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NOZARU LITERATŪRA
Biezais, Artūrs.
Futbols / Kirils Buravcevs, Aleksandrs Jeļisejevs, Dainis Kazakevičs,
Aleksandrs Stradiņš ; galvenā redaktore Dace Kaspare ; zinātniskie
redaktori: Agita Ābele, Kārlis Vītoliņš ; literārais redaktors Andris
Dzenis. - Rīga : Latvijas Sporta federāciju padome ; DUE, 2022. [Silakrogs, Ropažu pagasts] : PNB Print. , ©2022. - 373, [2] lpp. :
ilustrācijas, shēmas, tabulas.- (LSFP sporta metodiskā literatūra).
Bagātīgajā 373 lappušu izdevumā apskatītas daudzu pasaules vadošo
futbola federāciju un klubu futbolistu sagatavošanas programmas, no
kurām autori atlasījuši un pielāgojuši tieši Latvijas situācijai un
mērķiem atbilstošāko. Metodiskajā materiālā atradīsiet ne vien
informāciju par futbola spēlētāju fizisko, psiholoģisko un tehnisko
sagatavošanu, tajā iekļauti arī treniņu plāni dažādiem vecumiem,
dažādiem laika periodiem un dažādās detalizācijas pakāpēs – no gada
perioda līdz pat minūtēm treniņa laikā. Grāmata paredzēta futbola
treneriem, viņu audzēkņiem, topošajiem sporta speciālistiem un
visiem interesentiem, kuri vēlas apgūt futbola pamatus.

Digitalizācija un sabiedrība : rakstu krājums / zinātniskā redaktore
Anda Rožukalne ; rakstu tulkojums no vācu valodas: Ieva Sproģe,
Egita Proveja ; priekšvārds: Kristīne Hese. - Rīga : Latvijas
Nacionālā bibliotēka, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021.
- 143 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas .- (Pilsoniskā
izglītība).
Izdevumā apskatīta digitalizācijas sociālā dimensija, skaidrojot tās
ietekmi sabiedrībā un tādās nozarēs kā komunikācija un masu mediji,
kultūra un izglītība, infrastruktūra un vide, ekonomika un darbs,
veselība un medicīna, noziedzība un drošība, politika, tiesības un
pārvaldība, mākslīgais intelekts, kā arī digitalizācijas ētiskie aspekti.
Īpaši jāizceļ arī grāmatas glosārijs, kas noderēs studiju darbos un
pētniecībā, skaidrojot ar digitalizāciju saistītus terminus. Izdevums ir
nozīmīgs devums literatūras klāstam latviešu valodā par digitalizācijas
aspektiem.

Lasīšanas pandēmija : esejas par lasīšanas vēsturi Latvijā = The
reading pandemic : essays on the history of reading in Latvia /
sastādītāja Maija Treile ; literārā redaktore Jolanta Treile ;; vāka
ilustrācijas autore Maija Kurševa.- Rīga : Latvijas Nacionālā
bibliotēka, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - ©2020. - 189,
[1] lpp. : faksimili, ilustrācijas.
Vai saistībā ar klātienes kultūras pasākumu apsīkumu un digitālo
nogurumu cilvēki arvien vairāk atgriežas pie grāmatu lasīšanas? Kā
vispār Covid-19 pandēmija ir mainījusi mūsu lasīšanas paradumus?
Rakstu krājums izseko lasīšanas fenomenam no viduslaikiem līdz
mūsdienām, iekļaujot arī pēdējā gada tendences.

Štelmahere, Vita.
Kā kļūt par suņa labāko draugu : rokasgrāmata katram suņa
saimniekam / Vita Štelmahere, Anda Dūniņa ; vāka grafiskais
noformējums Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2022. - 183 lpp. :
fotogr., il.
Grāmatā “Kā kļūt par suņa labāko draugu” autori dalījušās ar savu un
15 citu suņu saimnieku pieredzi, lai sniegtu pēc iespējas pilnīgāku
priekšstatu par to, ar ko jāsaskaras un kas jāzina suņa draugam –
cilvēkam. Katrs suns ir personība, kura noteikti liks savam
saimniekam nepārtraukti pilnveidoties un meklēt atbildes uz aizvien
jauniem jautājumiem, padarot dzīvi daudz krāsaināku un piepildot to
ar mīlestību.

DAIĻLITERATŪRA
Abdullajevs, Čingizs.
Izvēlies nāvi / no krievu val.tulk.Maija Stūrniece; red.Irisa Sakse. [Rīga] : Literārā brālība, [2022]. - 276, [3] lpp.
Varētu šķist – kāds gan sakars ir “likumīgā” zagļa dēla mīklainajai
pazušanai ar bijušās VDK augstākā mērā slepenas nodaļas darbinieku
plānveidīgu likvidāciju? Izrādās, ka abi noziegumi ir kādas sarežģītas
mahinācijas rezultāts. Pirmo lietu izmeklē slavenais kriminālistikas
eksperts Drongo, otru – Valsts drošības dienesta apakšpulkvedis
Kolčins. Meklējot dažādos virzienos, abi tomēr nenovēršami tuvinās.
Un droši viens satiksies vienā punktā, protams, ja viņus netraucēs
nāve…

Abots, Džefs.
Slazds : romāns / no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ;
redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2021]. [Silakrogs, Ropažu novads] : SIA "PNB Print". , ©2021. - 458 lpp.
Henrijs Norts ir kiberdrošības eksperts no Ņūorleānas. Ādams Žangs ir
ietekmīgs uzņēmējs, kas pelna miljonus. Šie vīrieši viens otru nepazīst
un nekad nav tikušies. Bet abi tiek nogalināti kopā – vietā, kur viņiem
nemaz nevajadzēja atrasties.
Kad Henrija sievai Kirstenai anonīms zvanītājs paziņo par vīra nāvi,
viņa steigšus dodas uz Ostinu. Vai Henrijs bija iesaistīts kādā netīrā
darījumā? Ādama sieva Flora nojauta, ka vīrs kaut ko slēpj.
Iespējams, dēku. Viņa bija nolēmusi piedot Ādamam, bet galu galā
kļūst par aizdomās turamo. Abas atraitnes apvieno spēkus, lai
noskaidrotu patiesību. Viņām nāksies ielūkoties savas laulības
tumšākajos nostūros.

Bakena, Elizabete.
Pusmūža sievietes atriebība : romāns / no angļu val.tulk.Dina
Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2022. - 416 lpp. : il.
Rozai Loidai ir itin viss, ko var vēlēties sieviete: veiksmīga karjera,
divi burvīgi bērni un lielisks vīrs, ar kuru laulībā pavadīti divdesmit
pieci gadi. Viņai nekad neienāktu prātā, ka šī laime var pazust vienā
dienā. Vīrs paziņo, ka ir iemīlējies citā, savukārt darba devējs nolēmis
viņas vietu piedāvāt kolēģei.Roza saprot, ka tikai viņas ziņā ir
izvēlēties, vai uztvert tās kā beigas vai arī jaunu sākumu…

Beka, Zoī.
Lielpilsētas paradīze : romāns / no vācu valodas tulkojusi Sigita
Kušnere ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktores: Diāna
Kalna, Agita Kazakeviča ; vāka dizains: Nataļja Kugajevska. - Rīga :
Pētergailis, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 262, [1] lpp.
: portrets.
Pasaule, kurā dzīvība koncentrējas milzīgās metropolēs un veselības
lietotne viedierīcē pastāvīgi uzrauga visas dzīvībai svarīgās funkcijas –
tāda tiek tēlota tuvā nākotne. Līna, pētniece vienā no pēdējām
nevalstiskajām mediju aģentūrām, tiek nosūtīta pārbaudīt kaut ko,
viņasprāt, banālu. Kamēr žurnāliste nelabprāt dara savu darbu,
aģentūras priekšnieks piedzīvo ļoti dīvainu negadījumu, kas viņu
gandrīz nogalina, bet kolēģis tiek noslepkavots. Sākotnēji Līna
uzskata, ka runa ir par plaša mēroga tirdzniecību ar informāciju par
veselību, bet vēlāk atklāj baisu patiesību: kādam no viņai tuviem
cilvēkiem ir tiesības lemt par gandrīz katra dzīvību vai nāvi. Un šis
spēks kļūst nekontrolējams…

Bregere, Suzanne.
Nefrīta kaķis : dzimtas sāga / no dāņu val.tulk.Inga Mežaraupe;
māksl. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 541, [2] lpp.
“Nefrīta kaķis” ir pagājušā gadsimta intīmās dzīves vēsture, kas
spoguļojas dāņu-ebreju ģimenes fatālajās izvēlēs, Eiropas traģēdija,
kas sarakstīta kā komēdija par Otrā pasaules kara laiku. Tā ir
autentiska dzimtas sāga par lepnumu un kaunu piecās paaudzēs: no
“dižajiem Dānijas dēliem”, par kādiem tos pasludinājis karalis, līdz 20.
gadsimta 90. gadu nekur neiederīgajiem vientuļniekiem.
Romāns izseko emigrantu dzimtai Lēviniem no Dānijas līdz Čikāgai un
Rīgai, piedzīvojot PSRS iebrukumu Latvijā, vācu okupāciju Dānijā un
bēgļu gaitas uz Zviedriju. Ceturtajā paaudzē ģimene, kas nespēj
palīdzēt sev, dodas palīgā trūcīgajiem Tālajos Austrumos. Pamazām
atklājas, ka vakardienas privātās nedienas kļūst par satraucošām
rītdienas sabiedrības problēmām.

Bumbiere, Maija.
Dzirkstelīte : jauniešu romāns / sast.Agnese Piļāne. - Rīga :
Ezerrozes grāmatas, 2022. - 207 lpp. : il.
Kad es izaugšu liela man būs... Un tas ir tas, ko mēs vienmēr sev
apsolam – visu, ko esam iecerējuši. Visa sākums ir gaišs un saules
pieliets – peldes upē, zemeņu vēršana uz smilgām, bezgala garas
pastaigas ar vectēvu botāniķi un ne tikai. Tu esi vislabākā un par tādu
esi iemācījusies būt. Skaista, gudra un veiksmīga. Gadiem ejot, satiec
arvien jaunus cilvēkus, kur katrs atstāj milzīgu lomu turpmākajā dzīvē
un tās izvēlēs. Tu nonāc visneiedomājamākajās situācijās un vietās,
sākot ar nometni, kur iepazīsties ar kādu ļoti tuvu cilvēku, un beidzot
ar bāku, kas palīdz visam nostāties atkal īstajās sliedēs.
Te satiekas domas, atmiņas, spontāni brīži, ikdiena, svētlaime, noriets
un pati dzīve. Ances dzīve. Ance mīl būt kustībā un visas grāmatas
garumā ir nepārtrauktā skrējienā. Tieši tāpēc vectēvs viņu sauc par
dzirkstelīti, jo viņa ir trausla kā zieds, bet strauja kā uguns.

Burels, Endrū.
48 stundas līdz slepkavībai : romāns / no angļu valodas tulkojusi
Gunita Mežule ; redaktore Marta Mežule. - Rīga : Kontinents,
[2022]. - [Silakrogs, Ropažu pagasts] : PNB Print. , ©2022. - 446
lpp. - (Pasaules bestsellers)
Par bruņotu laupīšanu notiesāts uz divdesmit gadiem cietumā, Ītans
Lokhārts cer, ka reiz kļūs par kārtīgu, likumpaklausīgu sabiedrības
locekli. Bet sabiedrībai saistībā ar Ītanu ir citi plāni.
Kad Ītanam tiek piešķirtas četrdesmit astoņas stundas, lai viņš varētu
piedalīties māsas Ebijas bērēs, Ītans uzzina, ka viņa pasludināta par
mirušu tikai tāpēc, ka atrasts vien pietiekami daudz asiņu, nevis līķis.
Ītans secina, ka visi māsas nāves apstākļi nav izmeklēti, un nolemj
izmantot divas brīvībā pavadāmās dienas, lai noskaidrotu, kas īsti ir
noticis. Turklāt – lai četrdesmit astoņās stundās atklātu patiesību par
māsas bojāeju, Ītanam atkal būs jākļūst par noziedznieku, bet viņš
bija zvērējis, ka tas nekad vairs nenotiks...

Gabriela, Agnese.
Paldies, mesjē dior! : romāns / no vācu valodas tulkojusi Sinda
Krastiņa ; vāka dizaina autore Nataļja Kugajevska ; redaktore Inga
Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 353, [1] lpp.
1947. gadā Selestīna, piezīvojusi šķiršanos no līgavaiņa, ierodas
Parīzē ar cerībam un sapņiem par nākotni. Jau pavisam drīz viņa
dodas uz darba interviju, nemaz nenojaušot, ka kļūs ne vien par
sekretāri, bet arī mūzu modes māksliniekam Kristiānam Dioram.
Elegances, izaicinājumu un romantikas piepildītajā vidē Selestīnai būs
jāatklāj, ka atrast laimi un mīlestību iespējams, vien paliekot patiesai
pret sevi. Aizraujošs romāns par vīrieti, kurš atgrieza pasaulei
eleganci, un sievieti, kas kļuva par viņa iedvesmu.

Grūbe, Daina.
Vienīgie : romāns / Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Anda
Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2021. - 287, [1] lpp.
Romāns sākas ar ieskatu kādas uzņēmīgas sievietes tagadnē. Viņa ir
mainījusi dzīvesvietu, balti sniegotā ziemā no trokšņainās, steigas
pilnās Rīgas pārcēlusies uz mierīgo Vidupi, kuras savdabīgajos
vaibstos un gaisotnē daudzi atpazīs kādu gluži īstu Latvijas
mazpilsētu. Nejauši nokļuvusi Vidupes ebreju kapsētā, kur pēc 1941.
gada vairs nevajadzētu būt veiktiem apbedījumiem, viņa pamana
kapakmeni ar gravējumu: “Dāvids Fišers 1922–1977 Roza Fišere
1920–1977”.
Tiek uzdoti jautājumi, sākas meklējumi, un līdz ar atbildēm par to, kas
notika ar Vidupes cilvēku, tostarp ebreju, likteņiem, lasītājs uzzina
kādas neparasti stipras vidupietes – Veltas Vizbules – dzīvesstāstu,
kurā ir viss: jaunības svaigums un kvēla mīlestība, rūpes par dzimto
sētu un ģimeni, pienākumi un darbs, šķiršanās sāpes, ilgas un
gaidīšana. Ilga, ilga gaidīšana…

Hokinsa, Paula.
Gausā uguns : romāns / no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ;
tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 284, [3] lpp. : ilustrācija.
“Nu kas tev kaiš?” Lorai gandrīz visu mūžu tiek aizrādīts un pārmests.
Viņu uzskata par nelīdzsvarotu, nesavaldīgu vienpati. Daži pat dēvē
viņu par bīstamu. Mirjama zina: lai gan kāds ir redzējis Loru ar
asiņainām drānām atstājam briesmīga nozieguma vietu, tas vēl
nenozīmē, ka viņa ir slepkava. Rūgta pieredze ir Mirjamai iemācījusi,
cik viegli ir nonākt nepareizā vietā nepareizā laikā.
Karlu ir satriekusi māsasdēla brutālā slepkavība. Viņa neuzticas
nevienam: arī labi cilvēki ir spējīgi uz briesmīgu rīcību. Bet cik tālu
viņa ies, lai rastu sirdsmieru? Visi – vainīgi vai nevainīgi – ir traumēti.
Un daži ir traumēti tik stipri, ka spēj nogalināt.

Ingrems, Ričards.
Apmātība : romāns / Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktors Aldis
Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. , ©2022. - 334, [1] lpp. ; 20
cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
Romāna galvenais varonis Stefans Bosko ir slovāks – vienkāršs
cilvēks, kas apzinīgi dara savu darbu vienā no Barselonas autonomām
un, kā saka pats autors, “nevar lepoties ar kādiem īpašiem talantiem
vai prasmēm”. Viņa ikdiena paiet visnotaļ ierasti, zināmā mērā pat
paredzami un bez lieliem pārsteigumiem. Bosko ir laba reputācija kā
bosa, tā darbinieku acīs, viņš ir atradis sev lielisku mājokli, viņš ir
iemīlējis pilsētu, kurā dzīvo un strādā. Nekas neliek Bosko justies
dzīvē nekomfortabli. Taču – līdz brīdim, kad viņš ierauga automašīnā
kādas pazīstamas sievietes seju. Viena vienīga nejaušība, un tā ierauj
šo vidusmēra vīrieti labākajos gados straujā notikumu virpulī, kurā
pagātne un nākotne ir gandrīz vai līdzvērtīgas. Bosko ir jāpieņem
pareizie lēmumi, turklāt tie ir diezgan impulsīvi un nebūt nav
viennozīmīgi. Un, kad beidzot ir izdarīta galīgā izvēle, rodas visai grūts
jautājums: vai sirdsapziņai izdosies ar šo izvēli sadzīvot?

Judina, Dace.
Svilpotājs /Arturs Nīmanis ; redaktors Linda Kusiņa-Šulce. - Rīga :
Latvijas Mediji, [2022]. - 265, [6] lpp. - (Laika stāsti).
Bagāta sponsora dāvātā treilerbusā dodoties šausmu un spoku stāstu
vākšanas ekspedīcijā, Lilija Ruķele-Spokāne, saukta par profesori
Spokaini, pat iedomāties nespēj, ka reālie notikumi pārspēs visbaisāko
iedomu. Saglabāt skaidru skatu uz notikumiem Lilijai palīdz lietainā
naktī uz ceļa sastapts svešinieks - atvaļinātais virsnieks Ainis Dūcis,
kurš kļūst par viņas palīgu, asistentu un dzīvības glābēju, novēršot
plānotu atentātu. Tomēr Ainim ir savi tumšie noslēpumi un baisie
atmiņu dēmoni, kas rauj atpakaļ pagātnē, neļaujot brīvi elpot. Vai viņi
spēs palīdzēt viens otram un pārējiem grupas locekļiem?
Un kas ir Svilpotājs – mītiska būtne, dabas parādība, izdomāts tēls vai
īsts cilvēks? Kāpēc šī savādā leģenda visiem tik svarīga?

Judina, Dace.
Uz dzīvību un nāvi : detektīvromāns / autores redakcijā ; Artura
Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā
redaktore Linda Kusiņa-Šulce. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 397, [2] lpp. -(Izmeklē
Anna).
Lielās mājas kriminālpārvaldes ekspertiem līdz kaklam varas
visatļautība, viņi nodibina paši savu ekspertīžu centru, taču darba
maiņu iztraucē baisu notikumu virkne. Deviņu mūzu fonda direktoram,
pret kuru sākta finanšu pārbaude, tiek nolaupīts dēls, dēla sieva un
divi darbinieki. Prasība – atkāpties no amata, citādi kāds dabūs
cementa zābaciņus, bet kāds cits būs ilgi jāvāc kopā. Tikmēr biezo
dārzos parādās savādas skulptūras, kuras ļoti atgādina reālus
cilvēkus. Starptautiskas tehnikas kompānijas biznesa centra svinīgajā
atvēršanā tehniskajam direktoram no autoceltņa uz galvas nāvējoši
uzkrīt pustonnīga torte, bet pēc pāris dienām mirušā šefa auto
nāvējoši notriec firmas mārketinga vadītāju. Mežāju ūdenstorņa
rezervuārā tiek atrasts torņa sarga līķis. Pagastā klīst baumas par
Melno Vīru – Bergu dzimtas rēgu, ka sparādās, kad kādam jāmirst. Un
Annai Elizabetei gandrīz katru dienu kāds zvana un sēcoši draud.
Nakts vistumšākā ir pirms rītausmas...

Keplers, Lārss.
Trušu mednieks : kriminālromāns / no zviedru valodas tulkojusi Ieva
Pudure ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks ; redaktore Marika
Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2022. - 543, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
Bijušais kriminālkomisārs Jona Linna gandrīz divus gadus ir pavadījis
Kumlas slēgta tipa cietumā, kad tiek aizvests uz slepenu tikšanos.
Policijai ir nepieciešama viņa palīdzība, lai atmaskotu slepkavu, kura
upuru sarakstā, domājams, ir vairāk nekā viens vārds.
Notikumu epicentrā nonāk arī slavenais šefpavārs Rekss Millers. Viņš
bija apņēmies pavadīt laiku kopā ar dēlu Semiju, taču iecerētās trīs
mierpilnās nedēļas izvēršas par skarbu izdzīvošanas cīņu.
Jonam Linnam un Drošības policijas komisārei Sāgai Bauerei nākas
slepus apvienot spēkus, lai apturētu noslēpumaino Trušu mednieku,
pirms ir par vēlu.

Kūlis, Ēriks.
Uguns pēda : īsromāns / māksl.Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2021]. - 319, [1] lpp.
Savas 80. jubilejas gadā ražīgais Liepājas rakstnieks Ēriks Kūlis dāvā
lasītājiem oriģinālprozas grāmatu “Uguns Pēda”, kurā iekļauts
īsromāns un astoņi stāsti. Visus šos literāros sacerējumus var ieskaitīt
ironiskās prozas bilancē, jo autors, šķiet, tieši ironiju ir izvēlējies par
to filtru, caur kuru pašreiz vērtēt laiku, notikumus un cilvēkus tajos,
stingri neņemot vērā, vai sižeti vijas cerīgi un personāžu likstām ir
laimīgas beigas. Jāatzīst, ka Ē. Kūlis ar pasakām raksturīgiem
nobeigumiem nekad nav aizrāvies, kaut arī viņa radītie personāži
lielākoties nāk no tiem sabiedrības slāņiem, kurus senāk apdzīvoja
trešie tēvadēli, bārenītes, kā arī citi sadzīves pasaku tēli.

Mežote, Solvita.
Purva migla : romāns / sast.Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes
grāmatas, 2022. - 251 lpp. : il.
Vai nakts sapnis var aizvest pie patiesības? Atrisināt kādas pazaudētas
dzīves samudžināto pavedienu? Savest kopā likteņa izšķirtus
tuviniekus? Sinilgai, negaidīti izlecot no ikdienišķā dzīves ritma, būs
lemts to uzzināt. Varbūt. Kas gan lai zina, kurp tas viņu īsti aizvedīs...
Bet viņa ir spērusi pirmo soli un devusies ceļā. Uz priekšu vai,
iespējams, atpakaļ. Pie sevis. Un turp, no kurienes viņa ir nākusi.
Pagātne, reiz noslīkusi purvā, pamazām vien pieprasa tiesības uz
dienas gaismu. Tas nebūs tik vienkārši. Varbūt var nomeliorēt purvu,
lai to pieradinātu? Varbūt vismaz var mēģināt? Bet vai tāpēc tas atdos
savus noslēpumus? Vai var izdzēst bijušo no cilvēku sirdīm? Un vai
sapņa vīzijas rādītais ceļš un atminējums atkal neievedīs purvā? Ir tik
neparedzami, kurp virzīsies atrisušais pagātnes kamola pavediens.

Nemiera, Linda.
Rīgas raganas / Vitas Lēnertes vāka un priekšlapas, pēclapas dizains
; grāmatas dizainā izmantots Aijas Vinkelmanes zīmējums un Jura
Dreimaņa fotogrāfijas ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. 413, [1] lpp. : ilustrācijas.
1856. gadā tika pieņemts vēsturisks lēmums – nojaukt Rīgas vaļņus,
līdz ar to uz visiem laikiem izmainot pilsētas vaibstus. Pārmaiņu laiks
nesa sev līdzi jaunus izaicinājumus un iespējas, kas vienā vārdā tika
dēvētas par jūgendu. Un bija ļaudis, kas steidza to izmantot savtīgos
nolūkos. Tagad, gandrīz gadsimtu vēlāk, šī senā mistērija tiek celta
gaismā un jau atkal nosaka Rīgas likteni.
Ieva Mellupe ir apveltīta ar īpašām spējām sazināties ar mirušajiem.
Tas gan palīdz atklāt ikdienišķus sarežģījumus, ar kuriem pie viņas
vēršas klienti, gan arī iesaista mistisku notikumu virpulī, kur viss
apslēptais ir pašā redzamākajā vietā. Kad Ieva sastop nerunīgo,
kašķīgo spoku Alisi Annu Zvaigznīti, viņa vēl nenojauš, cik liktenīga šī
satikšanās būs gan pašai Ievai, gan visai Rīgai. Tagad viņām kopā ir
jāatšķetina senie noslēpumi, kas ierakstīti Rīgas mūros.

Repše, Gundega.
Sarunas ar Sīko / redaktors Dace Sparāne-Freimane. - Rīga : Dienas
Grāmata, [2022]. - 129, [6] lpp.
"Atklāta un drosmīga saruna: mēs esam līdzdalībnieki urdošiem
pieredzētā būtības un sevis patiesā meklējumiem — cauri atmiņām un
minējumiem, šķitumam un ilūzijai, sapņiem un murgiem, noliegumam
un apstiprinājumam. Tīras lapas uzvarošs apsolījums sarunā ar sevī
patvērušos bērnu." Anita Rožkalne

Taise, Herieta.
Sarkanais apelsīns : romāns / no angļu val.tulk.Maija Opse. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2022]. - 319, [1] lpp.
Elisonei ir viss, ko vien var vēlēties. Gādīgs vīrs, apburoša meita un
panākumi darbā – viņai pirmoreiz uzticēta aizstāvība slepkavības lietā.
Tomēr nekad viss nav tā, kā šķiet... Elisone dzer pārāk daudz. Viņa
pamet novārtā ģimeni. Turklāt viņai ir dēka ar kolēģi, kura tieksme
pārkāpt visas iespējamās robežas Elisonei nav līdz galam pieņemama.
Elisones kliente nenoliedz, ka sadūrusi savu vīru. Viņa vēlas atzīt savu
vainu. Tomēr kaut kas viņas stāstā šķiet galīgi nepareizs. Ja Elisone
izglābs šo sievieti, tas varētu būt pirmais solis uz pašas glābiņu.

Veika, Džūlsa.
Tikšanās Rivjērā : romāns / no angļu valodas tulkojusi Biruta
Vaivode ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2022]. [Silakrogs, Ropažu pagasts] : PNB Print. , ©2022. - 459 lpp. (Pasaules bestsellers).
Kerijai Heisai ir ideāls līgavainis – mīlošs, gādīgs un uzticams. Viņai
vajadzētu būt laimīgai, vai ne? Tas nekas, ka bildinājums nebija pārāk
romantisks un nelika sirdij sisties straujāk. Jaukais Elans būs labs
dzīvesbiedrs gan priekos, gan bēdās. Taču Kerijai ir kāds mazs
noslēpums – viņa jau ir precējusies. Pirms daudziem gadiem. Un nu
viņas vīrs ir kļuvis par pasaulslavenu kinoaktieri. Liktenīga
sagadīšanās ļauj abiem sastapties Francijā , kur viņa pavada
atvaļinājumu, savukārt viņš filmējas. Beidzot ir pienācis laiks izšķirties
oficiāli. Bet ja nu mīlestības dzirksts nemaz nav pazudusi?

Zilā puķe : latviešu un cittautu romantiskās dzejas antoloģija /
sastādījis un komentējis Viesturs Vecgrāvis ; literārā redaktore Gita
Kļaviņa ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais
apgāds, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 527
lpp.
Antoloģija galvenokārt adresēta tiem, kuriem joprojām nozīmīga ir
Aspazijas, Raiņa, Poruka, K. Skalbes, F. Bārdas un citu mūsu
romantiķu dzeja. Tā domāta arī tiem, kas vēlas plašāk izbaudīt
romantiskās dzejas nianses un daudzveidību citu tautu lirikā, tā
atrodot romantiskajā pasaules izjūtā gan kopīgo, gan atšķirīgo. Tomēr
par visu vairāk šī grāmata noderēs tiem, kas mīl dzeju neatkarīgi no
tās rakstītāju tautības un laikmeta, kurā tie dzīvojuši.

Zimnoha, Ruta.
Romāns virtuvē : romāns / Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ;
atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022.
- 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns).
Erna ir simpātiska, apaļīga izklaidīga trīsdesmitgadniece, kura
aizraujas ar pavārmākslu un pastāvīgi pamanās iekulties dažādās
nepatikšanās, tomēr nezaudējot optimismu un labo omu. Taču nu pat
viņai ir par daudz: īsā laikā aizgājis mīļotais Mārtiņš, uzteikts
dzīvoklis, pedagogam neatbilstošas rīcības dēļ zaudēts darbs. Un kas
to zina, kādas vēl neveiksmes uzglūn aiz stūra. Vai tur nav jāgaudo
pret debesīm?! Taču nē, to gan Erna nedarīs. Viņa ņems savu dzīvi
savās rokās, un lai tad nāk, kas nākdams!

Žuravska, Dzintra.
Svešs starp savējiem : romāns / māksl.Ērika Tomsone. - Rīga : Sol
vita, 2022. - 183 lpp. : il.
Ir tāds teiciens, svešs starp savējiem, savējais starp svešiem. Kā tas
iespējams? Dzīve reizēm uzdod mīklas, kuras grūti atminēt.

DAIĻLITERATŪRA KRIEVU VALODĀ
Астахов, Павел.
Класс : история одного колумбайна : роман / Москва : Эксмо,
2022. - 318 c. - (Современный Российский детектив). - 16+.
В этот день у Дмитрия Свободина все пошло наперекосяк. Рано
утром умерла бабушка, которая его воспитывала. Потом ему
пришлось терпеть хамство санитаров и участкового. Потом ему
всыпали на работе за опоздание. Потом он поругался с отчимом,
который презрительно назвал его неудачником и, вдобавок, тем
обидным прозвищем, которое прилипло к нему еще в школе. В
школе… Именно она была источником всех его бед и неудач.
Дмитрий схватил помповый дробовик отчима, набил карманы
патронами и пошел в школу, которую окончил три года назад. Как
раз в это время там проводил урок известный адвокат Артем
Павлов…

Данилова, Анна.
Тени в холодных ивах : роман / Москва : Эксмо, 2022. - 320 с. :
ил. - (Эффект мотылька.Детективы Анны Даниловой).
Катя работает в престижном лицее учительницей русского языка и
литературы и живёт вместе со старшей сестрой. Казалось бы, у нее
все хорошо: престижная и интересная работа и любящая сестра.
Но на самом деле все не так благополучно, как выглядит на
первый взгляд. Иногда семейные тайны бывают слишком
мрачными и разрушающими. Однажды Катина сестра перестает
отвечать на ее звонки, и тогда она понимает: случилось что-то
страшное...

Князева, Анна.
В сентябре вода холодная : [роман] / Москва : Эксмо, 2022. 318, [1] c. - (Таинственный детектив Анны Князевой).
Анна Стерхова собиралась в отпуск. И ничего, что море еще
холодное — зато она наконец встретится со своим любимым
Николаем… Но отпуск пришлось отложить ради срочной
командировки: полковник Савельев направил ее в небольшой
городок Урутин для расследования одного старого дела. Оно носит
личный характер — двадцать лет назад там погиб его брат Виктор
при странных обстоятельствах. Он ехал на машине с женой и
дочкой, не справился с управлением на мосту, пробил ограждение
и упал в реку. Все погибли, но тела женщины и девочки не нашли,
решив, что их унесло течением. И вот недавно недалеко от того
места были обнаружены женские останки, и появился повод вновь
открыть дело…

Райли, Люсинда.
Лавандовый сад : роман / перевод с английского Зинаиды
Красневской. - Москва : Эксмо, 2022. - 574, [2] c.
Эмили наследует по линии отца старинный родовой замок с
прекрасными садами и виноградниками, но вместе с этим – уйму
долгов и вопросы без ответов о прошлом семьи. До этого она вела
простую жизнь в Париже. У Эмили нее были сложные отношения с
матерью, она не планировала возвращаться в места, где провела
детство. Однако смерть матери и знакомство с Себастьяном,
владельцем картинной галереи в Лондоне, чья бабушка также
была связана с родовым домом Эмили, перечеркивают всю ее
жизнь на до и после.

BĒRNU LITERATŪRA
Baterfīlda, Moira.
Kā dzīvo bites / Vivjena Mainekere; no angļu val. tulk. Ita Lapsa. Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 47, [1] lpp.
Lido līdzi Bitītei Dūcītei un neaizmirstamā ceļojumā iepazīsti rosīgās,
dūcošās bišu pasaules noslēpumus...bzzz!
Vai zināji, ka bitēm patīk dejot un ka tām ir apbrīnojama oža?
Šajā grāmatā tu iepazīsi stāstus par bitēm no visas pasaules, uzzināsi,
kā bites nāk pasaulē, kā iekārto savas ligzdas un kāpēc šīs dūcējas
mums visiem ir tik svarīgas..

Brokmane, Nīna.
Meiteņu grāmata : Ellenes un Nīnas ceļvedis pubertātē / Ellene
Stekene Dāle ; ilustrējusi Mangnhilla Vinsnēse ; no norvēģu valodas
tulkojusi Guna Gavare ; redaktore Laura Bebre. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 268, [2]
lpp. : ilustrācijas.
Pāreja no bērnības uz jaunību nav viegla. Ķermenis mainās, vadību
pārņem hormoni un smadzenēs notiek sava veida “pārkārtošanās”.
Teorētiski tas ir zināms, taču, kad tas patiešām notiek, nav tik
vienkārši saprast, kas ir kas.
Norvēģijā populārās ārstes Nīna Brokmane un Ellene Stekene Dāle
nolēma uzrakstīt tādu grāmatu, kāda pašām būtu ļoti noderējusi
pusaudža gados. "Meiteņu grāmatā" tiek runāts par visu, kas būtu
jāzina par pubertāti, lai jaunām meitenēm nevajadzētu gūglēt atbildes
uz vissvarīgākajiem jautājumiem.
Grāmata ir uzticams ceļvedis un kvalitatīvs izziņas avots.

Hinrikusa, Kadri.
Taksis un Dogs /[ilustrēja Elina Sildre ; no igauņu valodas tulkojusi
Daila Ozola ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 70, [2] lpp.
Taksis un Dogs ir pasaulē labākie draugi, uzticīgi – kā jau suņi. Viņu
aizrautīgajos piedzīvojumos iesaistās arī Krancis, Basets, Korgijs,
Kurts, Haskijs, Bernardietis, Labradors un daudzi citi – tik atšķirīgi gan
izskatā, gan raksturā, gan rīcībā. Viņi kopā strādā un atpūšas,
blēņojas, svin svētkus un palīdz cits citam.

Kivirehks, Andruss.
Ērms un feisbuks / no igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš ;
mākslinieks Edmunds Jansons ; redaktore Inese Zandere ; dizains Ivs Zenne. - [Rīga] : liels un mazs, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. - 93, [3] lpp. : ilustrācijas.
Grāmatā ir 30 sižetiski patstāvīgu stāstiņu, kas vēsta par notikumiem
bērnudārzā, mājās un skolā, ik pa brīdim ievedot cilvēkus arī augu,
dzīvnieku, lietu un pārdabisku būtņu attiecību pasaulē. Bērniem šāda
brīva pārvietošanās starp ticamo un neticamo ir gluži dabiska,
uzjautrinoša un saistoša, un viņi to pieņems ar prieku, bet pieaugušie
novērtēs to, ka grāmata šādā veidā bez didaktiskas pamācīšanas runā
par svarīgām bērna augšanas procesa tēmām – ģērbšanos, ēšanu,
mācīšanos lasīt, attiecībām ar citiem bērniem, svētku svinēšanu,
ikdienas darbiem u.c. Katrā stāstiņā varoņi pārvērš pasauli un tā
uzreiz kļūst daudz interesantāka: labi koptai nātrei izaug āboli, bet
cītīgi barots ādas dīvāns kļūst par degunradzi, suns iemāca cilvēkiem
grauzt un dažādi pagatavot garšīgos apavus…

Lazdovska, Žanete.
Neatskaties : stāsts / Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; Toma
Kalninska vāka ilustrācija ; redaktore Santa Brauča. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. 111, [1] lpp.
Neatskaties! Gribas cerēt, ka tā iespējams izbēgt no briesmām.
Nezināsi, neredzēsi, nejutīsi, un viss beigsies labi. Bet varbūt tomēr
saņemt drosmi un atskatīties? Reizēm, lai atrisinātu visbaisākās
mīklas, ir nepieciešams doties bailēm tieši pretī.
Bruno un Vilis varētu mierīgi turpināt vienmuļo dzīvi bērnu namā, bet
apstākļu sakritība raisa zēnos aizdomas par kādu tumšu noslēpumu.
Tas noglabāts pamestā mājā, kura, izrādās, nemaz nav tik
neapdzīvota, kā šķiet. Liktenis nolēmis pārbaudīt abu draugu drosmi
un atjautību. Kā jau zinātkāriem puikām viņiem gribas mesties
piedzīvojumos, bet, ja vien iepriekš varētu zināt, ko tas maksās...
“Neatskaties” ir stāsts par patiesu draudzību, bīstamiem atklājumiem
un nervus kutinošām dēkām.

Lay, Annalisa.
Pelēns Peksis. Lielā grāmata / no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite
; redaktore Guna Pitkevica ; atdzejojušas Astra Šmite un Guna
Pitkevica ; illustrations by Marco Campanella. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2021. - 61 lpp. : ilustrācijas.
Esiet sveicināti! Mani sauc pelēns Peksis, un šajā lielajā grāmatā es
stāstu par sevi un visu manu aizraujošo pasauli.
Te ir arī skaitāmpanti, daudz košu un krāsainu bilžu un mani īpašie
ieteikumi.

Marcinkevičš, Marjus.
Akmentiņš / uzzīmēja Inga Dagile ; latviešu valodā pārtulkoja Marika
Taube ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 50 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas.
Šie notikumi norisinājās Viļņā. Bet varbūt Kauņā? Vai Varšavā,
Berlīnē, Romā, Parīzē, Rīgā?
Otrā pasaules kara laikā tā varēja notikt jebkurā Eiropas vietā, jo it
visur tika īstenota ebreju iznīcināšana – holokausts. Šis ir stāsts par
zēnu un meiteni, karstu vasaru, gardu beigeli un dusmīgu vārnu. Par
īstu draudzību, bailēm un cerību. Un par atmiņu.
Marjus Marcinkevičs ir lietuviešu bērnu grāmatu autors, dzejnieks,
prozaiķis, ārsts, ceļotājs un tētis. Par grāmatu “Svizis” (Sivužas)
saņēmis dr. Aloīza Petrika literāro prēmiju. Viņa grāmatas tulkotas
vairāk nekā desmit valodās, pēc to motīviem tiek iestudētas izrādes,
viņa dzeja tiek izmantota bērnu dziesmās.
Grāmatu ilustrējusi dizainere un godalgota bērnu grāmatu ilustratore
Inga Dagile.

Randela, Katrīna.
Vilku meitene / no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; atbildīgā
redaktore Inga Karlsberga ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa
Rozes apgāds, 2022. - 205 lpp.
Reiz sensenos laikos, pirms gadiem simts vai vairāk, Krievijas
biezajos, sniegotajos mežos dzīvoja meitene, tumša un aplam strauja.
Viņas vārds bija Feodora, un viņa draudzējās ar vilkiem. Šis ir viņas
stāsts. Feo kopā ar mammu dzīvo mazā mājiņā meža vidū un atjaucē
vilkus, kuri reiz turēti Pēterburgas augstmaņu namos, bet kļuvuši
pārāk nevaldāmi un tāpēc saimniekiem lieki. Cara armijas ģenerālim
Rakovam tas nepatīk, viņš vilkus uzskata par iznīdējamiem mūdžiem,
tāpēc Feo māja tiek nodedzināta, bet mamma aizvesta uz cietumu.
Kopā ar četriem vilkiem meitene dodas uz Pēterburgu, lai atbrīvotu
mammu un atriebtos ģenerālim. Sākas ceļojums, kas viņu aizved tieši
revolūcijas virpulī.

Roulinga, Dž. K.
Harijs Poters un Nāves dāvesti / Dno angļu valodas tulkojuši Ingus
Josts, Ieva Kolmane, Sabīne Ozola, Māra Poļakova ; redaktore
Bārbala Simsone ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 749, [2]
lpp. - (Harijs Poters). 7.grām.
Iekāpjot Hagrida motocikla blakusvāģī un kopā ar to paceļoties gaisā,
pēdējo reizi pametot Dzīvžogu ielu, Harijs Poters zina, ka Lords
Voldemorts un nāvēži viņam seko. Aizsargājošā burvestība, kas līdz
šim dāvāja viņam drošību, nu ir lauzta, bet viņš nevar turpināt
slēpties. Tumšais pavēlnieks iedveš bailes visā, ko Harijs mīl.
Lai viņu apturētu, Harijam jāatrod un jāiznīcina atlikušie horkrusti. Un
pēdējā kauja vairs nav tālu – Harijam beidzot būs jāstājas pretim
savam ienaidniekam...

Staka, Agija.
Āpsēns Pēcis un brīnumbrilles / red.Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2022]. - 25 nenumurētas lpp.
Māksliniece Agija Staka kopā ar Āpsēnu Pēci atklāj, cik neparasta un
pārsteigumiem pilna ir pasaule.
Reizēm, lai to saskatītu, vajadzīgas tikai brilles!

Šnipke, Gunta.
Ineses māja / māksl.Anna Vaivare. - Rīga : Liels un mazs, 2022. lpp. : il.
Šajā “projektā” satiekas divas arhitektes, kas vienlaikus aktīvi
darbojas citā radošā sfērā: ilggadīgā Liepājas arhitekte un dzejniece
Gunta Šnipke un arhitekte un grāmatu ilustratore Anna Vaivare.
Jautrajā bilžu grāmatā, kurā ir ļoti daudz, ko pētīt, viņas stāsta par
māju, kuras projektu arhitektei palūdz dzejoļa varone Inese. Gan
Inesei, gan, iespējams, daudziem lasītājiem ir priekšstats, ka arhitekts
tāpat vien piesēžas pie galda un “uzzīmē mājiņu”, kādai tai būtu
jāizskatās – un celtnieki var ķerties pie būvēšanas. Taču dzejolī un
ilustrācijās mēs uzzinām, ka nekas nav tik vienkārši! Arhitektam
jāzina milzīgi daudz konkrētu detaļu par cilvēkiem un dzīvniekiem, kas
šajā mājā dzīvos un viesosies, par viņu vajadzībām un paradumiem.
Pamazām iepazīstot Ineses ģimeni, draugus, radus un mājdzīvniekus,
noskaidrojas, ka tāda māja, kurā viņi visi kopā, ieskaitot pulciņu kazu,
varētu justies labi, aizņemtu veselu pilsētas kvartālu!

Taurīte, Dace.
Burtu balle : apgūsti alfabētu dzejoļos / māksl.Dace Broka. - Rīga :
Latvijas Mediji, [2022]. - 63 nenumurētas lpp.
Vienmēr aktuālā burtu mācība pieredzējušās pirmsskolas izglītības
pedagoģes Daces Taurītes grāmatā bērniem "Burtu balle" pasniegta
klasiskā un vienlaikus neparastā veidolā. Dzejoļi, kas reizē ir arī mēles
mežģi, palīdzēs ātri un veiksmīgi apgūt alfabētu un paplašināt vārdu
krājumu. Grāmata palīdzēs: - apgūt alfabētu - iemācīties atšķirt lielos
un mazos burtus - pielietot apgūtos, jaunos vārdus kontekstā - attīstīt
vārdu krājumu - attīstīt vārdu izrunas prasmes - jautri pavadīt laiku
kopā ar vecākiem un, piemēram, bērnudārza audzinātājām, mācoties
dzejoļus - Sasaistīt vārdus un burtus ar īstām dzīves parādībām.

Verns, Žils.
Mazais kapteinis : piedzīvojumu romāns / no franču val.tulk. Andrejs
Upīts; māksl.Ilze Isaka; Anrī Mejē. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. 459, [1] lpp.
Uzņemties atbildību par kuģi pusaudža vecumā? Tīrā fantāzija! Vienā
mirklī no jaunmatroža kļūt par kapteini? Neiespējami! Taču ko lai
dara, ja visi pārējie brigas “Piligrims” apkalpes locekļi – pieaugušie,
prasmīgie un pieredzējušie – ir gājuši bojā un vienīgais cilvēks uz
klāja, kam ir kādas jūrasbraucēja prasmes, ir piecpadsmit gadus vecs
zēns? Dikam Sendam jāglāb kuģis un tā pasažieri. Jāglābj un droši
jāaizvada līdz civilizācijai. Taču viņš pat iedomāties nespēj, cik skarbs
un grūts liktenis gaida viņu un kuģa pasažierus, kam nāksies stāties
pretī viltum un nodevībai, kļūt par dabas stihijas un cilvēku nežēlības
upuriem un ne vienu reizi vien ielūkoties nāvei acīs.

Volfs, Tonijs.
Ceļo un atklāj! Eiropa / no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite ;
teksta autore Anna Kasalisa ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2022]. , ©2022. - 55 lpp. : ilustrācijas.
Grāmata ar Tonija Volfa ilustrācijām aizvedīs tevi brīnišķīgā ceļojumā
pa septiņām aizraujošām Eiropas pilsētām: Parīzi, Romu, Barselonu,
Berlīni, Amsterdamu, Londonu un Venēciju. Tev jābūt vērīgam – ja
uzmanīgi aplūkosi attēlus, ne tikai labāk izjutīsi katras pilsētas īpašo
gaisotni, bet arī varēsi piedalīties spēlē. Tās noteikumi ir vienkārši: no
lielajām ilustrācijām – pilsētu ainavām – ir izceltas dažas nelielas
detaļas. Tev tās jāatrod, un pēc tam varēsi izlasīt skaidrojošos
aprakstus par tām.

Zēriete, Inita.
Mazais lasītprieks : zilbīšu grāmata / māksl.Lilija Rimicāne. - Rīga :
Avots, 2022. - 27 lpp. : il.
Tā ir maza pele, ko sagaida ļoti lieli piedzīvojumi.
Stjuarts Mazais nav parasta pele. Viņš ir piedzimis cilvēku ģimenē un
dzīvo Ņujorkā kopā ar vecākiem, vecāko brāli Džordžu un kaķi
Sniedziņu. Kaut arī pelēns ir kautrīgs un nopietns, viņš ļoti mīl
piedzīvojumus. Īsti satraukumi sākas tad, kad Stjuarta labākā
draudzene - skaistais putniņš vārdā Margalo - pazūd no ligzdas.
Nolēmis viņu sameklēt, peļu zēns pirmoreiz dzīvē aiziet no mājām.
Viņu sagaida daudz piedzīvojumu. Vai Stjuarts atradīs draudzeni?

