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Ūdris, Jānis. Ivande Kaija. Sievietes dzelme : biogrāfisks romāns / Jānis
Ūdris ; grāmatas un vāka dizaina autore Gunta Plotka ; redaktore Anda
Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 303, [1] lpp. : ģīmetnes.
ISBN 9789934084072.
Rakstnieka Jāņa Ūdra astotā grāmata stāsta par vienu no Latvijas izcilākajām sievietēm –
rakstnieci, publicisti un politiķi, kuras nopelni Latvijas nosargāšanā valsts pirmajos gados
joprojām nav pilnībā novērtēti – Ivandi Kaiju (īstajā vārdā Antonija Lūkina, 1876–1942).
Šis ir pirmais Jāņa Ūdra romāns par sievieti, par viņas centieniem ieņemt vīrietim līdzvērtīgu
vietu ne vien ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē, bet arī attiecībās. Mūsdienu lasītājus var
pārsteigt fakts, ka Ivandes Kaijas literārie darbi, piemēram, tolaik novatoriskais un
skandalozais romāns “Iedzimtais grēks” (1913), pirms simt gadiem tika dēvēti par
pornogrāfijas propagandu. Romāns vēsta arī par divu spilgtu personību – Ivandes Kaijas un
viņas vīra, izcilā ārsta un pētnieka Fēliksa Lūkina – psiholoģisko konfrontāciju, cīnoties par
dominējošo lomu ģimenē. Cīņu, kas kļūst nenozīmīga Pirmā pasaules kara un Latvijas
Brīvības cīņu kontekstā. Autors iedziļinājies arī rakstnieces draudzībā ar Raini un Aspaziju,
un spēcīgs romāna vektors ir Ivandes Kaijas un Kārļa Ulmaņa platoniskās mīlas stāsts.
Jāņa Ūdra romāns “Ivande Kaija. Sievietes dzelme” apliecina pielūgsmi sievietes
neizsmeļamajai pievilcībai, dvēseles dziļumam un gara spēkam.

Judina, Dace. Viļņos : romāns / Dace Judina, Arturs Nīmanis ; autoru
redakcijā ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 264, [7] lpp.
: ilustrācijas. - (Laika stāsti). - Sērijas "Laika stāsti" 3.grāmata, interesanta
tiem, kuri labi atceras vai grib iepazīt dzīvi vētrainajos deviņdesmitajos.
Vētrainajos deviņdesmitajos Dižjūras piekrastē, Vējpilī nejauši, bet varbūt likteņa lemti
satiekas divi jaunieši – vientuļais vilks, ģitārists Ralfs Vanadziņš un televīzijas žurnāliste Rasa
Sidraba. Ne vienu, ne otru dzīve nav lutinājusi, abi alkst dvēseles siltuma un mīlestības, taču
baidās uzticēties otram, bet galvenais – paši sev. Rasa, par spīti it kā nodrošinātai dzīvei, kopš
bērnības bijusi vienpate – saulīte, kas vēlas ne tikai spīdēt, bet arī sildīt. Viņa grib veidot
filmas, raidījumus un rakstus par tiem, kuri allaž paliek ēnā, otrajā plānā, bet bez kuriem
nekas nebūtu tā, kā ir. Galveno varoņu likteņi cieši savijas ar laiku, notikumiem un cilvēkiem.
Septiņdesmito, astoņdesmito, deviņdesmito, divtūkstošo kultūras dzīve un sadzīve, mūziķi,
aktieri, mediju vide un līdzcilvēki – skaudrs un smeldzīgs fons abu jaunāko varoņu izturības
un jūtu dziļuma pārbaudei.
Brunis Lēvalds, reiz slavenās rokgrupas Kūri dibinātājs un basģitārists, iet cauri smagam
dzīves posmam – nelaimes gadījumā viņš zaudējis labāko draugu un… kāju. Fanātiskais
mūziķis Ralfs un tikšanās ar urķīgo žurnālisti Rasu viņu atgriež dzīvei un rosina palīdzēt
citiem. Ralfa māte jaunības grēka dēļ ļāvusi dēlam aiziet no mājām, nu viņš par katru cenu
grib atrast savu īsto tēvu, krustmāte Sakņuciemā veido kultūrmantojuma muzeju, bet
vecvecāki, kuri glabā baismīgu dzimtas noslēpumu, negrib to pieļaut... Vai intervija var
turpināties septiņus gadus? Vai mīlestība, reiz noliegta, tomēr spēj uzplaukt? Saka - viss var
būt jau no brīža, kad to pieļaujam.

Nuts, Zane. Es izgludināju viņa kreklus : romāns : [autores debija
rakstniecībā par sievieti, vīrieti, mīlestību, dzīves vērtībām] / Zane Nuts ;
redaktore Elīna Kuple; vāka māksliniece Ieva Mazlazdiņa ; vāka dizains un
makets: Ginta Filia Solis ; autores foto: Aiga Zviedre. - [Izdošanas vieta nav
zināma] : Zane Nuts, [2020]. - 175, [1] lpp.
Ievas dzīve rit pēc viņas pašas noteikumiem. Ja neņem vērā neveiksmīgo dzīves romantisko
pusi, viņa ir laimīga. Tomēr viss mainīsies, kad Ieva sastaps vīrieti, kurš viņas dzīvi apgriezīs
ar kājām gaisā, vīrieti, kura vērtības un principi ir diametrāli pretēji.

Apškrūma, Kornēlija. Mīļumvārdi : apsveikumi, vēlējumi / Kornēlija
Apškrūma ; Māras Alševskas vāka un grāmatas dizains. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2020. - 126, [2] lpp.
“Mīļumvārdi” – ar šādu nosaukumu savulaik iznāca trīs Kornēlijas Apškrūmas dzejas krājumi,
kas iemantoja lielu popularitāti. Tajos bija apkopoti apsveikumu un vēlējumu dzejoļi. Daudzi
gribēja arī sev mīļiem cilvēkiem veltīt mīļumvārdus, bet ne katram bija talants savas labākās
domas izteikt pantos. Tādēļ viņi izmantoja Kornēlijas Apškrūmas rindas.
Līdzīgi ir arī šie “Mīļumvārdi”. Dzejniecei ir daudz mīļu draugu, kam šādus vārdus veltīt. Un
daudz iedvesmas brīžu, kad top jauni un jauni dzejas darbi, kuri ievietoti šajā krājumā. Ja
pietrūkst sirsnīgāko un skaistāko vārdu iecerētam veltījumam kādam labam cilvēkam un dzeju
krājumā atrastie pulsē vienā ritmā ar jūsu sirdi, dzejniece dāsni atvēl izmantot viņas vārsmas.

Dreika, Dagnija. Taureņu lietus : romāns / Dagnija Dreika ; Lilija Rimicāne,
mākslinieciskā izveide. - Rīga : Apgāds "Daugava", 2020. - 185, [1] lpp. (Problēmas risina prokurors Artūrs Limeiķis).
"Taureņu lietus" ir darbs par norisēm cilvēku dvēselēs un ap tām, arī atbildību un vēstures
iespaidu uz mums. Tie, kuri iemīļojuši prokuroru Artūru Limeiķi, varēs atkal tikties gan ar
viņu, gan citiem iecienītajiem tēliem, kas spēj atrisināt dažādus sarežģījumus. Nekas nav
mainījies - viņi joprojām veic savu darbu arī tad, kad dzīve nav rožu dārzs un viss nenorisinās
tā, kā vajag. Jo bez ērkšķiem neiztikt, ir velti cerēt, ka to nebūs. Bet apņemšanās cīnīties ir
svarīga.

Žuravska, Dzintra, 1939-. Nepabeigtā portreta noslēpums : romāns / Dzintra
Žuravska ; vāka dizains, makets: Ērika Tomsone. - Rīga : Sol Vita, [2020]. 206, [1] lpp.
Aizraujošs romāns. Kādam jaunam dizaineram vecās muižas pažobelē atrastais portrets
mudina atmiņas vai nojausmas par kaut ko līdzīgu no savas dzīves...

Auziņš, Arnolds. Astotais bauslis : romāns / Arnolds Auziņš ; atbildīgā
redaktore Santa Kugrēna ; vāka grafiskais noformējums: Emīls Garjānis. Rīga : Jumava, 2020. - 205, [2] lpp.
Ja ievērotu Mozus 10 baušļus, nevajadzētu ne tiesnešus, ne cietumus. Astotais bauslis brīdina
nedot nepatiesu liecību pret savu tuvāko. Mēs dzīvojam šodienā, bet no pagātnes aizbēgt nav
iespējams. Pat sīka nodevība ietekmē likteni. Kad cilvēku pazaudējam, tikai tad sākam viņu
īsti novērtēt. Mīlestība ir tik liela, ka naidam nepietiek vietas.

Paukšs, Hermanis. Eņģeļu medības : romāns : un amizantā spēle var sākties /
Hermanis Paukšs ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Latvijas
Mediji, [2020]. - 239, [1] lpp. - (Vakara romāns ; 5(251). - Bibliogrāfija:
227.lpp.
No ilgstošām mācībām ārzemēs atgriežas viesnīcu tīkla īpašnieka dēls un no pirmā acu
uzmetiena iemīlas kādā no tēva darbiniecēm. Tā kā viņu te neviens nepazīst, tad viņš nolemj
ar izdomātu vārdu pastrādāt viesnīcā par palīgstrādnieku, lai šādā statusā iekarotu meitenes
sirdi. Taču meitene uz viņa jūtām neatbild, toties viltvārdī iemīlas tās istabas biedrene. Galu
galā arī viņš atsalst pret sākotnējo iecerēto un iemīlas viņas istabas biedrenē, kas, protams, ir
šokā, ka vienkāršais puisis patiesībā ir miljonārs. Beigās atklājas vēl viens noslēpums izrādās, ka pirmā iemīļotā ir tēva līgava, kas spēlējusi viņam pretī tādu pat slēpšanās spēli. Nu
visi pareizi apprecas un dzīvo bagāti un laimīgi.

Kūlis, Ēriks. Iezīmētie : romāns / Ēriks Kūlis ; Emīla Garjāņa vāka
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga :
Jumava, 2020. - 232 lpp.
Grāmatas literārie varoņi un nevaroņi mīl un nīst, joprojām bīstas no izsūtījuma, nodod un
šantažē, cer un tic, slepus piegādā pārtiku mežabrāļiem un gaida brīvības brīnumu tajos
drūmajos pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados. Kad kolhoza fermas izkāmējušās govis
iekar virvēs, lai nelaimīgie lopiņi noturas kājās. Kad cilvēki vakaros slepus klausās
radiopārraidi "Amerikas balss", lai viņu cerības uz šo brīnumu neizplēnētu.

Butrima, Danuta. Bezgrēcīgās kūkas : romāns : un izrādīsies, ka bezgrēcīgo
nav / Danuta Butrima ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore
Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 223, [1] lpp. - (Vakara romāns ; 2020/4
(250).
Tuvojas kārtējie Bērzaines pagasta svētki, kuros paredzēts īpašs notikums – kūku konkurss.
Tam gatavojas gan pieredzējušas, gan mazāk prasmīgas saimnieces, gan tādi kūku cepšanas
neprašas kā automehāniķi Eižens un Jūlijs. Eižens cer, ka iegūtā balva palīdzēs ceļā uz kādas
atturīgas dāmas sirdi, bet Jūlijs grib noslēgt rēķinus ar pagātni. Pienāk konkursa diena un...
nekas vairs neiet tik raiti, kā iesākumā plānots. Abus draugus gaida jauni pārbaudījumi un
mēģinājumi saprast, kas ir svarīgākās dzīves vērtības, jo bezgrēcīgo šajās sacensībās nav, ja nu
vienīgi kūkas…

Judina, Dace. Slazdā : kad pienākums laupa izvēles brīvību, bet lēmumi
ietekmē citu likteņus... : detektīvromāns / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka
mākslinieciskais noformējums un autores portreti ; atbildīgā redaktore Inga
Ābelīte ; literārā redaktore Elīza Rozīte-Stabulniece. - Rīga : Latvijas Mediji,
2020. - 429, [2] lpp. : ilustrācijas. - (Izmeklē Anna Elizabete ; 12.). Bibliogrāfija: [430.] lpp. 12
Melnās kāzas pamestajā baznīcā un miljonāra Rolmana dēla nāve aizsāk neizskaidrojamu,
savstarpēji it kā nesaistītu noziegumu virkni. Pavasara talkā zupas katlā vārās cilvēka rokas
kauliņi, no gaisa balona izkrīt skatuves dīva, Āgenskalna pagrabā uz ķebļa tup sažuvusi
mūmija, bet meža biezoknī atrasti pieci miruši vīri treniņtērpos, visiem trūkst labās kājas
kedas... Bet Austrijā, senajā Berghofas īpašumā, kurp devusies Anna Elizabete, viņas
mantojumam un dzīvībai uzglūn gan muižas pārvaldnieki, gan viltus sektanti un pat cilvēki,
kuriem viņa reiz palīdzējusi...Līdztekus sarežģītajām izmeklēšanām plosās kaislību vētras –
kāds zaudē ne tikai pierastās ērtības, bet arī draugus, un viņam nākas beidzot pieaugt, kāds
beidzot nolemj ļaut vaļu ilgi slēptajām jūtām, bet kāds sāk dzīvi no jauna. Katram ir savi
slazdi, no kuriem jāizkļūst. Jautājums tikai par cenu, ko esam gatavi maksāt par savu brīvību –

ķermenisko, garīgo, dvēselisko. Vai – par savu dzīvību…

Joņevs, Jānis. Tīģeris : stāstu krājums / Jānis Joņevs ; redaktore Ieva
Kolmane ; Reiņa Pētersona vāka dizains un ilustrācijas. - Rīga : Dienas
Grāmata, 2020. - 246, [2] lpp. : ilustrācijas.
"Tīģeris" ir autora vairāku gadu garumā tapušu stāstu izlase. "Krājums ir vienīgā pieņemamā
sižeta literatūras forma. Romānu lasot, mēs redzam, mēs ar pirkstiem jūtam, kad tas beigsies.
Krājumā ne, nav zināms, vai atlikušajā lapu šķipsnā turpināsies šis stāsts vai sāksies jau
nākamais. Izņemot pēdējo stāstu, jā, diemžēl tas tomēr būs paredzams", tā par savu jauno
grāmatu raksta autors.

Zeibots, Andris, 1950-. Krauklis : romāns : Jānis Ziemeļnieks, latviešu
dzejnieks un rakstnieks, 1897-1930 / Andris Zeibots ; autora ievads ;
redaktori: Gundega Blumberga, Ilze Jansone, Dace Sparāne-Freimane ;
konsultants: Vents Zvaigzne ; vāka dizains: Jānis Esītis ; makets: Gundega
Kārkliņa. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. - 621, [3] lpp. - (Es esmu... (sērija).
(13 romāni un 13 monogrāfijas).
Pirmais jaunās sērijas “Es esmu…” darbs — Andra Zeibota romāns “Krauklis” — par vienu
no populārākajiem latviešu dzejniekiem 20.gs. 20.—30.gados, “konsekventāko romantiķi”
Jāni Ziemeļnieku. Romānam “Krauklis” autora dotais žanra precizējums “Fantāzija vēsturiskā
iesaistē” ievirza lasītāju tajā gaisotnē, kas valda ļoti būtiskā Jāņa Ziemeļnieka mūža nogrieznī.
Pēc ārstēšanās Šēnfelda nervu klīnikā dzejnieks cenšas apjēgt, kā dzīvot tālāk. Ziemeļnieks
ļoti gribētu turēt solījumu nekad vairs nepieskarties opija pudelītei, tomēr skaudrais vīziju un
īstenības savijums liek meklēt dēmoniskās Haijalijas apskāvienus.

Ulberga, Kristīne, 1979-. Kariete uz Santjago : [svētceļojuma romāns] /
Kristīne Ulberga ; redaktors Guntis Berelis ; Jāņa Esīša vāka dizains. - [Rīga] :
Dienas Grāmata, 2020. - 197, [3] lpp.
2015.gada vasarā Kristīne Ulberga nostaigāja Santjago svētceļojuma 900 kilometrus. Bez
jebkādas kristīgās eksaltācijas un neklanoties pie katra ceļmalas akmens ar iekaltu krustu. Šis
svētceļojuma romāns gluži kā sīpolu izloba tā galveno varoni no visām, pat nenojaustām,
jebkura jaukā labā cilvēka neredzamajām patībām - augstprātības, paštaisnuma, neiecietības
un citām mizām. Skaudri atklāts un savā tiešumā suģestējošs darbs.

Valks, Jānis. "dāčinieki" : mainoties notikumiem - maināmies arī paši :
romāns / Jānis Valks ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; vāka foto: Jurģis
Lipsnis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 223, [1] lpp. - (Vakara romāns ;
6(252).
Jauns literatūras skolotājs un topošais literāts, ierodas vasarnīcu pilsētiņā pavadīt vasaru, kuras
laikā viņam ir jāparūpējas par krustmātes dārzu un vasarnīcu. Lai nopelnītu nedaudz līdzekļus
iztikai, viņš piestrādā par socioloģiskās aptaujas veicēju, šis darbs sevī ietver vasarnīcu
pilsētiņas apstaigāšanu un iedzīvotāju aptaujāšanu. Rezultātā, dodoties prom no vasarnīcu
pilsētiņas, puisim ir salauzta sirds, uzrakstīts kaut kas līdzīgs pētījumam par Raini, kaudze ar
aptaujas anketām, jauni draugi, jauna dzīves pieredze un tālu nav arī alkoholisms sākotnējā
stadijā. - Uz vāka un titullapā nosaukums attēlots ar mazo sākumburtu.

Ārzemju literatūra
Kolinsa, Sūzena. Balāde par dziedātājputniem un čūskām / Sūzena Kolinsa ;
no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Laura Dreiže ; vāka
dizainu adaptējusi Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 560
lpp.
Tuvojas desmito Bada Spēļu atklāšana! Astoņpadsmit gadus vecais Koriolāns Snovs
Kapitolijā gatavojas savai lielajai iespējai – šajās Bada Spēlēs viņš būs padomdevējs kādam
no apgabalu pārstāvjiem. Reiz ietekmīgajai Snovu dzimtai ir pienākuši grūti laiki, un viņu
nākotnes labklājību spētu nodrošināt vienīgi Koriolāna pārstāvja uzvara. Tomēr veiksme šķiet
novērsusies no Koriolāna. Viņam piešķirtā pārstāve ir meitene no paša mazākā – Divpadsmitā
– apgabala. Abu likteņi tagad ir saistīti, un katrs Koriolāna lēmums var nest izdošanos vai
neveiksmi, triumfu vai postu. Arēnā norit cīņa uz dzīvību un nāvi, bet ārpus tās Koriolānā sāk
mosties jūtas pret savu pārstāvi un kļūst arvien grūtāk līdzsvarot svaru kausus, kam vienā pusē
likta pakļaušanās noteikumiem, bet otrā – vēlēšanās izdzīvot par katru cenu.

Nats o Dāgs, Niklass. 1793 : kriminālromāns : vēsturisks trilleris / Niklass
Nats O Dāgs ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2020]. - 429, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
Stokholma, 1793. gads. Zviedrijas karalis Gustavs III ir miris, kara gadi ir iztukšojuši valsts
kasi, un karalisti pārvalda savtīgu nolūku vadīta elite, kas iedzīvotājus ir pametusi likteņa
varā.
Ielās
valda
neapmierinātība,
neuzticība
un
bailes.
Kad kārtībnieks Mikels Kardells no ezera izvelk baismīgi sakropļotu līķi, noziegumu izmeklēt
tiek lūgts Sesilam Vingem, kurš jau iepriekš ir izpalīdzējis Stokholmas policijas pārvaldei.
Vinge aicina talkā Kardellu, un abi tiek ierauti brutālā pasaulē, kur valda zagļi un ielaspuikas,
algotņi un madāmas. Vingem atvēlētais laiks ir īss, turklāt tuvojas ziema, kurai ir lemts kļūt
par smagāko, kāda Stokholmā ir piedzīvota pēdējās desmitgades laikā.

Džordano, Rafaella. Tava otrā dzīve sākas tad, kad saproti, ka tev dota tikai
viena : romāns : notici sev un tam, ka viss iespējams! / Rafaella Džordano ; no
franču valodas tulkojusi Ilze Fogele. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 251, [3]
lpp.
Kamilu, trīsdesmit astoņus gadus vecu parīzieti, nepamet sajūta, ka dzīve, kāda tā ir, slēpj
lietu patieso būtību, un viņa pastāvīgi jūtas nomākta. Viss, ko viņa vēlas, ir atgūt dzīvei jēgu
un atkal just prieku. Grāmata “Tava otrā dzīve sākas tad, kad saproti, ka tev dota tikai viena”
var kļūt par iedvesmas avotu un padomdevēju arī lasītājam, kurš uzdrošināsies sekot Kamilai.
Sirsnīgs, iedvesmojošs un universāls stāsts par kādas sievietes ceļu no ikdienas rutīnas,
nomāktības un neapmierinātības pretī dzīvespriekam un piepildījumam. Ja jums patika
grāmatas “Ēd, lūdzies, mīli”, “Laimes projekts” un “Lavandu istaba”, tad šis romāns ir domāts
tieši jums!.

Rūnija, Sallija. Normāli cilvēki : romāns jauniešiem par abpusēju
valdzinājumu, draudzību un mīlestību / Sallija Rūnija ; no angļu valodas
tulkojusi Silvija Brice ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2020]. - 253, [3] lpp.
Konels un Meriana ir uzauguši mazā pilsētiņā Īrijas rietumos, taču tā arī ir viņu vienīgā
līdzība. Konels skolā ir populārs puisis, bet Meriana ir savrupniece. Taču, kad abi uzsāk
sarunu – neveiklu, bet aizraujošu, aizsāksies kaut kas tāds, kas mainīs viņu dzīvi, – stāsts par
abpusēju valdzinājumu, draudzību un mīlestību. Kopš Konela un Merianas pirmās sarunas ir
pagājuši vairāki gadi, un lasītājs vēl aizvien ir kopā ar abiem romāna varoņiem, kuri, mēģinot
palikt šķirti, saprot, ka nespēj dzīvot viens bez otra...

Morisa, Hetere. Cilkas ceļojums : viņa bija drosmīgākais cilvēks, kādu esmu
sastapis : skaistums izglāba viņai dzīvību un vienlaikus kļuva par viņas sodu /
Hetere Morisa ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; tulkotājas
redakcijā ; Ovena Metjūza pēcvārds ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 346, [4] lpp. : karte
Cilka Kleina ir tikai sešpadsmit gadus veca, kad 1942.gadā nonāk Aušvicas–Birkenavas
koncentrācijas nometnē. Nometnes komandantam iepatīkas Cilkas skaistie, garie mati, un viņš
meiteni nošķir no pārējām ieslodzītajām. Viņa ātri saprot, ka netīši piešķirtās privilēģijas
nozīmē iespēju izdzīvot. Pēc atbrīvošanas no nometnes krievi apsūdz Cilku par sadarbošanos
ar ienaidnieku un nosūta uz Vorkutas gulaga nometni Sibīrijā.

Jakovļeva, Jūlija. Sarkanā zirga savaldīšana : detektīvs par Staļina laiku /
Jūlija Jakovļeva ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; atbildīgā redaktore
Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; Nataļjas Kugajevskas
vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 351 lpp.
- (Detektīvs par Staļina laiku)
“Sarkanā zirga savaldīšana” ir detektīvu sērijas otrā grāmata. 1931. gads Staļina Ļeņingradā.
Nākamie “sarkanie ģenerāļi” un vēl nenokautie cariskās Krievijas zirgaudzētāji cenšas uzlabot
Orlovas rikšotāju šķirnes kvalitāti. Ar selekciju aizņemta arī valsts – vardarbība un bads,
tiesas procesi un diversantu medības paredz izkopt šķirni, ko dēvē par padomju cilvēku. Vairs
nav svarīgi, vai noziedznieks tiks atrasts, galvenais – kuru šī izmeklēšana paspēs glābt no
briesmīgā sarkanā zirga pakaviem... Izmeklētājs Zaicevs tiek izsaukts uz pilsētas hipodromu,
kur bojā gājis slavenais rumaks Prjaņiks – šķirnes zirgs, selekcijas šedevrs! Mirst arī jātnieks,
taču cilvēcīgais Zaicevs brīnās: kāpēc visi apraud zirgu un cik niecīga ir cilvēka vērtība?

Hietamies, Eve. Tētis diviem : romāns par attiecībām ģimenē / Eve
Hietamies ; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte ; Nataļjas Kugajevskas
vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā
redaktore Lilija Berzinska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 477, [2] lpp.
Brīdī, kad vientuļā tēva Anti dzīve beidzot sakārtojusies un Pāvo ir kļuvis ne vien par prātīgu
bērnudārznieku, bet arī pokemonu un rotaļu vāģu ekspertu, Pasanenu ģimenei uz nenoteiktu
laiku pievienojas piecgadniece Tertu, un abu ikdiena mainās līdz nepazīšanai.
"Es mīlēju to resgali, kas miegā spārdījās, dubļu bikses uzvilcis, lielīgi bosikoja un gribēja
jedus aukstu pienu. Un tad bija tas otrs.Visu zinošais Hello Kitty diegabiksis ar matu
sprādzēm un kuplajām piedurknēm. Meitene, kuras dēļ mēs gulējām mīlošo muminu palagos
un tagad pie zivju pirkstiņiem ēdām arī dārzeņus. Kura mums ar Pāvo bija iemācījusi, ka
visam obligāti nav jābūt no dzelzsbetona."

Railija, Lūsinda. Taureņu istaba : romāns / Lūsinda Railija ; no angļu
valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga
: Zvaigzne ABC, 2020. - 495, [16] lpp.
Pozijai tuvojas septiņdesmitā dzimšanas diena. Viņa vēl aizvien dzīvo Admirāļnamā - skaistā
ģimenes mājā gleznainā Safolkas apvidū. Te viņa ir aizvadījusi pasakai līdzīgu bērnību, te
uzauguši viņas bērni. Lai arī apkārtne saistās ar daudzām atmiņām, Pozija saprot, ka ir
pienācis laiks Admirāļnamu pārdot, jo ēka pamazām brūk. Pozijai jāpieņem smags lēmums.
Tad viņas dzīvē negaidot uzrodas cilvēks no pagātnes – Fredijs, viņas pirmā mīlestība, kurš
pirms piecdesmit gadiem viņu pameta, atstājot ar salauztu sirdi, tāpēc pirmajā brīdī viņa ir
visai atturīga pret Fredija centieniem atjaunot attiecības. Viņa nenojauš, ka Fredijs un arī
Admirāļnams glabā kādu briesmīgu noslēpumu...

Linka, Šarlote. Cietsirdīgās spēles : krimināltrilleris / Šarlote Linka ; no vācu
valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; Edgara Švanka vāka dizains ; redaktore
Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 479, [1] lpp.
Ziemeļanglijas tīrelī tiek atrasts pirms gada pazudušās Saskijas Morisas līķis. Neilgi pēc tam
bez vēsts pazūd vēl viena meitene, arī četrpadsmit gadus veca. Skārboro policija ir sacelta
kājās. Vai ir uzdarbojies tas pats noziedznieks? Kriminālpolicijas seržante Keita Linvila no
Skotlendjarda uzturas tajā apkārtnē, lai pārdotu savu vecāku māju. Viņa nejauši iepazīstas ar
pazudušās Amēlijas izmisušo ģimeni un ne gluži labprātīgi kļūst par izmeklētāju drāmā, kurai
nav ne sākuma, ne beigu. Un tad piepeši atkal pazūd viena meitene….

Mariņina, Aleksandra. Rūgtais kvests : viens no visneparastākajiem
Aleksandras Mariņinas romāniem : [aizraujošs piedzīvojums - tikai kādā
nolūkā tas viss izdomāts un ar ko tas beigsies katram no dalībniekiem?] /
Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - Rīga : NT Klasika, 2020. 335, [1] lpp. 1.sējums.
Iztēlojieties, ka esat nonācis Padomju Savienībā: miers un stabilitāte, bezmaksas izglītība,
ēdnīcā pusdienas par vienu rubli, saldējums par deviņpadsmit kapeikām. Sapnis? Nekas,
kvests parādīs... Spēles organizētāji sagatavojuši neparastu eksperimentu - dažiem puišiem un
meitenēm jādodas ceļojumā uz septiņdesmitajiem gadiem, kur pilnībā atjaunota "attīstītā
sociālisma" laika sadzīve. Jaunieši lasa Maksima Gorkija lugas, ēd padomju laika produktus,
komjauniešu sapulcēs mokās aiz garlaicības. Izskatās pēc aizraujoša piedzīvojuma. Tikai kādā
nolūkā tas viss izdomāts? Un ar ko tas katram no dalībniekiem beigsies?

Mariņina, Aleksandra. Rūgtais kvests : viens no visneparastākajiem
Aleksandras Mariņinas romāniem : [aizraujošs piedzīvojums - tikai kādā
nolūkā tas viss izdomāts un ar ko tas beigsies katram no dalībniekiem? /
Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - [Rīga] : NT Klasika, [2020].
- 333, [1] lpp. 2.sējums.

Mariņina, Aleksandra. Rūgtais kvests : viens no visneparastākajiem
Aleksandras Mariņinas romāniem : [aizraujošs piedzīvojums - tikai kādā
nolūkā tas viss izdomāts un ar ko tas beigsies katram no dalībniekiem? /
Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - [Rīga] : NT Klasika, [2020].
- 351, [1] lpp. 3.sējums.

Volkers, Mārtins. Tumšais vīnadārzs : detektīvromāns / Mārtins Volkers ; no
angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga
: Zvaigzne ABC, [2020]. - 317, [2] lpp. - (Izmeklē policijas šefs Bruno).
Vairākiem vīndariem iesaistoties cīņā par zemi un pieaugot arī vietējo iedzīvotāju
neapmierinātībai, dzīve idilliskajā Sendenī – mazā pilsētiņā, kurā ir tikai viens policists Bruno,
– pārvēršas spriedzes piesātinātā drāmā...
Tostarp divi jauni vīrieši – Makss, kurš vēlas darināt organisko vīnu, un Fernando, liela
amerikāņu uzņēmuma mantinieks, – kļūst sāncenši par jaunās Žaklīnas labvēlību. Spriedze
pieaug, rezultējoties divos aizdomīgos nāves gadījumos, un Bruno saprot, ka atrisinājums
šodienas notikumiem meklējams pagātnē un nāksies krietni vien pacīnīties, lai to noskaidrotu.

Kouls, Daniels. Bende : [detektīvromāns] : viņš rausta aiz auklām un
noskatās, kā citi mirst ... / Daniels Kouls ; no angļu valodas tulkojis Armīns
Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 395,
[3] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
Detektīve, kurai nav neviena, kam uzticēties
Slepkava, kuram nav, ko zaudēt…
18 mēnešus pēc “Lupatu lelles” notikumiem Ņujorkā pie Bruklinas tilta tiek atrasts trosēs
iekārts līķis, kuram uz krūtīm ir iegriezts vārds “Ēsma”. Savukārt Londonā kāds cits upuris ir
ticis iezīmēts ar vārdu “Marionete”.
Nav šaubu, ka šie noziegumi ir savstarpēji saistīti, un inspektore Bakstere – kopā ar amerikāņu
kolēģiem – tiek iesaistīta sarežģītā izmeklēšanā.
Ikreiz, kad uzrodas kāds aizdomās turamais, slepkava ir ātrāks. Upuru skaits abās okeāna
pusēs pieaug, un izmeklētājiem ir jāpārvar savstarpējā neuzticēšanās, pirms nav par vēlu, lai
noskaidrotu, kurš rausta aukliņas...

Šepa, Emēlija. Iezīmēti uz mūžu : [pēc labākajiem zviedru detektīvu
standartiem] / Emēlija Šepa ; tulkojusi Dace Andžāne ; Emīla Garjāņa vāka
mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 429, [2] lpp. (Latvijas Mediji detektīvs). (Izmeklē prokurore Jāna Berzeliusa).
Deviņu gadu vecumā Jāna pamostas slimnīcā, neatminoties itin neko no tā, kas viņas dzīvē
noticis iepriekš - nedz savus vecākus, nedz vārdu. Laimīgā kārtā meiteni savā ģimenē pieņem
ietekmīgs prokurors. Pēc divdesmit gadiem nu jau talantīgās prokurores Jānas Berzeliusas
pārziņā nonāk imigrācijas departamenta ierēdņa slepkavība - šķietami ātri tiek atrast arī
aizdomās turamais, taču izmeklēšana aizved Jānu ar komandu pie daudz vērienīgāka un
tumšāka nozieguma tīkla, kā viņi sākotnēji domājuši. Tomēr Jānas dzīvē šai izmeklēšana ir
daudz lielāka nozīmē - gluži tāpat kā noziegumu pastrādājušajam, arī viņas skaustā iegriezts
neizprotams vārds. Soli pa solim Jāna sāk atcerēties savu dzīvi pirms nokļūšanas Berzeliusu
ģimenē...

Karlena, Odrija. Kalendāra meitene : seksīgs mīlas romāns / Odrija Karlena
; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; redaktores Kristīne Kupce,
Gundega Sēja ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu
adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 333, [3] lpp. – 2.
Aprīlis - Jūnijs.
Mias Sondersas ceļojums turpinās... Lai dzēstu tēva parādu, Mia strādā par eskorta meiteni un
dodas pie klientiem uz Bostonu, Havaju salām un Vašingtonu. Aprīli viņa pavada kopā ar
Meisonu Mērfiju, profesionālu beisbola spēlētāju, kuram steidzami ir jāuzlabo savs tēls
mediju un sabiedrības acīs, metot pie malas ierastās izklaides ar sievietēm un kautiņus bāros.
Maijs, iespējams, būs gada karstākais mēnesis... Mia piedalīsies peldkostīmu reklāmas sesijā
kopā ar samoieti Taju. Bet jūnijs tiks aizvadīts pie kāda biznesmeņa, kuram atšķirībā no citiem
bagātajiem un varenajiem pie sāniem nav savas seksīgās lellītes... Un te nu Mia ir tieši laikā!.

Nurebeka, Elizabete. Saki, ka tu esi mana : pārliecinošs trilleris : kur ir
robeža starp cerību un neprātu? / Elizabete Nurebeka ; no zviedru valodas
tulkojusi Ineta Balode ; redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020.
- 478, [1] lpp.
Kur ir robeža starp cerību un neprātu? Trīs sievietes. Viena tic, ka atradusi sen pazudušo
meitu. Otra baidās zaudēt savu vienīgo bērnu. Trešā apņēmusies saprast, kas viņa patiesībā ir.
Psihoterapeite Stella ir laimīgi precējusies pusaugu dēla māte. Līdz brīdim, kad viņas kabinetā
ienāk Isabella, sievietei izdevies samierināties ar sāpēm par meitu, kas pazudusi bez vēsts
pirms 20 gadiem. Taču atnākusī sieviete tik ļoti atgādina meitu, ka Stellas sirdī iezogas cerība,
kas robežojas ar apsēstību... Nurebeka radījusi spožu psiholoģiskās spriedzes romānu, kurā
realitāte savijas ar ilūzijām, patiesība ar izdomājumiem un veselais saprāts ar neprātu.

Abdullajevs, Čingizs. Veneras otrā piedzimšana : [kriminālromāns] / Čingizs
Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse
; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. - [Rīga] : Literārā brālība, 2020. - 277,
[2] lpp. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
Sievietes ir viltīgas un neaprēķināmas. Par to lieku reizi nākas pārliecināties ekspertam
analītiķim Drongo, nejauši nokļūstot vienā no Madeiras salām. Sagadās tā, ka viņš apmetas
viesnīcā, kur lielāko daļu numuru aizņem daiļā dzimumu pārstāves. Turklāt vēl kādas! viņas ir
ieradušās uz feministu konferenci. Naktī pirms foruma slēgšanas savā numurā nomirst jau
gados esošā baronese Hilberga...

Horsts, Džorns Ljērs. Alu cilvēks / Džorns Ljērs Horsts ; no angļu valodas
tulkojusi Anna Šēfere ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava,
2020. - 269, [1] lpp. - (Skandināvu detektīvs).
Izmeklētājs Viljams Vistings ir atgriezies darbā pēc spraigajiem notikumiem, kas tika
aprakstīti grāmatā “Medību suņi”, kā arī pielāgojas dzīvot viens pēc šķiršanās no Suzannas.
Ziemas sezonai sākoties, viņš sastopas ar vissarežģītāko lietu, kurā viņam ir jāsadarbojas ar
pāri okeānam strādājošajiem kolēģiem, kā arī ar nacionālo noziegumu apkarošanas komandu
un operatīvo vienību no Oslo. Notikumi risinās Vestfoldas apgabalā Norvēģijas
dienvidrietumu krastā. Šis apvidus ir iecienīts brīvdienu galamērķis, ar elpu aizraujošām
ainavām un pievilcīgām pludmalēm, šķietami nepiemērota nozieguma vieta.

Vuds, Toms. Miesassargs. Nāves spēle : romāns : vienpatis, slepkava, varonis
/ Toms Vuds ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs ; vāka dizains:
Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2020. - 457 lpp.
Algotu slepkavu Viktoru uzmeklē krievu mafijas boss – viņa sens draugs, lai lūgtu palīdzēt
atrast pazudušo pameitu. Viktors piekrīt. Viņš iesaistās bīstamā izaicinājumā, kas nes līdzi gan
elpu aizraujošu pakaļdzīšanos, gan neskaitāmus upurus. Drīz vien atklājas, ka tā ir šausminoša
kaķa un peles spēle, kurā uzvarētājs var būt tikai viens. Turpinās stāsts par vienpati un varoni
ar nekļūdīgu domāšanu - algoto slepkavu Viktoru no romāniem "Ienaidnieks" un
"Hameleons".

Dolana, Eva. DNS. Ārstu lieta : asprātīgi savērpts intriģējošs sižets / Eva
Dolana. - Rīga : Kontinents, [2020]. - 511 lpp.
Nelielu Anglijas ciematu pāršalc šaušalīga vēsts – brutāli noslepkavots cienījams un ieredzēts
ārsts Džošua Einsvērts. Kad detektīvi rekonstruē Einsvērta pēdējās dienas, viņi atklāj arvien
jaunus noslēpumus un aizdomās turamos. Turklāt šī nav vienīgā lieta, kas jāizmeklē: no
cietuma ir atbrīvots nežēlīgs slepkava, un detektīvi zina – viņš alkst atriebties likumsargiem.
Atliek tikai minēt, kurš kļūs par pirmo upuri….

Konelijs, Maikls. Noziegumu hronists : romāns : nāve ir mans temats, es ar
to pelnu iztiku / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojusi Marta Mežule ;
Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, 2020. - 399, [1] lpp.
Kad pie žurnālista Džeka Makīvoja ierodas policisti un paziņo, ka savā dzīvoklī brutāli
nogalināta kāda sieviete, viņš saprot divas lietas. Pirmkārt, viņš ir aizdomās turamais. Otrkārt,
viņam jāuzraksta par šo noziegumu. Džeks uzsāk izmeklēšanu un atklāj šokējošu saistību starp
vairākām neatrisinātām lietām. Slepkava savus upurus izvēlas pēc ģenētiskajiem datiem, kas
publicēti nelegālā interneta vietnē. Tiek nogalinātas sievietes ar noslieci uz dažādām
atkarībām. Pētot tumšās interneta dzīles, Džeks cenšas sadzīt pēdas vainīgajam. Tikmēr
ļaundaris negrasās apstāties – viņš jau ir izvēlējies nākamo mērķi.

Vaita, Kārena. Savrupnams Tredstrītā : romāns / Kārena Vaita ; no angļu
valodas tulkojusi Marta Mežule. - Rīga : Kontinents, 2020. - 505, [2] lpp. Oriģinālnosaukums: The House ob Tradd Street / Karen White.
Nekustamā īpašuma māklere Melānija Midltone ir ārkārtīgi pārsteigta, kad uzzina, ka
mantojusi savrupnamu no kāda veca kunga, ar kuru tikusies vienu vienīgu reizi.Testamentā
norādīts, ka viņai šajā mājā jānodzīvo gads un tā jārestaurē. Bet Melānijai nepavisam nepatīk
vecas mājas. Viņai jau no bērnības piemīt neparastas spējas – viņa redz spokus. Un Tredstrītas
namā to ir papilnam. Melānijai vēlas palīdzēt valdzinošais rakstnieks Džeks Trenholms, kurš
meklē sižetu savai nākamajai grāmatai. Abi kopā mēģina noskaidrot, kādēļ pirms daudziem
gadiem mīklaini pazudusi nama saimniece. Izrādās, tas nebūt nav vienīgais noslēpums, kas
jāatklāj.

Nozaru literatūra
Lauksaimniecība. Mežsaimniecība (udk=63)
Siliņš, Aivars. Medību suņu audzēšana un apmācība / Aivars Siliņš ; Lilijas
Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; vāka noformējumā izmantota
Didža Pakalna fotogrāfija. - 2.papildināts un pārstrādāts izdevums. - Rīga :
Avots, [2020]. - 170, [3] lpp. : ilustrācijas.
Grāmatā raksturotas tās medību suņu šķirnes, kuras izmanto Latvijas mednieki, doti padomi
medību suņu audzēšanā, ēdināšanā, kopšanā, sniegti suņu apmācības pamati. Grāmata
paredzēta medniekiem, kinologiem; tā noderēs ikvienam suņa īpašniekam, kurš vēlas izaudzēt
veselu, aktīvu un paklausīgu četrkājaino draugu.

Dāniele, Inita. Lielā Latvijas sēņu grāmata : [enciklopēdiska rokasgrāmata] /
Inita Dāniele, Diāna Meiere ; zīmējumu autore Rūta Meiere ; zinātniskais
konsultants Edgars Vimba ; redaktore Ilze Antēna ; māksliniece Līga
Dubrovska. - Rīga : Jāņa sēta ; Latvijas Dabas muzejs, 2020. - 528 lpp. :
krāsainas fotogrāfijas.
“Lielā Latvijas sēņu grāmata” ir pats vērienīgākais izdevums par sēnēm latviešu valodā.
Grāmatā ir ietverts vairāk nekā 730 sēņu sugu aprakstu ar fotogrāfijām. Veidojot izdevumu,
vēlējāmies rosināt lasītāju interesi par sēnēm un to daudzveidību, tādēļ grāmatā ir pievērsta
uzmanība kā tradicionālajām cepurīšu sēnēm, tā arī citām sēņu grupām, aptverot gan biežāk
sastopamas, gan neparastākas un reti sastopamas sēnes – pūpēžus, piepes, korallenes,
receklenes, kaussēnes, rumpučus, pazemes sēnes un daudzas citas makroskopiskās sēnes.
Ievadā īsi aplūkota sēņu vieta dabā, to uzbūve, ekoloģija un izmantošana, kā arī skaidroti sēņu
aprakstos lietotie termini. Grāmata paredzēta plašam lasītāju lokam – gan tiem, kuru
nodarbošanās saistīta ar dabas daudzveidības izpēti (biologi, mežinieki), gan arī dabas
vērotājiem, fotogrāfiem un, protams, sēņotājiem.

Bērnu literatūra
Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts un stiprie vikingi / Ingo Zīgners ;
no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Ildze Jurisone.
- Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - 65, [8] lpp. : ilustrācijas, attēli. - (Mazais
Pūķis Kokorieksts).
Kokosrieksts, Matilde un Oskars ir gluži vai mēmi no pārsteiguma, Pūķu salā sastopot īstu
vikingu. Viņi iet ar to iepazīties, uz izrādās, ka Gudreds nemaz nav tik mežonīgs un bīstams,
kā varētu domāt, turklāt viņš ir iekūlies nepatikšanās. Nabadziņš izsēdināts uz salas par to, ka
nozadzis vikingu vadoņa Ērikam zelta dzeramkausu. Taču tā nav taisnība! Kokosrieksts un
viņa draugi nolemj palīdzēt Gudredam un atrast īsto zagli, tāpēc dodas jūrā pakaļ vikingu
kuģim - taisni piedzīvojumiem pretī!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Staka, Agija. Āpsēna piedzīvojums : lasiet kopā, pārrunājiet un uzzināsiet
daudz ko jaunu! / Agijas Stakas teksts un ilustrācijas ; Ingunas Kļavas
Švankas dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [6]
nenumurētas kartona lapas : ilustrācijas. - Mākslinieces Agijas Stakas
brīnišķīgi ilustrētajā grāmatā pastāstīts par tīrīgiem un ne tik tīrīgiem
dzīvniekiem.

Gulbe, Evija, 1979-. Koko un Riko niekojas : [pirmsskolas vecuma bērniem]
/ Evija Gulbe un Linda Lošina ; Ingunas Kļavas Švankas dizains. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2020]. - 10 nenumurētas lpp. - (Koko un Riko). Pirmsskolas vecuma bērniem.

Vītiņa, Lote Vilma. Dzejnieks un smarža : [stāsts par to, kā rodas dzejoļi :
pirmsskolas vecuma bērniem] / Lotes Vilmas Vītiņas teksts un ilustrācijas ;
mākslinieciskā redaktore Marika Rozenberga ; datorsalikums: Jānis Klaučs. Rīga : aminori, 2019. - [32] nenumurētas lpp. : ilustrācijas.
Kādā jaukā dienā mazā Dzejnieka degunā ielien dzejolis! Nē, mākonis! Vai varbūt tas ir
lietus? Jebkurā gadījumā tajā brīdī Dzejniekam atklājas bagātīgā un daudzveidīgā smaržu
pasaule, kura iedvesmo viņu dzejot un dalīties savos atklājumos arī ar citiem.

Zvirgzdiņš, Juris. Rasas vasara : [stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem] /
Juris Zvirgzdiņš, Lina Dūdaite ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ;
māksliniece Lina Dūdaite. - Rīga : Pētergailis, [2020]. - 52, [4] lpp. :
ilustrācijas
J.Zvirgzdiņa "Rasas vasara" ir patiesi vasarīga un optimistiska grāmata. Kaut arī līdzās Rasai,
kas tūliņ dosies uz skolu, Tobiasam, kurš sasniedzis rotaļu lāčiem "piestāvošo vecumu",
sunītim Zorro, Lauvam, lieliskajam kaimiņu zēnam Jēkabam, vecmāmiņai, te darbojas viņas –
Rasas "stulbās un nejaukās" māsīcas Lutēcija un Konkordija. Māsīcas ir vecākas par Rasu.
Viņas netic, ka Rasai ir draugs Leo, īsts lauva. Māsīcas grib, lai Rasa parāda savu
putnubiedēkli. Tobiasam un gudrajam kaimiņpuikam Jēkabam ienāk prātā doma, kā pārmācīt
negantās māsīcas

Marcinkevičs, Marjus. Svizis : [lietuviešu autora pasaka pirmsskolas un
jaunākā skolas vecuma bērniem] / Marjus Marcinkevičs ; ilustratore Lina
Dūdaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; literārā konsultante
Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - [39] nenumurētas lpp. :
ilustrācijas.
Vai mazs Sivēns var rakstīt dzejoļus, bet govs – slidot? Kādi noslēpumi slēpjas ezera
melnajās dzīlēs, kur mājo briesmoņi ar zobainām rīklēm? Kādas briesmas draud Sivēnam un
govij? Bet ko tad, ja briesmoņi iekļuvuši nelaimē un viņiem vajag palīdzību? Vai mūsu varoņi
centīsies palīdzēt? Un kas uzvarēs: drosme un draudzība vai bailes?

Ļenasa, Anna. Krāsu mošķis : [pamācošs stāsts par prieku, skumjām,
dusmām, bailēm un mieru pirmsskolas vecuma bērniem] / Anna Ļenasa ; no
katalāņu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - 42
nenumurētas lpp.
Šī grāmata palīdz bērniem iemācīties atpazīt, nosaukt vārdā un saprast savas emocijas viņiem
saprotamā un pieņemamā veidā. Līdz ar Krāsu mošķīti bērni aicināti iepazītās emocijas saistīt
ar krāsām, vienlaikus atkārtojot arī krāsu nosaukumus. Grāmata noderēs kā vecākiem, tā
pedagogiem. Ar grāmatas palīdzību apgūto var izmantot, mācoties visdažādākās lietas –
valodas, mākslu, matemātiku. Grāmatas autore un pedagogi ir izveidojuši veselu virkni ar tēlu
saistītu uzdevumu, kas noder dažādu prasmju apguvei.

Starks, Ulfs. Zvēri, kurus neviens nav redzējis : tikai mēs : zviedru dzeja
bērniem / Ulfs Starks ; ilustratore Linda Bundestama ; zviedriski redzējis un
latviski atdzejojis Juris Kronbergs ; redaktores: Inese Zandere, Ieva Lešinska.
- Rīga : liels un mazs, 2019. - 51 nenumurēta lpp. : ilustrācijas.
Ulfa Starka un Lindas Bundestamas ilustrētā dzejas grāmata "Zvēri, kurus neviens nav
redzējis, tikai mēs", kas domāta pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, jau nodēvēta
par mūsdienu klasiku. Grāmatas dzejoļi stāsta par 27 būtņu sugām, kuras, izņemot tās autorus,
neviens nav redzējis. Šīs būtnes ir līdzīgas ne tikai dzīvniekiem un augiem, bet arī mums –
cilvēkiem. Tās mēdz būt laimīgas, ziņkārīgas, apjukušas un vientuļas, cenšoties saprast dzīvi,
dažādās jūtas un emocijas, ko cilvēki piedzīvo – skumjas, melanholiju, pretrunīgas sajūtas par
savu ķermeni un vēlēšanos būt kādam citam. U. Starks šīs sajūtas iztēlojies un aprakstījis ar
sirsnīgu humoru un asprātīgām vārdu spēlēm, savukārt L.Bundestama košajās ilustrācijās
radījusi katram tēlam neatkārtojamu un spilgtu personību.

Zandere, Inese. Bērns, kas neiekrita : bīstams ceļojums ar laimīgām beigām
: [dzejoļi jaunākā skolas vecuma bērniem] / Inese Zandere, teksts un redaktors
; ilustrējis Reinis Pētersons ; dizains: Artis Briedis. - Rīga : liels un mazs,
2019. - 47 lpp. : ilustrācijas.
Dzejoļi, kas veltīti bērnu drošībai, traumām un bīstamajām situācijām, no kurām jāiemācās
uzmanīties. Ļaunajai laumai Traumai pretī stājas labā lauma, kura tic, ka bērni spēj no
briesmām izvairīties.

Looka, Kairi. Lidostas blaktis nepadodas : [stāsts jaunākā skolas vecuma
bērniem] / Kairi Looka ; no igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš ; atbildīgā
redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Sandra Godiņa ; mākslinieciskais
noformējums: Kaspars Jancis. - Rīga : Pētergailis, 2019. - 207, [1] lpp. :
ilustrācijas
Vai mammas, tēti, vecvecāki vēl atceras savulaik tik populāro amerikāņu rakstnieka Artura Heilija
romānu "Lidosta"? Autors lasītāju ieveda starptautiskās lidostas spraigajā atmosfēra. Uz šī fona risinājās
vairāku cilvēku dzīves drāma, izšķīrās likteņi. Igauņu rakstnieces Kairi Lookas (Kairi Look) grāmatā
bērniem (bet ne tikai bērniem) "Lidostas blaktis nepadodas" spriedzes un dramatisku notikumu nav
mazāk. Bieži vien jāpārdzīvo nāves bailes, jāizplāno dažādas operācijas, pirms vakarpusē var doties
gulēt – parasti kādā no lielajiem printeriem.

Kronbergs, Juris. Laika bikses : [dzejoļi jaunākā skolas vecuma bērniem] /
Juris Kronbergs ; ilustrējusi Anete Melece ; redaktore Inese Zandere ; dizains:
Artis Briedis. - Rīga : liels un mazs, 2019. - 71, [8] lpp. : ilustrācijas.
Dzejoļu krājumā skolas vecuma bērniem dzejnieks Juris Kronbergs un māksliniece Anete
Melece piedāvā asprātīgu vērošanas un pētniecības spēli, ko aizsāka jau savā pirmajā dzejas
grāmatā bērniem - "Mākoņu grāmata". Šoreiz viņi novēro laiku - kā dzīvu būtni, kam piemīt
dažādas īpašības un paradumi tāpat kā cilvēkiem.

Pusaudžu un jauniešu literatūra
Kinnijs, Džefs. Roulija Džefersona grāmata. Īsta drauga dienasgrāmata :
[vidējā skolas vecuma bērniem] / Džefs Kinnijs ; no angļu valodas tulkojusi
Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC,
2020. - 217, [1] lpp. : ilustrācijas. - (Roulija Džefersona grāmata ; 1).
1.grāmata.
Jauns papildinājums Džefa Kinnija radīto dienasgrāmatu klāstā! Lūdzu iepazīstieties ar jaunu
autoru – Rouliju Džefersonu! Roulija labākais draugs Gregs Heflijs ir dokumentējis savus
pamatskolas gadus jau daudzās dienasgrāmatās. Un nu beidzot ir pienācis laiks lasītājiem kaut
ko uzzināt arī no Roulija. “Īsta drauga dienasgrāmatā” Roulijs raksta par piedzīvoto kopā ar
Gregu un ir ar mieru uzņemties drauga pastāvīgā biogrāfa pienākumus. (Galu galā, kādu
dienu Gregs kļūs bagāts un slavens un ikviens alks uzzināt viņa dzīvesstāstu.) Tomēr šī loma
Roulijam nav gluži piemērota, viņa rakstītā Grega “biogrāfija” ir īsts juceklis. “Roulija
Džefersona grāmata” piedāvā lasītājam jaunu ieskatu Grega pasaulē – īstens fans to nedrīkst
palaist garām!.

Ķerus, Viesturs. Meža meitene Maija : [vidējā skolas vecuma bērniem] /
Viesturs Ķerus ; mākslinieks Didzis Upens ; redaktore Inese Zandere ;
dizains: Artis Briedis, Rūta Briede. - Rīga : Liels un mazs, 2019. - 94, [1] lpp
: ilustrācijas.
Grāmatas galvenā varone Maija ar ģimeni dzīvo mežā — mežsargmājās. Viņas tētis ir putnu
pētnieks, kas meitai prot izskaidrot dabas norises, iepazīstināt ar putniem un dzīvniekiem,
ņem Maiju līdzi putnu skaitīšanas un gredzenošanas ekspedīcijās. Vērtīgs papildinājums, kas
paplašinās bērnu zināšanas par Latvijas putniem, ir tipiskāko, dažādiem gadalaikiem
raksturīgo putnu balsu ieraksti, ko lasītāji var noklausīties, aktivizējot grāmatā iedrukāto QR
kodu. Putnu balsu ierakstu autors ir ornitologs, putnu balsu ieskaņojumu speciālists Edmunds
Račinskis.

Reinausa, Rēli. Marks, maģija un vilkate Vilma : [stāsts pusaudžiem par
ikdienas problēmām detektīva un fantāzijas žanrā] / Rēli Reinausa ; Marjas
Līsas Platsas ilustrācijas ; literārā redaktore Renāte Punka ; Maima Grīnberga,
tulkojums latviešu valodā. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - 222, [1] lpp. :
ilustrācijas.
Kad divpadsmitgadīgā Marka ģimene pārceļas dzīvot uz laukiem, zēnam un viņa vecākajam
brālim Martinam jāmeklē jauni draugi. Brālis ātri atrod sev kompāniju, taču Markam īsti
neveicas. Tad viņš satiek Vilmu, no kuras pārējie bērni turas pa gabalu. Meitene iepazīstina
Marku ar lielo mežu ciema pievārtē, kas parasti ir rāms un draudzīgs, taču mēdz kļūt arī
patiesi biedējošs. Kādu dienu Marks uzzina Vilmas noslēpumu – meitene spēj pārvērsties...

Olsone, Kristīna. Ērgļuklints noslēpums : [fantāzijas stāsts pusaudžiem] /
Kristīna Olsone ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; Natālijas
Kugajevskas vāka dizains un ilustrācija ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2020. - 188, [4] lpp. : ilustrācija
Bonija un Čārlzs ir aizbēguši no mājām un paslēpušies Ēnulīcī. Drīz vien viņi saprot, ka
Ēnulīcis glabā tumšus noslēpumus. Ir pazudis kāds zēns. Viss ciems sačukstas par
šausminošu leģendu – par bezgalvaino Atriebēju, kurš spokojas, nespējot rast mieru mirušo
pasaulē. Un kādu nakti Bonija redz, ka bāka, kura nav izmantota simt gadus, mirkšķina
ugunis. Bonija un Čārlzs nolemj atrisināt bākas un pazudušā zēna noslēpumu. Bet vai bērni
tiks galā vieni paši?

Nilsone, Frīda. Pērtiķa zvaigzne : [dzīvesgudrs stāsts vidējam skolas
vecumam] / Frīda Nilsone ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva LešinskaGeibere ; mākslinieks Mārtiņš Zutis ; literārā konsultante Inga Karlsberga. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - 142, [2] lpp. : ilustrācijas.
“Pērtiķa zvaigzne” stāsta par mazo bāreni Jonnu, bērnunama “Biškrēsliņi” audzēkni, kuru
adoptē gorilla. Nabaga meitene! Jonna visu mūžu bija sapņojusi par mammu, kas eleganti
ģērbsies un smaržos pēc parfīma, taču nonāk pie atbaidošas, lempīgas gorillas, kas staigā
apkārt nošļukušās biksēs un dzīvo lūžņiem piegāztā pagalmā. Taču ne viss ir tā, kā sākumā
izskatās. Gorilla un Jonna iemīļo viena otru, un dzīve pat būtu tīri skaista, ja vien zemiskais
un alkatīgais pilsētas galva Tords neiekārotu gorillas zemes gabalu. Viņš šantažē gorillu un
draud Jonnu sūtīt atpakaļ uz bērnunamu.

Nilsons, Pērs. kā suns kā kaķis : [attiecību stāsts jauniešiem] / Pērs Nilsons ;
no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; Rūtas Briedes vāka ilustrācija
; dizains: Artis Briedis, Rūta Briede ; redaktore Inese Zandere. - Rīga : liels
un mazs, 2019. - 126, [2] lpp.
Grāmata „kā suns kā kaķis“ ir vienkāršs, taču emocionāli dziļš romāns jauniešiem. Pēram
Nilsonam piemīt prasme ar maz vārdiem pastāstīt daudz, un, kaut arī teksts un saturs ir
koncentrēts un poētiski spēcīgs, lasīt viņa uzrakstīto ir viegli un plūstoši. “kā suns kā kaķis” ir
intelektuāli stimulējošs un provocējošs darbs, kas savu lasītāju uztver nopietni. - Nosaukumā
visi vārdi maziem burtiem, nosaukums bez pieturas zīmēm.

Ašers, Džejs. Trīspadsm1t iem3sli : romāns / Džejs Ašers ; no angļu valodas
tulkojusi Laura Romanovska ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2020]. - 285 lpp.
Nākotni nevar apstādināt. Pagātni nevar attīt atpakaļ. Lai uzzinātu noslēpumu, atliek tikai…
nospiest Play. Pārnākot mājās no skolas, Klejs Džensens uz lieveņa atrod savādu sūtījumu ar
savu vārdu. Tajā ir vairākas kasetes, ko ieskaņojusi Hanna Beikere – Kleja klasesbiedrene un
simpātija, kura pirms divām nedēļām izdarījusi pašnāvību. Hannas stāstījumā izskan
trīspadsmit iemesli, kas pamudinājuši meiteni pārtraukt dzīvi. Klejs ir viens no tiem. Ja viņš
noklausīsies kasetes, tad uzzinās – kāpēc.

Starobiņeca, Anna. Vilka midzenis : [detektīvromāns jaunākā un vidējā
skolas vecuma bērniem] / Anna Starobiņeca ; redaktore Marika Taube ;
mākslinieciskais redaktors Aigars Truhins ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka.
- Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 86, [2] lpp. - (Zvērīgs detektīvs ; 2.). - Par
citiem noziegumiem Tālmežā lasi grāmatā "Plēsēja tiesības" (2020).
Viņam gribējās, lai Tālmežā kāds vienreiz izdarītu īstu, zvērīgu noziegumu. Viņš saprata, cik
svarīga visiem meža iemītniekiem ir to rāmā, drošā, savstarpējas uzticēšanās caurstrāvotā
dzīve... Bet visi šie sīkie, biklie likumpārkāpumi, kas veidoja viņa darba ikdienu, – ak, kā tie
viņam bija apnikuši! Ciedra čiekura zādzība, laucītē nenovāktas spiras, no astes izrauta spalva
– kuru tas interesē? Šajos noziegumos nebija nedz fantāzijas, nedz pārdrošības, nedz nežēlīga
viltus.
Un, lūk, tas ir noticis! Prātam neaptverama slepkavība. Bēdu sagrauzta atraitne. Alkatīgi
advokāti... Viss, kā pieklājas īstā detektīvā. Pieredzes bagātais izmeklētājs Āpsis Vecākais un
viņa labā roka, veiklais un aizrautīgais Āpškāns, sāk šķetināt noziegumu...

Jundze, Arno. Šušnirks un pazemes bubuļi : stāsts : [vidējam skolas
vecumam] / Arno Jundze ; ilustrāciju autore Kristīne Martinova ; vāka dizaina
autore Vita Lēnerte ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2019. - 137, [7] lpp. : ilustrācijas.
Tas ir asprātīgs stāsts bērniem par košo, neparastiem personāžiem un aizraujošiem
notikumiem bagāto pasauli - Ķiparzemi. Lai gan šai pasaulē valda labestība, tomēr tas neliedz
varoņiem doties īstos piedzīvojumos un reizumis iekulties arī īstās nepatikšanās. Ķiparzemē
mīt dižciltīgais dzīvnieciņš Šušnirks, mazais telegrāfists Čieps, kuram ir grūtības ar
pareizrakstību, pastnieks Dipadnieks, profesors Skrūvītis, ziņkārais astronoms Pēcpēdiņš un
citi. Šai piedzīvojumā priekšplānā izvirzās pedantiskais Šušnirks, kurš negaidot spiests
"adoptēt" vecākus pazaudējušo Mazuli un, kopā ar to dodoties vecākus uzmeklēt, iekuļas
neparastos, aizraujošos un visai komiskos piedzīvojumos.

Vile, Jurga. Sibīrijas haiku : [komikss par pārdzīvojumiem izsūtījumā] /
Jurga Vile ; komiksus zīmējusi Lina Itagaki ; no lietuviešu valodas tulkojusi
Dace Meiere. - Rīga : liels un mazs, 2020. - [236] nenumurētas lpp. : komiksu
zīmējumi.
Agrā 1941.gada jūnija rītā dusmīgi karavīri iztriec lietuviešu zēnu Aļģi un visu viņa ģimeni
no gultām un pavēl gatavoties tālam ceļam. Tā daudzi jo daudzi lietuvieši pret savu gribu
dodas uz Sibīriju. Kādēļ viņus ved projām? Par kādiem noziegumiem? Kur tā Sibīrija ir?
Neskaitāmi jautājumi jaucas Aļģim pa galvu. Tur, tālajā un skarbajā zemē, viņa ģimene
cenšas izdzīvot.

