JAUNUMI - OKTOBRĪ
Latviešu literatūra
Ketnere, Keita. Samta nakts bērns : [romāns] / Keita Ketnere ; vāka dizains:
Dace Kamela. - Rīga : Virja LK, 2019. - Rīga : Zelta Rudens Printing, 2019. 254, [2] lpp. - Kādu dienu Lienes Itālijas mājā ierodas jauns puisis Džannī.
Lienei liekas, ka laiks ir atkāpies. Liktenis viņas dzīvē atkal veicis kārtējo
salto. Puisis ir viņas jaunības mīlestības dēls. Ne viņas dēls, bet tik
neizsakāmi līdzīgs tēvam, ka Liene ir gatava ceļot līdzi Džannī un viņa
draudzenei Anabellai Lī, lai vēlreiz satiktos ar savu jaunību. Vai viņi
satiksies? Garajā pārbraucienā Liene ceļo arī cauri laikam, kas pilns ar
izjūtām, notikumiem un cilvēkiem Latvijā. Lasītājam, sekojot Lienes gaitām,
brīžiem liksies, ka atpazīst cilvēkus no inteliģences un radošās vides
aprindām, kuri piedalās stāstā. Priekšstatiem pārāk ļauties nevajadzētu. Darbā
ir daudzas reālajā dzīvē notikušas situācijas, bet tikpat daudz mākslinieciskas
fantāzijas. Kā jau romānā...

Mālmeisters, Kārlis. Kažēna atmiņas : Kurzemes piekrastē un Melnās jūras
ūdeņos / Kārlis Mālmeisters ; Lijas Kalniņas vāka grafiskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskais redaktors Imants Tamsons ;
literārā redaktore Inta Āboliņa. - Rīga : Jumava, 2018. - 416 lpp. - (Dzimtas
romāns). - Kažēna atmiņas. Kurzemes piekrastē un Melnās jūras ūdeņos.
Bērnības un jaunības dienu atmiņas.1.Pasaules kara laiks. ISBN
9789934201905
20.gadsimta sākuma revolūciju un kara laiks nes pārmaiņas ne vienā vien ģimenē. Starp tām
Kārļa Mālmeistera atmiņu stāsts par savas bērnības un jaunības gaitām Latvijā, kas ir ceļā uz
brīvību no muižnieku varas, un ārpus tās — jūras gaitās uz svešām zemēm, kur par tādu
“latvieti” neviens neko nav dzirdējis. Kažēns, vienkāršs lauku zēns, ir dzimis daudzbērnu
ģimenē un uzaudzis nabadzībā un laikā, kad izdzīvo visstiprākie. Neskatoties uz laikmeta vai
ikdienišķām grūtībām, viņš meklē savu ceļu dzīvē. Bieži visai ģimenei knapi pietika, ko ēst,
drēbes bija izdilušas skrandās, bet Kažēns vairāk par visu gribēja mācīties skolā. Varoņa ceļš
uz kvēlo mērķi un pieaugšanu mijas ar apkārt esošo cilvēku — zēna draugu, ģimenes, kolēģu
— likteņiem, kas izriet no Kārļa Mālmeistera emocionāli ietilpīgā un vēsturiski nozīmīgā
dzīvesstāsta.

Klāna, Kelīna. Maizīte un zvaigznīte : [atmiņu romāns] / Kelīna Klāna ; red.
Valda Zvaigzne ; māksl. Ivars Vimba. - Rīga : Priedaines, 2003. - 365, [1]
lpp. : il., portr. - Romāns par brīnumaini skaistām un vienlaicīgi nežēlīgi
skarbām dienām maza cilvēkbērna dzīvē. ISBN 9984687473

Ārzemju literatūra
Nesbē, Jū. Nazis / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briška ;
redaktore Iveta Polkmane ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2019. - 495, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Harija Hola līdz
šim drūmākā lieta. Viņam šobrīd neklājas viegli – Rākela viņu ir pametusi,
darbā viņam nākas strādāt ar senām, neatklātām lietām un Sveins Finne,
izvarotājs un slepkava, ir laukā no cietuma. Tikai Harija dēļ Finne savulaik
tika ielikts cietumā, un tagad, pēc divpadsmit nosēdētiem gadiem, viņš ir ticis
brīvībā un ir gatavs turpināt iesākto... Jū Nesbē ir izcils, un viņa veiksme nav
nejauša. Nav daudz citu rakstnieku, kuri tikpat rūpīgi piestrādātu pie
kriminālromānu sižeta kā Nesbē. Viegli un neuzkrītoši viņš dodas no tēla pie
tēla, no ļaunā pie labā, no vienas ainas pie nākamās. Katram vārdam un
teikumam ir nozīme, kas agrāk vai vēlāk atklāsies, ieņemot svarīgu vietu
romāna sižetā.
Hogana, Rūta. Pazaudēto lietu glabātājs / Rūta Hogana ; no angļu valodas
tulkojusi Sandra Rutmane ; redaktore Kristīne Kupce ; vāka dizaina
adaptācija: Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 271, [1] lpp.
Entonijs Peardū, agrāk slavens rakstnieks, ir pavadījis pusi savas dzīves, vākdams citu
pazaudētās lietas, vēlēdamies izpirkt vainu par kādu sen atpakaļ lauztu solījumu.
Apzinoties, ka viņa mūžs tuvojas beigām, Entonijs savu māju un pazaudētos dārgumus atstāj
mantojumā asistentei Laurai, kurai viņš uztic atrast lietu īstenos īpašniekus.
Pazaudēto lietu glabātāja novēlējuma izpildīšana izraisa nejaušas tikšanās un izmaina ne
vienu vien dzīvi...

Hiekapelto, Kati. Tumsa : romāns / Kati Hiekapelto ; no somu valodas
tulkojusi Ingrīda Peldekse ; vāka mākslinieciskais noformējums: Indulis
Martinsons. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - 298, [5] lpp. - (Detektīvs). Oriģinālnosaukums: Tumma / Kati Hiekkapelto.
Izmantojot atvaļinājumu, Anna Fekete atgriežas dzimtajā Balkānu pilsētiņā. Taču jau
pirmajās dienās, kad upes krastā tiek atrasts kabatzagļa līķis, izgaist cerības uz mierīgu
atpūtu. Saskārusies ar aizspriedumiem un bezdarbību, Anna uzsāk neatkarīgu izmeklēšanu.
Atrastie pavedieni aizved negaidītā virzienā. Kā lai atšķetina noziegumu, kurš izcēlis gaismā
pirms trīsdesmit gadiem notikušu nodevību, kas iznīcinājusi Annas ģimeni?

Mote, Anderss de la. Vasaras beigas : romāns / Anderss de la Mote ; no
zviedru valodas tulkojusi Aija Dvinska ; vāka dizaina adaptācija: Ilze Isaka. Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 367, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). Oriģinālnosaukums: Slutet pa sommaren / Anders de la Motte.
Kādā 1983. gada vasaras pievakarē no lauku mājām gleznainajos Dienvidzviedrijas
līdzenumos bez vēsts pazūd mazs puisēns. Viss ciems iesaistās pazudušā bērna meklēšanā,
taču viņu atrast tā arī neizdodas. Minējumi un baumas izplatās ātri, bet nozieguma
izmeklēšana noris gausi, un beigās lieta tiek slēgta bez atrisinājuma.
Pēc divdesmit gadiem pazudušā zēna māsa Veronika vada grupas terapijas sesiju. Tai
pievienojas kāds jauns vīrietis, kurš dalās atmiņās par bērna pazušanu. Vīrieša stāsts šķiet
biedējoši pazīstams un satrauc Veroniku, un viņa nolemj no jauna atgriezties dzimtajā Skones
novadā, lai atrastu atbildi uz jautājumu, kuru neviens vairs nevēlas dzirdēt. Kas īsti notika
tovasar, pirms daudziem gadiem? Tajā vasarā, kurai tā arī vēl nav pienākušas beigas.

Grebe, Kamilla. Mājdzīvnieks : detektīvromāns / Kamilla Grebe ; no
zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2019]. - 491, [4] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Gada
labākais zviedru kriminālromāns. - Gada labākais skandināvu
kriminālromāns. - Glass Key balva (2018).
Pie
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neatceras...
Hanne ir noziedznieku psiholoģiskā portreta veidotāja, kuras dzīve vēl tikko bija lieliska.
Ceļojums uz Grenlandi kopā ar Pēteru līdzinājās sapnim, un draudošās demences simptomi
šķita atkāpušies. Tomēr, domājot par nākotni, Hanne tik un tā pieraksta dienasgrāmatā visu,
kas notiek, jo nevēlas slimības dēļ zaudēt darbu vai, vēl biedējošāk, Pēteru.
Šobrīd viņi abi piedalās pirms desmit gadiem notikušas, bet līdz šim neatklātas slepkavības
izmeklēšanā Urmberjā, nomaļā Zviedrijas ciematā. Nedēļu pēc izmeklēšanas sākuma Hanne
tiek atrasta mežā – apmaldījusies un zaudējusi atmiņu, bet Pēters ir pazudis. Dažas dienas
vēlāk tiek uziets jaunas slepkavības upuris, un nu izmeklētājiem jānoskaidro, vai abi
noziegumi ir saistīti. Vai Hannes dienasgrāmata palīdzēs to atklāt? Un kur ir palicis Pēters?

Renkins, Ians. Ūdenskritumi : romāns / Ians Renkins ; māksl. Vladimirs
Leibgams, Andra Pūce ; no angļu val. tulk. Zigmunds Šteins. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2004. - 495 lpp. - (Lieta Nr.5). - Vai izmeklētājai Šivounai
pietiks pieredzes, lai atklātu visas viltības virtuālajā realitātē, kur cilvēku
dzīvības var izšķirties dažās sekundes simtdaļās. - Oriģ. nos.: The Falls / Ian
Rankin. ISBN 9984364984

Silvere, Džosija. Viena diena decembrī : romāns : divi cilvēki, desmit
iespējas, viens neaizmirstams mīlasstāsts / Džosija Silvere ; redaktore Liene
Akmens ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs
Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2019. - 443 lpp. - Kad Lorija autobusa pieturā
ierauga kādu pievilcīgu svešinieku, viņa pat nenojauš, cik liktenīgs būs šis
brīdis. Abi sastopas tikai uz acumirkli, bet ar to pietiek, lai iemīlētos. Jaunā
sieviete turpina domāt par svešinieku un iztēloties, kā būtu, ja būtu. Līdz kādā
dienā liktenis ļauj abiem sastapties vēlreiz... Tikai svešinieks izrādās Lorijas
labākās draudzenes mīļotais. Lorija zina, ka nekad nespētu nodot savu
draudzeni. Tomēr sirdij pavēlēt ir ļoti grūti. Turpmākie gadi jaunajai sievietei
kļūst par cīņu starp prātu un jūtām… Kas uzvarēs?. ISBN 9789984359526.

Sendija, Klēra. Saldā dzīve : romāns / Klēra Sendija ; no angļu valodas
tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene
Akmens. - Rīga : Kontinents, 2019. - 429 lpp. - (Pasaules bestsellers). - Marī
ir jauks vīrs, burvīgi bērni un savs bizness. Taču, atšķirībā no savas
kaimiņienes, Marī neprot ne uzcept cepumus, ne iepriecināt bērnus ar vēja
kūciņām, kas pašas kūst uz mēles. Viss mainās, kad Marī nolemj savai vecajai
dzīvei pateikt "Nē!" un sākt jaunu. Arī viņas vīrs, kuram draud atlaišana no
darba, apsien priekšautu un iesaistās kulinārajā piedzīvojumā. Marī apzvēr
mats matā sekot Konditorejas Karalienes receptēm un pastāvīgi vaicā sev:
"Ko šajā situācijā darītu Mērija Berija?". Marī pamazām apjauš, ka Mērijas
viedie padomi noder ne tikai tad, kad jāuzcep biskvītkūka. Vai kaimiņienes
nemainīgi patīkamā izturēšanās slēpj kādas neatklātas zemstraumes? Šis
asprātīgais romāns ir īsti svētki. ISBN 9789984359519

Korija, Džeina. neskaties uz mani : romāns : tu pieļāvi kļūdu, bet viņi
apgalvo, ka tā ir slepkavība / Džeina Korija ; no angļu valodas tulkojusi Dina
Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga :
Kontinents, 2019. - 462 lpp. - (The Sunday Times Bestseller). - Tas notiek atkal.
Atkal esmu kļuvusi par slepkavu pret pašas gribu... Satiekot Eliju, jebkurš nospriestu, ka viņa
ir laimīga sieviete. Pievilcīga, situēta, mīlošas ģimenes ieskauta... Itin neviens nenojauš, ka
aiz spožās fasādes slēpjas sagrauta dvēsele. Elijas laulība ir uz sabrukuma robežas – vīra
kārtējā dēka liek sabirst gabalos viņas ideālās sievas tēlam. Tomēr vēl sāpīgāks ir kāds
pagātnes notikums, kuru Elija nespēj aizmirst. Notikums, kurš sagrāva viņas dzīvi un pēc kura
viņa turpināja eksistēt vien kā pašas ēna. Kad Elijas mājās notiek nelaimes gadījums,
pagātnes atmiņas ietriecas gluži kā duncis krūtīs. Viņa saprot – nekas vēl nav beidzies. Šim
rēbusam jātiek atrisinātam, pat ja tas maksās dzīvību... Džeina Korija ir pasaulslavena
spriedzes romānu rakstniece, autore tādiem ikoniskiem trilleriem kā Mana vīra sieva,
Asinsmāsas un Vīrs, kura nav. Korija ar apbrīnojamu meistarību atklāj iekšējās dilemmas, kas
plosa ikvienu no mums un liek balansēt uz labā un ļaunā robežas. Romānā autore soli pa
solim atklāj kādas ģimenes traģēdiju, kura varēja arī nenotikt – ja, cīnoties ar bailēm, cilvēki
būtu izvēlējušies mīlestību, nevis naidu. - Titullapā un uz vāka nosaukumā visi vārdi ar mazo
burtu. ISBN 9789984359564

Eljota, Ketrina. Trakā vasara : viena pirmā sieva, viena otrā sieva, viena
vīramāte : apliecinājums mīlestības un piedošanas spēkam : romāns / Ketrina
Eljota ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs
Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2019]. - 463 lpp. - (Pasaules bestsellers). ISBN
9789984359502
Kad Floras bijušā vīra vecāki uzaicina viņu pavadīt vasaru idilliskajā Kornvolā, sieviete
piekrīt. Galu galā, būtu tik brīnišķīgi nodoties gleznošanai un smeldzīgām atmiņām par
pagātni. Par mīlestību, kas joprojām turpina klusi gruzdēt...
Tomēr iecerētās mierpilnās brīvdienas ievirzās pavisam trakulīgā gultnē. Darba dēļ Kornvolā
palicis arī Floras bijušais vīrs Hugo ar savu jauno sievu, un neplānotā vizītē ieradies
neciešamais ģimenes draugs Tomijs kopā ar savu kārtējo draudzeni. Pamazām vien
Belingdonu mājas kļūst par sanošu bišu pūzni, kurā sen apslēptas kaislības gluži kā
viesuļvētra satricina ikdienu un atklāj gadiem glabātus noslēpumus.

Doda, Kristīna. Mirušās meitenes skrējiens : romāns : jūs varat skriet, bet
nevarat paslēpties ... / Kristīna Doda ; no angļu valodas tulkojusi Gunita
Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga :
Kontinents, 2019. - 428, [1] lpp. - (The New York Times bestsellers). Romāna varones trīs atzīšanās ir: man pierē ir lodes atstāta rēta, es nespēju atcerēties veselu
gadu no savas dzīves, mani sauc Kellena Adamsa... un tie pa pusei ir meli. Viņa bēg... no
māsīcas slepkavības, no vesela gada, ko viņa nespēj atcerēties. Viņa bēg no vīra, kurš,
cerams, ir miris, no nabadzības un bailēm. Uzdodamās par Kellenu Adamsu, viņa pieņem
vadītāja palīdzes darbu kūrortā Klusā okeāna ziemeļu piekrastē. Vētrainajā un viļņainajā
krastā viņa cer atrast patvērumu, ko varētu saukt par savām mājām. Bet, atrodot kādas
sievietes mirušo un sakropļoto ķermeni, viņa vienlaicīgi mēģina nosargāt savus noslēpumus
un izmeklēt šo slepkavību... un pēc tam citu. ISBN 9789984359533

Meins, Endrū. Rotaļlietu vīrs : iztēlojies pasauli, kurā sapņi un murgi ir tādi
paši kā realitāte / Endrū Meins ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ;
vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents,
2019. - 395 lpp. - (Pasaules bestsellers). - Pēc tam, kad ir notvēris vieno no
bīstamākajām sērijveida slepkavām pasaulē, profesors Teo Krejs ir kļuvis par pēdējo
cerību tiem, kuru bezvēsts pazudušo tuvinieku lietas policija nav spējusi atrisināt. Pie
Kreja vēršas kāds izmisis pazuduša zēna tēvs, kuru ignorē gan varasiestādes, gan
sabiedrība. Lai gan policija lietu ir slēgusi, Krejs piekrīt vēlreiz soli pa solim pārlūkot
faktus. Viņš sāk pētīt pavedienus, kas likumsargiem nav šķituši nozīmīgi: bērnu
zīmējumus, kurā attēlots kāds noslēpumains Rotaļlietu vīrs. Pamazām vien Kreja
priekšā atklājas satricinošu slepkavību algoritms, kurš vēl nebūt nav noslēdzies.
ISBN 9789984359496

Gārdnere, Liza. aiz slēgtām durvīm : romāns / Liza Gārdnere ; no angļu
valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore
Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2019. - 429 lpp. - Viena cilvēka nāve var
būt nelaimes gadījums. Divu cilvēku nāve izskatās pēc slepkavības. Savās
mājās atrasts nogalināts Konrads Koners. Turpat blakus atrodas viņa sieva
Īvija, kura ir abu pirmā bērna gaidībās. Viņai rokās ir ierocis. Detektīve Dīdī
Vorena uzreiz atpazīst šo sievieti – abas kādreiz ir tikušās, kad Īvija it kā
nejauši bija nošāvusi savu tēvu. Dīdī netic nejaušībām. Tomēr šī lieta nav tik
vienkārša, kā sākumā šķitis. Kāpēc Īvija atsakās runāt? Kāpēc nogalinātā
vīrieša pagātne ir tik aizdomīgi "tīra"? Kādu lomu abās traģēdijās spēlējusi
Īvijas šķietami perfektā māte? Atklājot arvien aizdomīgākus pavedienus,
detektīvei rodas jautājums – vai Īvija ir slepkava vai upuris. - Nosaukumā visi
vārdi attēloti ar mazajiem burtiem. ISBN 9789984359540
Konstantīna, Liva. kad tevi redzēju pēdējo reizi : psiholoģiskās spriedzes
romāns / Liva Konstantīna ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; Artūra
Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, 2019. - 411, [2] lpp. - (International
bestsellers). - Titullapā un uz vāka nosaukums attēlots ar mazo burtu. ISBN
9789984359571
Keita uzzina, ka viņas māte ir noslepkavota pati savās mājās. Šajā brīdī vairāk nekā jebkad
Keitai ir vajadzīgs atbalsts. Viņa uzaicina savu labāko draudzeni Blēru uz bērēm.
Taču tajā pašā vakarā Keitu pārņem šausmas – viņa saņem īsziņu ar tekstu: “Kad es būšu ticis
ar Tevi galā, Tu vēlēsies, kaut šodien pati būtu apglabāta.” Spriedze aug un kļūst teju
neizturama. Kāds liek Keitai domāt, ka viņa pamazām zaudē veselo saprātu, un to sāk ievērot
arī viņas tuvinieki. Slepkava var būt ikviens – draugs, kaimiņš, mīļotais. Lai kurš tas arī būtu,
ir skaidrs, ka nākamais upuris būs Keita...

Nozaru literatūra
Lauksaimniecība.Mežsaimniecība. (udk=63)
Eniņš, Guntis. 100 dižākie un svētākie : [par Latvijas dižkokiem] / Guntis
Eniņš ; fotogr. Valdis Semjonovs, Gunta Dambīte, Māris Zeltiņš, Sandis
Laime, Edmunds Cepurītis ; māksl. Andris Bergmanis. - Rīga : Lauku Avīze,
2008. - 293, [3] lpp. : krās. il. ISBN 9789984827155

Ģeogrāfija. (udk=91)
Suvorovs, Viktors. Specnazs / Viktors Suvorovs ; no krievu valodas tulkojis
Jānis Kalve ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga :
Dienas Grāmata, 2019. - 357, [1] lpp. - Padomju militārās izlūkošanas speciālo
uzdevumu daļas (SpN) bija viens no galvenajiem Padomju Savienības
militārajiem noslēpumiem. Saskaņā ar padomju pavēlniecības ieceri šīm
daļām bija paredzēta izšķirošā loma sagaidāmajā kodolkarā ar Rietumu
valstīm, un tieši tāpēc pat šo daļu pastāvēšanas fakts tika rūpīgi slēpts.
Specnaza daļām un vienībām gaidāmā kara priekšvakarā un jau pirmajās tā
stundās un dienās, ienaidnieka aizmugurē spiegojot un veicot diversijas, bija
jānodrošina Padomju Savienības un tās sabiedroto bruņoto spēku pēkšņo
uzbrukuma operāciju veiksmīgs iznākums.

Bērnu literatūra
Dmučovskiene, Rasa. Skudriņa Kāpēcīte : [pirmsskolas vecuma bērniem] /
Rasa Dmučovskiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Andžāne ; Ģintara
Jocjus ilustrācijas. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 41, [6] lpp. : ilustrācijas. Kas vasaras naktī aiz loga čīgā? Ko ēd skudras? Kāpēc ķirzakām tik gara aste
un kur zirnekļi ņem pavedienus tīkliem? Skudriņai Kāpēcītei ir tik daudz
jautājumu un uz tiem visiem jāatrod atbildes, tāpēc, priecīgi dungodama, viņa
dodas mežā, kur gaida piedzīvojumi un jaunas zināšanas. Grāmata iepazīstinās
mazos lasītājus ar meža iemītniekiem un to noslēpumiem.

Pilkijs, Deivs. Supervaronis Kapteinis Apakšbiksis un radioaktīvo robobokseršortu barbariskā atriebība : Deiva Pilkija desmitais episkais romāns /
Deivs Pilkijs ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Diāna
Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 216, [8] lpp. : ilustrācijas. (Kapteinis Apakšbiksis / Deivs Pilkijs ; 10.). - Kad mēs pēdējoreiz tikāmies ar
Džordžu un Heroldu, viņi bija pārvērsti par ļauniem zombijnūģiem, kam visu
mūžu lemts klejot pa izpostītu pēcapokaliptisku planētu. Tu varbūt jautāsi,
kāpēc visvarenais Kapteinis Apakšbiksis neizglāba zēnus no šī šausmīgā
likteņa? Redzi, Tipsis Zvaniņbiksis, ieradies no nākotnes, pieļāva liktenīgu
kļūdu, kuras dēļ Džordžs un Herolds vairs nevarēja radīt Kapteini Apakšbiksi!
Tagad uz visiem laikiem ir sagrozīta cilvēces vēstures gaita, tāpēc varoņiem
jāatrod veids, kā to mainīt atpakaļ!
Madejska, Eva. Brillītes : pirmā grāmata sērijā "Mazās katastrofas"
bērnudārza vecuma bērniem / Eva Madejska ; Kataržinas Matijašekas
ilustrācijas ; no poļu valodas tulkojusi Ingmāra Balode ; redaktore Inguna
Cepīte. - Rīga : Pētergailis, 2019. - 31, [8] lpp. : ilustrācijas. - (Mazās
katastrofas / Eva Madejska ; 1.). - "Brillītes" ir grāmata bērnudārza vecuma
bērniem, īpaši tiem, kam viens no rīta darbiņiem ir - sameklēt un uzlikt savas
brilles, lai dotos dienā - uz bērnudārzu vai spēlēties. Atšķiršanās no daudziem
citiem un kaitinošā briļļu pieskatīšana, tīrīšana, nepazaudēšana un nesalaušana
ir pārvarama, ja ieraugām, ka kādam - piemēram, tētim - brilles ir ārkārtīgi
svarīgas, un to nozaudēšana mājās rada mazu katastrofu. Visi meklējumi ved
pie atradumiem - un reizē tie ir nudien iepriecinoši un atbrīvojoši atradumi!

Jauniešu literatūra
Tilaks, Dzintars. Piedzīvojumu meistari : romāns skolas vecuma jauniešiem
/ Dzintars Tilaks ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 157, [1] lpp. - Viss nav tā, kā pirmajā brīdī
izskatās, – tā varētu teikt par vairākām epizodēm šajā stāstā. Nu, piemēram,
tad, kad sadraudzējas Atis un Armands – pilnīgi atšķirīgi puiši, arī tad, kad
Atis satiek Anitu un Lolitu, kas, izrādās, ir dvīņumāsas, un arī tad, kad starp
pieaugušajiem uzsprāgst pamatīgs konflikts un zēniem nākas to atrisināt.
Protams, ar savām metodēm… Un, tiklīdz kaut kas tiek uzsākts, tā
piedzīvojums seko piedzīvojumam. Nu kā tu, cilvēk, nekļūsi par
piedzīvojumu meistaru, ja dīvainas situācijas pašas tevi atrod ik uz soļa?

Makmanusa, Kārena M. Kāds no mums melo : spriedzes romāns
jauniešiem / Kārena M.Makmanusa ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže
; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 396, [2] lpp. - Pieci
skolēni dodas uz pēcstundām. Tikai četri iziet no klases dzīvi. Jeila
Universitātes kandidāte Bronvina nekad nav publiski pārkāpusi nevienu
noteikumu. Sporta zvaigzne Kūpers ir pārliecināts par sevi tikai beisbola
laukumā. Sliktais zēns Neits pēc nākamā kļūmīgā soļa kļūs par noziedznieku.
Skaistumkaraliene Adija cenšas saglābt savu "ideālo" dzīvi. Un atstumtais
Saimons Beivjū vidusskolā ir izveidojis bēdīgi slavenu tenku blogu. Saimons
iet bojā 24 stundas pirms četrotnes vistumšāko noslēpumu publicēšanas
internetā. Aizdomās tiek turēti visi četri skolēni, ar kuriem viņš atradās vienā
telpā. Savi noslēpumi ir katram no viņiem, bet cik tālu katrs ir gatavs iet, lai
tos nosargātu.

