietni, Huldars un 

Freija ķeras pie vēstījuma autora identificēšanas. Seko nepatīkami notikumi un 

slepkavības. Huldars un Freija tiek ierauti jaunas šokējošas lietas epicentrā, un 

nu vēstījuma autora atrašana kļūst vitāli svarīga... ISBN 9789934080272 

 

Alnats, Lūks.  Mums pieder debesis : romāns : kad viss ir zaudēts, paliek 

mīlestība... / Lūks Alnats ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore 

Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 364, [1] lpp. - Angļu 

rakstnieka un žurnālista debijas romāns par to, ka ceļš no cerībām līdz 

izmisumam un atpakaļ nekad nav tik vienkāršs, kā kādam varētu šķist, tomēr 

arī vissalauztākās sirdis iemācās pukstēt no jauna. ISBN 9789934078682 
Robs, Anna un Džeks ir laimīga ģimene līdz brīdim, kad Džeka slimība satricina viņu ierasto 

ikdienu. Dzīve pārvēršas melnā bezdibenī, un nepārvarama straume nošķir Robu no sievas, no 

dēla, no dzīves. Kā pārvarēt zaudējuma sāpes? Kā remdēt ciešanas un rast pamatu turpmākajai 

dzīvei? Tomēr brīdī, kad visas cerības šķiet gandrīz izsmeltas, Robs spēj izvēlēties ceļu, kas 

ved pretī dziedināšanai un piedošanai. 
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Fjells, Jāns Ēriks.  Ziņotājs : detektīvromāns / Jāns Ēriks Fjells ; no norvēģu 

valodas tulkojusi Raita Kozlovska ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : 

Zvaigzne ABC, 2019. - 335 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Ņujorka, 

1960.gads. Vincents Džordāno tiek uzņemts Lokatelli mafijas ģimenē un 

saņem savu ugunskristību uzdevumu: viņam jānonāvē kāds ziņotājs. 

Fredrikstade Norvēģija, mūsdienas. Tiek nogalināts lielas firmas īpašnieks. Ir 

pamats domāt, ka slepkavībai bijuši ekonomiski motīvi. Lai vadītu šīs lietas 

izmeklēšanu, no Oslo ierodas Antons Breke, Smago noziegumu nodaļas 

vecākais inspektors, skarbs, bet gudrs izmeklētājs, kuram ir arī kāda slepena 

aizraušanās – pokerspēle. Kopā ar dedzīgo policijas akadēmijas studentu 

Magnusu Torpu abiem nāksies pētīt senākus un ne tik senus notikumus un 

šķetināt daudzus pavedienus, pirms izdosies tuvoties šī sarežģītā nozieguma 

atrisinājumam. ISBN 9789934074509 

 

Miņjē, Bernārs.  Nenodzēs gaismu! : izmeklē Martēns Servazs : 

detektīvromāns / Bernārs Miņjē ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; 

redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne, 2019. - 495, [1] lpp. - (Zvaigznes 

detektīvu klubs). - Romāns "Nenodzēs gaismu!" ir trešais darbs, kurā 

noziegumus izmeklē Martēns Servazs. Šajā romānā neviens nav tāds, kāds 

šķiet pirmajā acu uzmetienā. Visi grāmatas varoņi vai nu kārtīgi pieviļ lasītāju, 

vai arī tikpat negaidīti saņem spēkus un pārvar grūtības... Soli pa solim 

Kristīnes Šteinmeijeres dzīve apgriežas ar kājām gaisā. Bet kurš no draugiem 

vai ģimenes locekļiem ienīst viņu tik stipri, lai gribētu iznīcināt? Un kāpēc? It 

kā kāds būtu ķēries klāt viņas dzīvei ar nodomu visu pārvērst drupās, līdz 

atliks vien neiedomājams nakts murgs. Izmeklētājs Martēns Servazs uzturas 

ārstniecības istādē depresijas māktiem policistiem, un kādu dienu viņš saņem 

atslēgu no viesnīcas numura, kurā pirms gada pašnāvību izdarīja jauna 

māksliniece. Izskatās, kāds ļoti vēlas, lai Servazs atgriežas darbā pēc iespējas 

ātrāk... ISBN 9789934078828 

 

Ēriksone, Karolīne.  Nomodā : psiholoģiskās spriedzes romāns / Karolīne 

Ēriksone ; no zviedru valodas tulkojusi Ineta Balode ; Nataļjas Kugajevskas 

vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā 

redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 319 lpp. - Radošo 

krīzi piedzīvojusi rakstniece Elēna bezmiega stundas aizvada, pa logu vērojot 

kaimiņus. Šķietami saderīgā Stūrmu pāra ikdiena atklāj tumšu ģimenes drāmu. 

Jo vairāk Elēna uzzina, jo lielākas kļūst viņas bažas par to, kas varētu notikt. 

Pēc tam, kad rakstnieci apciemo kaimiņu pāru dēls, sieviete attopas ievilkta 

notikumu un sajūtu karuselī. Kur īsti beidzas izmisums un sākas neprāts?. 

ISBN 9789934155970 

 

Barija, Džesika.  brīvais kritiens : psiholoģiskās spriedzes romāns : viņas 

dzīve ir kā brīvais kritiens, kuram var uzticēties? / Džesika Barija ; no angļu 

valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore 

Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2019. - 447 lpp. - (Pasaules bestsellers). - 

Kad Alisonas un viņas līgavaiņa privātā lidmašīna avarē kalnos, visi uzskata, 

ka jaunā sieviete ir mirusi. Tomēr Alisonas māte atsakās tam ticēt. Par spīti 

policijas apgalvojumiem un tam, ka meita jau divus gadus ir sarāvusi 

attiecības ar ģimeni, Megija sāk pati savu izmeklēšanu. Viņas atklājumi ir 

šokējoši. Izmeklēšanai seko līdzi vēl viens cilvēks, kurš arī netic tam, ka 

Alisona ir mirusi, bet ļoti vēlētos, lai viņa būtu mirusi. ISBN 9789984359373 
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Keplers, Lārss.  Smilšuvīrs : zviedru kriminālromāns / Lārss Keplers ; no 

zviedru valodas tulkojis Māris Tīts ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, 

2019. - 498, [5] lpp. - (Mansards detektīvi). (Jons Linns). - "Mansarda" izdotās 

Lārsa Keplera grāmatas: [2.] lpp. - "Smilšuvīrs" ir jaunākais skandināvu 

trilleris, kuru jums nepieciešams izlasīt tieši tagad. Neatkarīgi no tā, kas jūs 

esat, ir dažas grāmatas, kuras vajadzētu lasīt tikai dienasgaismas drošībā. - 

Sērijā par Jonu Linnu: Hipnotizētājs ; Paganīni līgums ; Uguns liecinieks ; 

Smilšuvīrs. ISBN 9789934585029 
Vēlu naktī Mikaels tiek atrasts ejam pa sliežu ceļu uz dzelzceļa tilta ārpus Stokholmas. Viņa 

džinsi ir stīvi no sažuvušām asinīm, no apakšdelma plūst karstas asinis, līst lejup gar plaukstu 

un pil no pirkstu galiem. Mikaels un viņa māsa pazuduši pirms trīspadsmit gadiem un 

pasludināti par mirušiem. Sarunā ar policiju viņš atklāj, ka aizbēdzis no kāda Smilšuvīra un 

viņa māsa joprojām esot dzīva. Līdz šim Jona Linna bija uzskatījis, ka Mikaels kļuvis par 

upuri bēdīgi slavenajam sērijveida slepkavam Jurekam Valteram, kura rūpīgi izplānotajā 

noziegumu shēmā savulaik iejaucās Jona Linna un kurš uz mūžu ieslodzīts stingra režīma 

psihiatriskajā slimnīcā. Lai atrisinātu senos notikumus un atrastu Mikaela māsu, kā arī lai 

noskaidrotu, kādu lomu noziegumā spēlē Jureks Valters, lieta tiek atvērta no jauna. Briesmas 

ir nenovēršamas, un kādam nepieciešams nokļūt sērijveida slepkavam zem ādas un viņa prātā, 

turklāt ļoti steidzami, pirms nav par vēlu. Psihiatriskajā klīnikā slepeni tiek iesūtīta Jonas 

sabiedrotā — Sāga Bauere... Ar katru nākamo sērijas grāmatu Jona Linna kļūst par tādu 

grāmatas varoni, par kuru jūs vēlēsieties uzzināt aizvien vairāk. Šis ir sērijas ceturtais romāns 

– grāmata, kura neļaus izslēgt naktslampiņu. 

 

Pinboro, Sāra.  Viņai nemanot : romāns / Sāra Pinboro ; no angļu valodas 

tulkojusi Māra Poļakova ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 

2019. - [Jelgava] : Jalgavas tipogrāfija, 2019. - 367 lpp. - Luīze viena audzina 

bērnu, strādā par sekretāri un jūtas ikdienas rutīnas nomākta. Vienu vakaru 

viņa bārā iepazīstas ar kādu vīrieti, un aizšķiļas dzirkstele. Beidzot! Beidzot 

arī viņai ir attiecības! Kad pirmdien Luīze ierodas darbā, viņa satiek savu 

jauno priekšnieku Deividu. Vīrieti no bāra. Vīrieti, kuru viņa sastapa bārā, 

kurš ir precējies un kurš tagad saka, ka viņu skūpsts bija vien kļūda, tomēr 

neizlaiž viņu no acīm... Un tad Luīze iepazīstas ar Adeli, kas nesen pārcēlusies 

uz šo pilsētu un kam nepieciešams draugs. Bet sagadīšanās pēc viņa ir 

precējusies ar Deividu... ISBN 9789934076923 

 

Robertsa, Nora.  Zemstraumes : romāns / Nora Robertsa ; no angļu valodas 

tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta 

Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2019. - 505 lpp. - (Pasaules bestsellers). - 

Greiema Bigelova ģimeni jebkurš sauktu par ideālu: veiksmīgs ķirurgs ar 

skaistu sievu, diviem burvīgiem bērniem un privātmāju pilsētas turīgākajā 

rajonā. It neviens nenojauš, cik šokējoša ir patiesība, kas slēpjas aiz spožās 

fasādes. To zina tikai Bigelovu bērni - Zeins un Brita, kas ik dienu savu 

vecāku acīs redz nevis mīlestību, bet gan naidu. Naidu, kas reiz pārvēršas 

sitienos. Pēc vairākiem gadiem, kad Zeins un viņa māsa jau ir pieauguši, abi 

cenšas vadīt laimīgu dzīvi. Tomēr atmiņas par sāpīgo pieredzi nekur nav 

pazudušas un rodas jautājums, vai ir iespējams aizbēgt no savas pagātnes. 

Turklāt kāds viņiem abiem alkst atriebties... ISBN 9789984359359 

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip2tjXvKfhAhVjwcQBHbfaCYEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.apgadsmansards.lv/lv/book/586/smilshuviirs/&psig=AOvVaw1kpvqTNKEwkEuRcGDzEvKa&ust=1553953136035602
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_vrCev6fhAhX9wsQBHZ0lBU8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.virja.lv/lv/gramata/vinjai-nemanot/10488.html&psig=AOvVaw0ZYYMt13GJAyZsim_RqTDL&ust=1553953821739563
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicx4L8v6fhAhVkxaYKHcY6CQ4QjRx6BAgBEAU&url=http://kontinents.lv/gramata/564/zemstraumes&psig=AOvVaw1q0YO4uyJ-wQjg1R4A2OL-&ust=1553954017957995


 

Vuds, Toms, 1978-.  Hameleons : nogalini vai tiec nogalināts : 

detektīvromāns / Toms Vuds ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; 

vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2019. - 444, [1] lpp. - 

(Pasaules bestsellers). - Ir jāuzvar spēlē, kurā nav paredzēti uzvarētāji ... 

Pasaules labākais pasūtījuma slepkava Viktors vada mierīgu dzīvi Islandē, līdz 

saņem uzdevumu ... ISBN 9789984359342 

 

 

Tiljē, Franks.  Sapņot : psiholoģiskās spriedzes romāns - trilleris / Franks 

Tiljē ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta Polkmane. - 

Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 463 lpp. - Abigeila ir slavena psiholoģe, kuru 

policija bieži pieaicina īpaši sarežģītu lietu izmeklēšanā. Tomēr Abigeilas 

pašas dzīvi apgrūtina neparasta slimība - narkolepsija, kas reizēm traucē 

saprast, vai notiekošais ir sapnis vai īstenība. Šobrīd Abigeila palīdz kāda 

cilvēka meklēšanā, kurš nolaupījis trīs bērnus. Iespējamo upuru skaits var 

pieaugt. Jautājumu ir vairāk nekā atbilžu, un noziedznieks ir tepat kaut kur 

līdzās. Lietas atrisinājums slēpjas Abigeilas atmiņu dzīlēs, bet viņas realitātes 

izjūta nenovēršami sarūk... ISBN 9789934076497 

 

Nesbē, Jū.  Makbets : slavenākā kriminālromānu rakstnieka jaunais trilleris / 

Jū Nesbē ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. - 

Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 509, [1] lpp. - Autors veiksmīgi ieplūdina 

Šekspīra traģēdijas mītiskos elementus savā jaunajā narkotiku kara pārņemtajā 

spriedzes romānā, kā rezultātā tapis pārsteidzoši oriģināls darbs, kam piemīt 

gan Šekspīra mākslai raksturīgais pārlaicīgums, gan skandināvu "noir" žanra 

elastība pakļauties Jū Nesbē iecerei. Makbets kā specvienības komandieris. 

Viņa sieva kā izbijusi prostitūta. Trīs raganas kā narkodīleres. Šekspīra 

visbaisākajai lugai jaunu veidolu piešķīris skandināvu "noir" karalis. ISBN 

9789934080074 

 

Edvardsa-Džonsa, Imodžena.  Sanktpēterburgas raganas : patiess stāsts par 

mīlestību, iekāri, nodevību un melno maģiju pašā Krievijas galma sirdī / 

Imodžena Edvardsa-Džonsa ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Paegle ; 

māksliniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; 

literārā redaktore Ieva Stabiņa. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 478, [1] lpp. - 

Smalks vēsturisks romāns ar sulīgām vēsturiskām detaļām no Romanovu ēras. 

Gaisā virmo revolūcijas noskaņas, pa Sanktpēterburgas ielām klīst badacietēji, 

neapmierināti ļaudis, bet cara galms rīko izšķērdīgas balles, kurās blāvi zilos 

cigarešu dūmos sveicinās un vodkas mēriņos spurdz prinči, grāfi, baroni, 

diplomāti, valdības vīri, čalo galma dāmas dimantu un pērļu vizmā. Kā 

nerimstoši sabiedrības pavadoņi ir tenkas un slāpes pēc varas un statusa. ISBN 

9789934155833 
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Rīsa-Praisa, Čerila.  Mēmais noslēpums : detektīva Vintera Medouza 

mistērija : krimināldetektīvs / Čerila Rīsa-Praisa ; tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; 

atbildīgā redaktore Eva Jansone ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums. 

- Rīga : Jumava, 2019. - 205 lpp. - Nelielu velsiešu ciematu pāršalc baisa ziņa 

- pazudušas divas pusaudzes. Viena no viņām vēlāk tiek atrasta mirusi, bet 

Gvena - smagi ievainota un zaudējusi atmiņu. 30 gadus vēlāk Gvena, izvedot 

suni pastaigā, pazūd. Viņa tiek atrasta turpat, kur pirms 30 gadiem. Pēc galvas 

traumas Gvena sāk atcerēties pagātnes notikumus. Ne visu uzreiz, bet pa 

detaļām, fragmentiem. Atmiņas atgriešanās liek policijai vēlreiz atvērt toreiz 

neatrisināto nozieguma lietu, lai rekonstruētu detaļas, kas galu galā noved pie 

visdažādākajiem notikumiem. ISBN 9789934203077 

 

Bisī, Mišels.  Laiks ir slepkava : romāns / Mišels Bisī ; no franču valodas 

tulkojusi Agnese Kasparova ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Margita 

Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 477, [2] lpp. : ilustrācija. - (Zvaigznes 

trilleris). - Klotilde pavada atvaļinājumu Korsikā kopā ar vīru un pusaudzi 

meitu. Šī ir pirmā reize, kad viņa atgriezusies uz salas pēc vecāku un brāļa 

bojāejas automašīnas avārijā, kas notika pirms divdesmit septiņiem gadiem. 

Arī viņa toreiz atradās mašīnā, taču brīnumainā kārtā izdzīvoja. Atgriešanās 

Korsikā liek Klotildei atminēties pusaudzes gadus, un viņa atkal satiekas ar 

vecvecākiem – salā ietekmīgas korsikāņu ģimenes locekļiem. Bet tad viņa 

saņem vēstuli, kuru parakstījusi Palma, viņas māte, it kā sieviete vēl būtu 

dzīva. Pamazām atgriežas atmiņas, liekot Klotildei apšaubīt pagātnes 

notikumus. ISBN 9789934077784 

 

Kellija, Ketija.  Gads, kas mainīja visu : brīnišķīgs stāsts par dzīvi un 

pārmaiņām / Ketija Kellija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka 

dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2019. - 

479 lpp. - (Pasaules bestsellers). - Kellija ar vērienīgām svinībām atzīmē savu 

piecdesmit gadu jubileju. Policista klauvējiens pie durvīm apgriež viņas 

pasauli kājām gaisā... Katra Ketijas Kellijas grāmata ir notikums – šī 

rakstniece ar cilvēcisku siltumu, psihologa vērību un dzirkstošu humoru 

apraksta savas varones tik izjusti, ka ikviena lasītāja tajās atpazīs arī sevi. 

ISBN 9789984359366 

 

Nozaru literatūra 
Filozofija. Psiholoģija. Loģika. Ētika. (udk=1) 

 

Liktenis un karma : Nauda numerologa un astropsihologa skatījumā, Kā mūs 

ietekmē dzimšanas laiks, vārds un uzvārds, Vai iespējams sevi pasargāt no 

lāsta, Ko darīt lai mainītu karmu, Dziednieku, ekstrasensu un šamaņu padomi 

labsajūtai un veiksmei / redaktore un priekšvārda autore Indra Ozoliņa. - Rīga 

: Latvijas Mediji, 2018. - 64 lpp. : il., portr., tab. - (Lauku Avīzes tematiskā 

avīze , 1407-4338 ; 2018/12 (287). ISSN 1407-4338 
Gada nogale mudina uz pārdomām. Kāpēc gan reizēm, kaut arī visiem spēkiem 

cenšamies panākt vēlamo vai sasniegt kādu mērķi, rodas dažnedažādi šķēršļi un plānotais 

neizdodas? Tas vedina uz domām, ka mūsu dzīves scenāriju patiesi nosakām ne tikai mēs 

paši - to ietekmē planētu stāvoklis un citi spēki. Jaunajā Tematiskajā Avīzē varēs gūt 

atbildes uz šādiem jautājumiem - kā mūs ietekmē dzimšanas laiks, vārds un uzvārds; vai 

iespējams pasargāt sevi no lāsta; kā izvēlēties partneri, ņemot vērā dzīves gada skaitli; ko 

darīt, lai mainītu karmu. 
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Līvmane, Akvelīna, 1951-.  Tā teica Dieviete : [dzīves padomu grāmata 

veselībai un labai pašsajūtai] / Akvelīna Līvmane ; Vitas Lēnertes grāmatas un 

vāka dizains ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 304 

lpp. ISBN 9789934080548 
Mums līdzās ir tik daudz interesantu cilvēku, pieredžu un padomu. Dzīve arvien biežāk liek 

atgriezties pie tām zināšanām, kas piederējušas vecmāmiņām, mammām un vienkārši viedām 

sievietēm, kuras saucu par Dievietēm, jo grūtos brīžos vienmēr ir noderējis kāds viņu padoms. 

Padomus esmu vākusi un daudzus gadu desmitus izmantojusi, atzinusi par labiem esam, 

ieteikusi citiem un būšu neizsakāmi laimīga, ja kāds no tiem noderēs. 

 

Lietišķās zinātnes. Tehnika. (udk=6) 

 

Cepam paši: Lauku Avīzes Tematiskā Avīze / redaktore Indra Ozoliņa ; 

autore Līgija Ciekure. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - Nr.2 (289), 64 lpp. : 

ilustrācijas. - (Lauku Avīzes Tematiskā Avīze , 1407-4338 ; 2019/2 (289). - 

Uz vāka numura tēmu nosaukumi. ISSN 1407-4338 
Vērtīgā griķu miltu maize; par to, ka šķiedrvielas ir arī baltmaizē; ar ko pildīt pīrādziņus; 

ko pagatavot no sakaltušas maizes; kā izcept maizi ar ķirbjiem, bietēm, burkāniem un kā 

izcept gardu sklandrausi. 

 

Medicīna. (udk=61) 

 

Daba palīdz : augi veselībai : Lauku Avīzes Tematiskā Avīze / autore Gunta 

Tabore ; redaktore Indra Ozoliņa. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - Nr. 290 (3), 

64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - (Lauku Avīzes tematiskā avīze , 1407-4338 ; 

2019/3 (290). - Uz vāka numura tēmu nosaukumi. . - Uz vāka sērijas 

nosaukums: LA tematiskā avīze. 
Tematiskā Avīze "Daba palīdz. Augi veselībai", kuru veidojusi Gunta Tabore. 

Tematiskajā Avīzē uzzināsiet: kā ārstniecības augus lietoja senatnē; kā saglabāt drogas tā, 

lai tās nezaudētu savu vērtību; kā izveidot ārstniecības augu ievākšanas kalendāru; kā 

ārstniecības augus ieviest pašu dārzā; kādi augi prasa piesardzīgu attieksmi, kādi augi 

palīdzēs atveseļoties; kā veidot augu mandalu. Tematiskajā Avīzē atradīsiet arī Artūra 

Tereško noslēpumus, zāļu sievu, pirtnieku un daudzu citu ekspertu padomus. 

 

Māksla. Izklaide. (udk=7) 

 

Bauere, Inguna, 1960-.  Jānis Lūsēns Trešais : biogrāfisks romāns / Inguna 

Bauere ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : 

Zvaigzne ABC, 2019. - 326, [1] lpp. : ilustrācijas. - Jānis Lūsēns Trešais, kā 

nojaušams, ir Jānis Lūsēns trešajā paaudzē - Latvijā labi pazīstams 

komponists, radoša, daudzšķautnaina, ļoti vīrišķīga un, protams, arī sarežģīta 

personība. Lai gan sacerējis daudz brīnišķīgas, dvēseliski izjustas mūzikas, kas 

tautā tiek ļoti mīlēta, pats saka, ka "komponistu būšanu" nevajagot romantizēt, 

jo tas esot tāds pats darbs kā visi citi. Iedvesmu viņš negaida, bet strādā. 

Ārējais tēls var maldināt. Kādam Lūsēns šķiet skarbs, citam augstprātīgs vai 

pārāk tiešs. Tomēr dziļākajā būtībā Jānis ir romantiķis, kurš priecājas par 

vienkāršām, katram latvietim mīļām lietām - klusiem ezera ūdeņiem, košiem 

saulrietiem un pļavu puķēm, zvaniņu skaņām un Ziemsvētkiem. - Vāka 

noformējumam izmantots Artūra Kondrāta foto. ISBN 9789934079436 
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Jēruma, Inga, 1943-.  Teātra bērni : tik bagāta, interesantiem notikumiem un 

cilvēkiem pildīta dzīve ir teātra pasaulē! / Inga Jēruma ; Eduarda Groševa 

grāmatas un vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 

2019. - 313, [5] lpp. : ilustrācijas, portreti. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. 

- Ideju uzrakstīt grāmatu par tiem, kuri kopš bērnības teātri ir sajutuši ne tikai 

no skatītāju zāles puses, Inga Jēruma lolojusi jau sen. Pati būdama šāds bērns, 

autore izvēlējās tikties ar cilvēkiem, kurus teātra gaisotne nav tik ļoti 

savaldzinājusi, lai sevi ziedotu šai brīnišķīgajai, taču arī prasīgajai, pat 

nežēlīgajai mākslai. Tā ir tapusi grāmata "Teātra bērni" - 27 personību 

portretējumi. Tās ir visai drosmīgas atklāsmes par to, kāda nozīme teātrim 

bijusi bērnībā un joprojām ir vai arī, tieši pretēji, vairs nav pieaugušā cilvēka 

patstāvīgajās gaitās. Starp viņiem - Harija Liepiņa un Mudītes Šneideres dēls, 

Dinas Kuples meita un Zigurda Neimaņa meitas, Ēvalda Valtera un Veras 

Gribačas dēls, Lūcijas Baumanes un Luija Šmita meita un mazmeita, Pētera 

Pētersona meita un mazdēls. ISBN 9789934081064 

 

Bērnu literatūra 

 

Bedīls, Deivids.  Maģiskā pults / Deivids Bedīls ; no angļu valodas tulkojusi 

Ieva Elsberga ; Džima Fīlda ilustrācijas ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : 

Zvaigzne ABC, 2019. - 363, [3] lpp. : ilustrācijas. - Freds un Elija ir dvīņi. Bet 

ne identiskie dvīņi (jo zēns un meitene tādi nevar būt). Tomēr abiem ir 

vienādas aizraušanās, īpaši viņiem patīk videospēles. Un tās viņiem ļoti labi 

padodas. Taču citur Fredam un Elijai tik labi neveicas, piemēram, futbolā vai 

stājoties pretī skolas huligāniem. Kad brālis un māsa satiek Noslēpumvīru, 

viņš atsūta bērniem videospēļu pulti, kura ārēji nelīdzinās nevienai citai pultij. 

Un ar to nevar spēlēt nevienu no ierastajām spēlēm. Bet, izdibinājuši pults 

slepenās spējas, dvīņi domā, ka visas viņu problēmas beidzot tiks atrisinātas. 

Paveras durvis uz Freda un Elijas neprātīgākajiem sapņiem. - Jaunākā un 

vidējā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934076435 

 

Bēma, Anna.  Emma & vienradžruksis : būt par vienradžruksi var ikviens! / 

Anna Bēma ; ar Zuzannes Gēlihas ilustrācijām ; no vācu valodas tulkojusi 

Gita Hofmane ; noformējums: Iveta Paegle ; literārā konsultante Raita 

Saleniece. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - 184 lpp. ISBN 9789984237213 
Rūķpilsētā, kur dzīvo mazā Emma un viņas ģimene – tētis, mamma, lielā māsa Meike un 

brālītis Fīte –, ikviens bērns savā desmitajā dzimšanas dienā tiek pie brīnumbūtnes, un katram 

tā ir cita. Emma ir redzējusi zīmīgu sapni un ir cieši pārliecināta, ka tas būs vienradzis – balts, 

bezgala cēls un piemīlīgs vienradzis. Un ko viņa dabū? Vienradžruksi! Nebrīnumaināku būtni 

par šo rozā kunkuli ir grūti iedomāties, tāpēc Emma ir sabēdājusies. Vai tādu vispār var 

kādam rādīt? Skolā visi par viņu smiesies... Taču Emmai vēl nav ne jausmas, cik viņas 

vienradžruksis ir vienreizīgs! 
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Auziņa, Ieva, 1975-.  Glābējcūka : stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem / 

Ieva Auziņa, Ilze Raudiņa ; redaktore Daina Vilemsone ; fotogrāfs Normunds 

Brasliņš. - [Jaunsvirlauka, Jelgavas novads] : Biedrība "Droši un koši", 2018. - 

38, [1] lpp. : ilustrācijas. - "Glābējcūka" ir stāsts par trim šķietami parastiem 

bērniem: Lielo, Mazo un Māsu. Viņiem, tāpat kā citiem bērniem, jādodas uz 

skolu un jātiek galā ar dažādām lielākām un mazākām ikdienas likstām. 

Tomēr nekas nav tā kā parasti. Bērni uz skolu brauc ar laivu, mammai un 

tētim nekad nav laika, un, kad parādās negantais matemātikas uzdevums, ar 

kuru bērni paši netiek galā, ierodas Glābējcūka. - Jaunākā skolas vecuma 

bērniem. ISBN 9789934856570 

 

Auseklis, Uldis, 1941-.  Četras otas : gadalaiku dzejoļi bērniem / Uldis 

Auseklis ; Alekseja Naumova, Signes Ērmanes, Gundegas Muzikantes un 

Ilzes Dambes ilustrācijas. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - [40] lpp. - Grāmatā 

apokopoti dzejoļi par Latvijas dabu un tās mūžīgo mainību - četriem 

gadalaikiem. ISBN 9789934155468 
Grāmatā apkopoti Ulda Ausekļa dzejoļi par Latvijas dabu un tās mūžīgo mainību - četriem 

gadalaikiem.  

Grāmatas burvība slēpjas arī citā četriniekā. Katru gadalaiku ilustrējuši dzejniekam tuvi, mīļi 

un spilgti Latvijas makslinieki. Pavasara ota dota Aleksejam Naumovam, vasaras – Signei 

Ērmanei, rudens – Gundegai Muzikantei, bet ziemas – Ilzei Dambei. 

 

Stīla, Juta, 1986-.  Putniņa Toma ziemas stāsti : [jaunākā skolas vecuma 

bērniem] / Juta Stīla ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe. - Rīga : 

Zvaigzne ABC, 2019. - 54 lpp. : ilustrācijas. - (Putniņš Toms). - "Putniņa 

Toma ziemas stāsti" ir jau otrā grāmata par labestīgā, drosmīgā Putniņa Toma 

piedzīvojumiem. Šajos stāstos Toms kopā ar labāko draugu Deniju, māmiņu, 

vectēvu un citiem grāmatas varoņiem izbauda ziemas priekus - ragaviņas, 

pikošanos (kas gan teju vai beidzas nelāgi!), Ziemassvētku eglītes meklēšanu 

un, protams, pašus svētkus! Īsie, koši ilustrētie stāstiņi māca mazo lasītāju 

pieņemt pareizos lēmumus, neatstāt draugus nelaimē, vienmēr būt 

izpalīdzīgam, laipnam un godīgam. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 

9789934080463 

 

Martinello, Džesika.  Pat briesmoņi tīra zobus : [pirmsskolas vecuma 

bērniem] / Džesika Martinello ; Greguāra Mabīra ilustrācijas ; tulkojusi Laura 

Romanovska ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. 

- [26] nenumurētas lpp. : krāsainas ilustrācijas. ISBN 9789934155826 
Pat briesmoņi tīra zobus! Vai netici? Ver vaļā grāmatu un uzzini, kā gadījās mazajai 

meitenītei, kura atteicās tīrīt zobus. Tikai uzmanies... tu vari sastapt šaušalīgus briesmoņus! 
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Lisovska, Aija.  Viss būs labi, Made! : grāmata lasītprasmes attīstībai un 

lasītpriekam : pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem / Aija Lisovska 

; māksliniece Agija Staka ; redaktore Guna Pitkevica ; Ingunas Kļavas 

Švankas vāka un grāmatas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 63 lpp. : 

ilustrācijas - "Viss būs labi, Made!" ir Aijas Lisovskas pirmā grāmata. Aija 

pati ir māmiņa, tāpēc labi zina, kas bērniem iet pie sirds. Grāmatā ietvertas 

divas pasakas: "Kā kamene uz cirku gāja" un "Kā kamene gleznot mācījās". 

Teksts ir spraigs un uzjautrinošs, bet Agijas Stakas zīmētie tēli – gluži kā 

izkāpuši no animācijas filmiņas. Mākslinieces zīmētās ainiņas grāmatai piešķir 

vēl papildu humora dzirksti. . - Kameni Madi lieliski raksturo visiem zināmais 

teiciens – "gribēju, kā labāk, sanāca, kā vienmēr". Viņa ir visai liels un 

neveikls kukainis, tādēļ allaž iekuļas kādā ķibelē. To var izraisīt kāds 

pārpratums, aizmāršība vai pat kamenes lādzīgais raksturs. Esiet mierīgi, mīļie 

lasītāji un lasītājas, – galu galā viss būs labi! Jo Made ir ne vien labdabīga, bet 

viņai piemīt arī brīnišķīga humora izjūta. Teksts ir spraigs un uzjautrinošs. - 

Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934079771 

 

Raičenoka-Raišonoka, Zane.  Sivēnu princese Berta Bertolīne : pirmsskolas 

vecuma bērniem / pasaku rakstīja un bildes zīmēja Zane Raičenoka-Raišonoka 

; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 26, [3] lpp. : 

ilustrācijas. - Kādā saulainā rītā lauku sētas sivēnmātei piedzima septiņi 

bērniņi - seši brālīši un viena māsiņa. Mazā Berta izrādījās visai savāda 

sivēnmeitene. Viņa bija ļoti kārtīga, tīrīga un smalka. Brāļi reizēm pat māšeli 

ķircināja: "Princese! Princese! Tu atkal uzvedies kā princese!". Un kādu dienu 

Berta apņēmās noskaidrot, kas vajadzīgs, lai kļūtu par īstu princesi. - 

Pirmsskolas vecuma bērniem. ISBN 9789934069178 

 

Bidari, Bono.  Es, Elviss Riboldi : [aizraujošs stāsts jaunākā skolas vecuma 

bērniem] : pirmā grāmata / Bono Bidari ; no katalāņu valodas tulkojusi Dace 

Meiere ; [ilustrējis] Òscar Julve ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne 

ABC, 2019. - 194, [6] lpp. : ilustrācijas. - (Es, Elviss Riboldi / Bono Bidari ; 

1.). - Elviss Riboldi ir jauks zēns, kurš nespēj nodarīt pāri pat mušai. Tāpēc 

šajā grāmatā nevienai mušai pāri netiek nodarīts. Posta darbos iet bojā vienīgi 

viens savrupnams, vairāki simti automašīnu, 82 motocikli, 16 logu rūtis, 12 

krāsu zīmuļi, 8 dažādas skolas iekārtas un ierīces, 5 olas, 1 smalks pulkstenis, 

1 reklāmas vairogs un visādas citas lietas, piemēram, modinātājpulksteņi, 

brilles un dzimšanas dienas torte. Ja tev šķiet, ka mēs pārspīlējam, tu nepazīsti 

Elvisu... - Jaunākā skolas vecuma bērniem. ISBN 9789934073106 
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Taunzenda, Džesika.  Nekadbija : romāns pusaudžiem / Džesika Taunzenda ; 

no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; atbildīgā redaktore Alīna 

Melngaile. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 459, [4] lpp. : ilustrācijas. - Vidējā 

skolas vecuma bērniem. - Brīnumainā stāsta galvenā varone Morigana Kraukle 

ir nolādēta. Tāpat kā citi bērni, kas dzimuši kārtējā laikmeta pēdējā dienā, 

līdzcilvēki viņu vaino visās savās neveiksmēs, turklāt lāsts nozīmē, ka 

Moriganai jāmirst savā 11.dzimšanas dienā. Tomēr liktenīgajā dienā pie 

Moriganas ierodas neparasts vīrs vārdā Jupiters Ziemelis, lai nogādātu meiteni 

drošībā uz slepeno, maģisko pilsētu Nekadbiju. Lai Morigana varētu tur palikt, 

viņai jāiekļūst prestižajā Brīnumainajā Biedrībā. Moriganai jāiztur četri 

pārbaudījumi, sacenšoties ar simtiem citu kandidātu un katram piemīt kāds 

īpašs talants... Moriganas Kraukles pārbaudījumi. ISBN 9789934155796. 

 

Jauniešu literatūra 

 

Smeila, Hollija.  Viss, kas mirdz. Geek Girl : [romāns vecākam skolas 

vecumam] / Hollija Smeila ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa. - Rīga 

: Zvaigzne ABC, 2019. - 414 lpp. - Harieta joprojām pārsteidz ar to, ka 

ikvienā dzīves brīdī savā atmiņā var atrast kādu vairāk vai mazāk atbilstošu 

faktu, jo viņa zina daudz. Arī to, ka vesela sirds sitas 70 reižu minūtē – pat tad, 

ja tā ir salauzta. Un Harietas sirds tāda ir, jo viņa ir izšķīrusies no sava puiša 

Nika, atgriezusies ar ģimeni mājās no ASV un novērsusies no vienīgajiem 

draugiem. Taču nav iespējams izvairīties no došanās uz skolu, un to Harieta 

nemaz negrib. Viņa šim solim ir nobriedusi tik ļoti, ka apņēmības pilna 

ierodas skolā tad, kad tajā nav neviena skolēna. Un pārpratumiem pilnie 

piedzīvojumi sākas no jauna. Negaidīts notikumu pavērsiens padara Harietu 

par populārāko personu teju visā pilsētā, katrā ziņā vidusskolas klašu skolēnu 

lokā jau nu noteikti, un meitene notic, ka beidzot ir atbrīvojusies no “nūģes” 

statusa. Taču vienīgā, kura tam atsakās noticēt, ir Harietas lielākā nelabvēle 

Aleksa. Viņa ieņem novērotājas pozīciju, kamēr Harietas aktivitātes sasniedz 

augstāko punktu. Vai tiešām Aleksai izrādīsies taisnība?. - 15+. ISBN 

9789934076176 
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