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NOZARU LITERATŪRA
Bole, Dace.
Kā panākt darbinieku uzplaukumu : monogrāfija / recenzenti: Ing.,
PhD Maria Kovačova, Dr. Phil. Velga Vēvere. - Rīga : Biznesa
augstskola Turība, 2022. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. 99 lpp. : tabulas, diagrammas. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; Nr.
76).
Monogrāfija “Kā panākt darbinieku uzplaukumu” izstrādāta uz
promocijas darba “Darbinieku garīgā labklājība un vērtīborientētas
personāla vadības sistēmas ieviešana un lietošana Latvijas
uzņēmumos” bāzes. Tās mērķis ir izvērtēt vērtīborientētas personāla
vadības un darbinieku garīgās labklājības mijattiecību aktuālo praksi
Latvijas uzņēmumos un atklāt darbinieku garīgo labklājību sekmējošo
sistēmu un tās modeli, kā arī ieviešanas uzdevumus, principus un
kritērijus.

DAIĻLITERATŪRA
Barone, Esperansa.
Sarkanais zelts : romāns / Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ;
atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. 191, [1] lpp. - (Vakara romāns).
Cik maz mēs īstenībā zinām par savu tuvinieku dzīvi, par to daļu, kur
mūsu nav klāt, kas neattiecas tieši uz mums! Ko tu darītu, ja kāds no
taviem mīļajiem, vistuvākajiem cilvēkiem pēkšņi pazustu? Kam tu
zvanītu? Kur tu meklētu? Vai tu būtu gatavs kāpt lidmašīnā un
triekties uz otru pasaules malu, lai meklētu adatu siena kaudzē? Pat
tad, ja tev pašam būtu tik slikti, ka tu fiziski to gandrīz nespētu? Uz
šiem jautājumiem nākas atbildēt Agnesei, kad pēc dažu nedēļu ilga
darba starptautiskā uzņēmumā Venēcijā bez pēdām pazūd viņas
meita...

Bula, Rolanda.
Fantoma lieta / redaktores Linda Kusiņa-Šulce, Dzintra Zālīte ; Emīla
Garjāņa vāka noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 315 lpp.
- (Detektīvs / Latvijas Mediji).
“Fantoma lieta” ir ceturtais romāns par izmeklētājiem Asnāti Griezi un
Juri Zvirbuli. Šoreiz viņiem tiek uzdota lieta, kas izskatās pēc
pašnāvības. Kaut arī nav nekādu pierādījumu, abu pieredze liek
domāt, ka tā tomēr varētu būt bijusi pašnāvība. Taču kam gan
ievajadzējies nogalināt Parīzē strādājošo Bellu Lielezeru, kurai Latvijā
nav ne īsti draugu, ne ienaidnieku? Kas vispār bija trauslā sieviete,
kura tika atrasta mirusi mājā, kuru grasījās pirkt?

Nats o Dāgs, Niklass.
1794 : kriminālromāns / no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane
; redaktore Elga Rusmane ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava
Švanka. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2022. - 429, [1] lpp. (Zvaigznes detektīvu klubs).
Ir sācies jauns gads, un barona Reiterholma aizbildņa režīms
Stokholmai ir laupījis krāsas un dzīvību. Ikviens, kurš neieņem gana
augstu stāvokli sabiedrībā, ir spiests ģērbties pelēcīgi. Ļaudis šo gadu
drīz vien iesauks par Dzelzs laikmetu.
Dānvīkenas hospitālī kāds jauns, dižciltīgs puisis mokās sirdsapziņas
pārmetumos par briesmīgo noziegumu, kurā tiek vainots. Kādā
nomnieka saimniecībā valsts vidienē māte skumst par meitu, kura
mirusi savā kāzu naktī. Kad visi citi ir atteikušies izmeklēt šo nāves
gadījumu, māte vēršas pie kārtībnieka Kardella, kurš jau labu laiku
nezina, no kā pārtikt, lai sagaidītu nākamo dienu.

Facioli, Andrea.
Kalnu klusums : romāns / no itāļu val.tulk.Tamāra Liseka. - Rīga :
Latvijas mediji, 2022. - 442 lpp. : il. - (Latvijas mediji detektīvs).
Šveice, Lugāno ezera piekraste - klusi kalnu ciemi un ziedos
grimstošas pilsētas, vietas, “kur nekas tāds nenotiek”. Arī pusaudze
Natālija bauda vasaras brīvlaiku, satiekas ar draudzenēm un apdomā,
kurā augstskolā studēs, taču pēc tēva nāves pār viņas pasauli nogrūst
baisu atklāsmju lavīna. Natālija vairs neko nesaprot, vārdi zaudē jēgu,
viņa nespēj runāt... Saskāries ar meitenes nelaimi, arī Elija Kontīni
vairs nespēj turpināt mierīgo dzīvi dabas vidū. Bijušais detektīvs sāk
šķetināt notikumu virkni, kas saistīta ar naktsklubu “Dzenis”... Vai
viņam un Natālijas iemīļotajam Džovanni izdosies iekarot meitenes
uzticību, lai tā atrastu īstos vārdus un palīdzētu atklāt noziegumu?

Hanna, Kristīne.
Baltā nekuriene / no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ;
redaktore Anita Poļakovska ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 444,
[2] lpp.
1974. gads. Aļaska. Neparedzama. Nepiedodoša. Nepieradināta.
Galējs izdzīvošanas pārbaudījums ģimenei krīzes situācijā.
Ernts Olbraits ir atgriezies mājās no Vjetnamas kara, viņš ir apjucis,
mainījies un nikns uz visu pasauli. Zaudējis kārtējo darbu, viņš
pieņem impulsīvu lēmumu – ar ģimeni pārcelties uz ziemeļiem, uz
Aļasku, lai apmestos uz dzīvi tur, kur maz citu ļaužu un varēs dzīvot
pēc pašu likumiem. Sākumā šķiet, ka Aļaska atbilst visām viņu
cerībām, bet, pienākot ziemai, kad visapkārt valda tumsa un
aukstums, sākotnējais piedzīvojums pārvēršas par drāmu.
Trīspadsmitgadīgajai Lenijai un viņas mātei nāksies uzzināt briesmīgo
patiesību, ka Aļaska ir vienlīdz skaista un briesmīga, ka tā spēj gan
cilvēku izglābt, gan pazudināt, un viņas neglābs neviens... viņām būs
jātiek galā pašu spēkiem.
“Baltā nekuriene” ir neaizmirstams stāsts par cilvēka trauslumu un
izturību un arī Aļasku – vienlaikus tik neiedomājami skaistu un
neparedzami bīstamu. Tas ir aizraujošs stāsts par uzdrošināšanos,
mīlestību un zaudējumu, centieniem izdzīvot un to mežonīgumu, kas
mīt gan dabā, gan cilvēkos.

Larka, Sāra.
Vinteru mājas noslēpums : romāns / no vācu val.tulk.Anita
Muitiniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 461, [1] lpp.
Vīne. Mūsdienas. Kad gaismā nāk ilgi glabāts noslēpums, sabrūk
Elinoras ierastā pasaule. Kā noskaidrojas, Elinoru un viņas māti ar
pārējo ģimeni nemaz nesaista asinsradniecība.
Lai atrastu savas īstās ģimenes saknes, Elinora dodas uz Dalmāciju un
Jaunzēlandi un uzzina trīs dzīvesstāstus, kas ir nesaraujami saistīti...
Ceļojums izjauc Elinoras dzīves iepriekšējo kārtību un ir apdraudēta
arī viņas laulība. Vai viņai tomēr izdosies atgūt drošību un laimi?

Like, Nīna.
Lūdzu, nākamais! / no norvēģu val. tulk. Raita Kozlovska; māksl. Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 237, [1] lpp.
Ēlina ir pārcēlusies uz dzīvi ārsta prakses kabinetā, kur nebeidzamā
straumē visas dienas garumā ar savām sūdzībām un vainām nāk
pacienti. Jau vairāk nekā divdesmit gadus Ēlina ir ģimenes ārste. Un
vismaz tikpat ilgi viņa ir precējusies ar Akselu. Bet pirms Aksela ir bijis
Bjērns, kurš pēkšņi ir uzradies Facebook un sagriezis visu kājām
gaisā. Ēlinai būtībā patīk dzīve ārsta kabinetā, pat ja nākas slēpties no
apsarga, kurš uzmana telpas nakts stundās. Bet ģimenes mājā
palikušais vīrs ir satriekts, ja vien jau nav licies gultā ar Ēlinas
draudzeni Grū, kuru nesen pametis vīrs...

Masa, Viktorija.
Trako sieviešu balle : romāns / no franču valodas tulkojusi Zane
Eniņa ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. 236, [3] lpp.
Agrā jaunībā zaudējusi māsu, medmāsa Ženevjēva tic vairs tikai
zinātnei un medicīnai. Taču viss mainās brīdi, kad daktera Šarko
vadītajā slimnīcā nonāk 19 gadus vecā Eiženija. Ģimene viņu
ieslodzījusi dziednīcā, jo Eiženijai ir noslēpums, kura dēļ meitene
neiederas 19. gadsimta smalkajā sabiedrībā. Tomēr Eiženija ir
apņēmības pilna izbēgt no Salpetrjēras. Tam viņai būs nepieciešama
Ženevjēvas palīdzība...

Meins, Endrū.
Melnais korallis : romāns / no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule
; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2022]. [Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. - 412 lpp.
Policijas ūdenslīdēja Slouna Makfersone kāda ezera dzelmē atrod
pamestu furgonu, kurā atrodas četru pusaudžu līķi. Šie jaunieši pirms
30 gadiem pazuda bez vēsts, kad kopā bija apmeklējuši rokkoncertu.
Izmeklētājiem tas izskatās pēc traģiska negadījuma. Taču Slouna
uzskata, ka notikusi brutāla slepkavība. Vēl vairāk – vainīgais
joprojām turpina nogalināt.

Moriartija, Laiena.
Āboli nekad nekrīt : romāns / no angļu valodas tulkojusi Dina
Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2022]. [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 543 lpp.
Vietējā sabiedrībā Delanijus ciena un mīl. Vecākus - Stenu un Džoju draugi pat apskauž. Viņi ir kā īsti tenisa korta dievi, un viņu mīlestība
vienam pret otru ir teju vai sataustāma.
Taču viss mainās, kad pie viņu durvim pieklauvē kāda svešiniece. Drīz
vien, bez pēdām pazūd Džoja, kas rada aizdomas, ka ģimene nebūt
nav tik perfekta un mīloša, kā agrāk likās. Vai Stens būtu spējis
nogalināt savu sievu? Vai varbūt aizdomīgā svešiniece glabā kādu
bīstamu noslēpumu?
"Āboli nekad nekrīt" ir ļoti patiess, sirdi plošošs un emocionāls stāsts
par ģimeni un laulību, kas neļaus no tā atrauties pat ne uz minūti!

Nesbē, Jū.
Greizsirdis un citi stāsti / no norvēģu val.tulk.Dace Deniņa. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2021]. - 271, [1] lpp.
Grieķu kriminālpolicists, kuram ir īpašs talants risināt ar greizsirdību
saistītus noziegumus, tiek nosūtīts uz Kalimnas salu. Tālu kādā citā
zemē taksometra vadītājs atrod sievas auskaru priekšnieka mašīnā.
Kā tas tur nokļuvis? Un augstu debesīs kāda sieviete lidmašīnā, reisā
uz Grieķu kriminālpolicists, kuram ir īpašs talants risināt ar
greizsirdību saistītus noziegumus, tiek nosūtīts uz Kalimnas salu. Tālu
kādā citā zemē taksometra vadītājs atrod sievas auskaru priekšnieka
mašīnā. Kā tas tur nokļuvis? Un augstu debesīs kāda sieviete
lidmašīnā, reisā uz Londonu, vēlas pielikt punktu savai dzīvei,
nespējot piedot vīra sānsoli ar viņas labāko draudzeni. Bet kas ir tas
vīrietis, kurš sēž viņai blakus?
Šie un citi lieliskā norvēģu rakstnieka Jū Nesbē stāsti ir par cilvēka
spēcīgākajām emocijām, un lasītājam atliek vien vērot, kā izcilais
meistars izspēlē potenciāli nāvējošās greizsirdības, iekāres un
neuzticības kārtis.draudzeni. Bet kas ir tas vīrietis, kurš sēž viņai
blakus?

Nuts, Zane.
Latvietes nevar nemīlēt : romāns /; māksl.Dace Krēsliņa. - Rīga :
Autorizdevums, 2022. - 384 lpp. : il.
Starmešu gaismas, ballītes un nebeidzama uzdzīve – tāda ir Holivudas
slavenību ikdiena. Kā tajā visā iederas latvju zeltene Linda, kura
savulaik burtiski aizbēgusi no Latvijas? Tagad viņai ir sapņu darbs
sapņu pilsētā Losandželosā. Un ne jau kā viesmīlei ceļmalas krogā,
bet gan prestižā Eņģeļu pilsētas sabiedrisko attiecību aģentūrā. Lindas
jaunais “darbs” Kails Rodžerss nepavisam nav eņģelis, un, kad jaunās
sievietes dzīve ar katru mirkli vairāk sāk šķist nožēlojama, liktenis
izspēlē vēl vienu nežēlīgu joku – šefs sūta savu padoto uz “nevienam
nezināmo” Latviju kopā ar kaitinošo klientu, kurš savā dzimtenē
pamanījies savārīt pamatīgas ziepes. Kā paskaidrot radiem un
draugiem, kas viņa ir Misteram Holivudam? Kā noturēt nepieradināto
un nepiesātināmo ērzeli grožos, lai viņa tēls neciestu vēl vairāk? Un,
visbeidzot, kā pašai tikt galā ar savām sajūtām un izjūtām,
atgriežoties dzimtenē ar seksīgo trimdenieku pie sāna?
Amizanti pārpratumi seko ik uz soļa. Vai Latvija un latviete spēs
pretstāvēt Holivudai?

Obama, Mišela.
Izaugt / no angļu valodas tulkojusi Kārina Pētersone ; tulkojumu
adaptējusi, redaktore Laura Dreiže. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 396, [3] lpp.
Būdama ASV pirmā lēdija afroamerikāniete, Mišela Obama veicināja
Baltā nama popularitāti visu amerikāņu vidū. Grāmatā Mišela atklāj,
kāda pieredze un notikumi ir veidojuši un slīpējuši viņas personību.
Tas ir sirsnīgs stāsts par bērnību Čikāgas Dienvidu pusē,
jurisprudences studijām un sekmīgu karjeru, mīlestību pret Baraku,
bērnu audzināšanu, kā arī par dzīvi Baltajā namā.
Turklāt viņa vienlīdz atklāti runā gan par panākumiem, gan par
neveiksmēm privātajā un sabiedriskajā dzīvē.
Apveltīta lielisku humora izjūtu, Mišela spilgti ataino to vēsturiski
politisko notikumu aizkulises, kuru dēļ Obamu ģimene nonāca visas
pasaules uzmanības centrā un Baltajā namā.
Šī grāmata ir vairāk nekā autobiogrāfija. Tās ir neparasti personiskas
atmiņas, kuras rāda, cik svarīgi ir sekot savai iekšējai balsij.

Ozoliņš, Mikus.
Dzelmē / Alises Krajevičas vāka dizains ; redaktors Guntis Kalns ;
mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Apgāds
Zvaigzne ABC, 2022. - 271, [1] lpp.
Parasts trešdienas rīts. Kāds vīrs dodas izbraucienā ar motorjahtu pa
Daugavu, divi puiši aizvadījuši nemierīgu naktsmaiņu
hidroelektrostacijas vadības telpā, studenti Valmierā aizstāv
diplomdarbus, bet kādas privātmājas dārzā jaunieši cep gaļu un
izklaidējas.
Taču pēkšņi nogrand sprādziens un no Daugavas dzīlēm sāk pacelties
violeti dūmi. Drīz kļūst zināms, ka ir iespējams vēl viens sprādziens,
kas varētu sagraut visu Rīgas centru. Un romāna varoņiem nākas
pieņemt, iespējams, svarīgākos lēmumus savā dzīvē.
Grāmatas autors Mikus Ozoliņš ir inženieris. Jau kopš bērnības viņu
interesē tehnika un piedzīvojumu grāmatas. Autors uzskata, ka
pārsteidzošā zemūdens pasaule joprojām nav kārtīgi izpētīta un
ūdenstilpju dzīles glabā daudz noslēpumu un vēstures liecību, kuras
gaida savus atklājējus. "Dzelmē" ir Mikus Ozoliņa pirmais romāns.

Sagāna, Fransuā.
Visos sirds nostūros / no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane ;
vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. 158, [1] lpp.
Visiem par pārsteigumu, brīnumainā kārtā izdzīvojis pēc autoavārijas
un divus gadus aizvadījis dažādās veselības uzlabošanas iestādēs,
Ludoviks Kresons ir atgriezies mājās, lai turpinātu atlabšanu ģimenes
īpašumā Kresonāde, tēva vienaldzības un sievas nicinājuma ieskauts.
Marī Lora labprātāk būtu bijusi atraitne, nevis aizvadījusi dienas
piespiedu bezdarbībā kopā ar, viņasprāt, nīkulīgo vīru. Ludoviks
savukārt cieš no vientulības, atstumtības un vilšanās, tomēr viss
mainās līdz ar Fanijas, viņa elegantās un inteliģentās sievasmātes
ierašanos.

Trimalniece, Ieva.
Mīlestība pasaulē staro : [pārdomas] / sast.Agnese Piļāne. - Rīga :
Ezerrozes grāmatas, 2022. - 218 lpp. : il.
Autores pārdomas.
"Mīlestība. Tā ir bijusi un būs pasaulē un debesīs. Acīs un sirds pašā
vidiņā. Tā ir bijusi un būs zemes katrā šūnā, katrā lietus lāsē. Katrā
saules pieskārienā zemes vaigam un cilvēka dvēselei. Mīlestība ir šīs
pasaules sāls..."

Vigāna, Delfīne de.
Bērni ir karaļi : romāns / no franču val.tulk.Inta Šmite; māksl.Vilma
Lote Vītiņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. - 335 lpp. : il.
Savā jaunākajā gandrīz trillera cienīgajā psiholoģiskajā romānā
Delfīne de Vigāna caur divu sieviešu diametrāli atšķirīgo likteņu
prizmām ļauj palūkoties aiz sociālo tīklu radītā mūsdienu sabiedrības
portreta – kad vīzija par slavu un veiksmi ir vien mānīga ilūzija, kas
ne tikai aizēno patiesas vērtības, bet iedragā un pat izposta cilvēku
dzīves.
Skolas gados Melānija Klo ir pārņemta ar realitātes šovu solīto spozmi
un slavu, taču pašas mēģinājumi ielauzties šajā žilbinošajā pasaulē
nevainagojas panākumiem. Paiet vairāki gadi, Melānijai šķietami ir
viss, ko viņa ir vēlējusies – vīrs, divi piemīlīgi bērni un krāšņa dzīve
Parīzes piepilsētā, ko nodrošina pašas izlolotais YouTube kanāls. Taču
tajā nemitīgi rādītā idille sabrūk, kad tiek pastrādāts noziegums, kura
motivāciju cenšas atšķetināt valsts prasmīgākie izmeklētāji, arī
talantīgā dokumentētāja Klāra. Atklājas sen glabāti noslēpumi,
pāridarījumi un aizvainojumi.

Zebris, Osvalds.
Mežakaija : romāns / redaktore Gundega Blumberga ; konsultants
Vents Zvaigzne ; vāku dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata,
[2022]. - 214, [2] lpp. - (Es esmu... Gunars Janovskis).
Klajā nācis sērijas “Es esmu…” darbs — Osvalda Zebra romāns
“Mežakaija” — par latviešu rakstnieku un mākslinieku Gunaru Janovski
(1916–2000).
Gunars Janovskis bija manu vecvecāku laika cilvēks. Viņa teksti ir
gandrīz zudušās, nokautās Latvijas pieminēšana. Rakstīti cerībā, ka
brīnums notiks, ka viņa atkal elpos. Nozīmīgākais, paliekošākais
Gunara Janovska devums ir tāds vēsturisko notikumu atgādinājums,
kas nevis vispārina, bet konkrēti un tieši parāda, kā idejas un
ideoloģijas (un to apmātie nesēji) samin cilvēku dzīves.
/Osvalds Zebris/.

BĒRNU LITERATŪRA
Andersone, Henrika.
Gabaliņš dvēseles / no zviedru valodas tulkojusi Inga Mežaraupe ;
redaktore Inese Zandere ; vāka ilustrācija - Rūta Briede ; dizains Artis Briedis. - [Rīga] : liels un mazs, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. - 220, [4] lpp.
Tas ir piecpadsmitgadīgas meitenes stāsts par savu noslēpumaino
pirmo mīlestību, kas apvieno gan risku un izaicinājumu, jo puisim ir
slikta slava, gan patiesas jūtas un romantiku.
Jaunietes acīm skatīta ģimenes situācija – jaunākā brāļa slimība. Gan
mīlestības stāsts, gan bīstamais mēģinājums palīdzēt slimajam
brālītim ar maģijas palīdzību liek grāmatas varonei iepazīt savas
personības tumšās šķautnes.
Rakstniece jau pazīstama latviešu lasītājiem ar pusaudžiem veltīto
darbu "Emma Glorija un sarkanā Ilgu grāmata", kas 2014. gadā
saņēma Starptautisko Jāņa Baltvilka balvu.

Bērziņa, Ingrīda.
Omītes pasaciņas / redaktore un sastādītāja Agnese Piļāne ;
ilustrācijas: Elīna Salaka. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 2022. [Rīga] : Dardedze Hologrāfija. - 72 lpp. : ilustrācijas.
21 pasaciņa un daudz krāsainu ilustrāciju iepriecinās mazos lasītājus.
Bitīšu pasaciņa, Zābaciņu pasaciņa, Gardumu pasaciņa, Nošu
pasaciņa un daudzas citas.
Grāmatā samērā lieli burti, tādēļ grāmatiņa būs piemērota arī
mazajiem lasītājiem, kuri nesen iemācījušies lasīt.
Ilustrāciju autore Elīna Salaka.

Cabe, Dace.
Burtiņi krāsu un ciparu zemē / sastādītājs Agnese Piļāne;
māksl.Marika Beļēviča. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2022]. - 64
lpp.
Izzinoša dzejoļu grāmata mazākajiem.
Burtiņi un cipariņi aicināt aicina mazo lasītāju aizraujošā ceļojumā!
Asprātīgie dzejolīši atklāj burtiņu piedzīvojumus. Grāmatā teksts ar
lieliem rakstītajiem burtiem, būs viegli lasīt tiem, kuri vēl mācās lasīt.
Grāmatā ļoti skaistas, košas ilustrācijas!

Grīnberga, Anete.
Draņķozols / māksl.Natālija Kugajevska; Toms Kalninskis. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2022]. - 236, [1] lpp.
Sešpadsmitgadīgā Malva un viņas brālis Paulis ir dvīņi, kuri pēc
konflikta skolā tiek nosūtīti daļu vasaras brīvlaika pavadīt laukos pie
tantes. Viņi iepazīstas ar vietējiem jauniešiem, kuri pastāsta par
netālu augošo Draņķozolu un par tā spēju pārvērst cilvēku vilkacī. Lai
gan Malva dzirdēto uztver tikai kā vietējo spoku stāstu, viss ātri
mainās, kad meiteni pārņem aizdomas, ka ozola gars ar savu
burvestību vēlas pazudināt viņas brāli.
Šķietami vienmuļais laiks pie tantes drīz vien pārvēršas tumšā
pasakā, kurā tāpat kā ozola saknes savijas vietējie nostāsti, maģija
un neatšķetināti pagātnes noslēpumi.

Gulbe, Evija.
Lidoja sēkliņa /ilustrējusi Evija Timma-Novikova ; redaktore Guna
Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2022. - 91, [4] lpp. : ilustrācijas.
Krājumu pilda ļoti svaigi, neparasti, trāpīgi un asprātīgi dzejoļi, kuri
nelīdzinās neviena cita autora rindām. Grāmata “Lidoja sēkliņa”
domāta visiem maziem ziņkārīgiem un zinātkāriem deguntiņiem,
kuriem patīk saost pavasara un rudens vēju, kurš nes sēkliņas pa
gaisu; paošņāt puķuzirnīšus, piparmētras, liepziedus, kumelīšu tēju
un skursteņu dūmus, kuri kā bizes aizstiepjas debesīs.
Dzejoļi uzrunās visas uzmanīgās un vērīgās austiņas un palīdzēs tām
saklausīt meža šalkšanu, čūskas šņākšanu, sniegpārslu kluso
sanēšanu un pat ledusskapja džezu.

Hantere, Ērina.
Tukšā pilsēta / no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore
Santa Brauča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2022. - 256 lpp. - (Klanu suņi). 1.grām.
Ir pienākusi suņu kārta valdīt savvaļā.
Leo, dēvēts arī par Veiksmīgo, allaž ir vadījis dienas kā vienpatis, bet,
nograndot Lielajam Rūcienam, visa viņa pasaule mainās. Uz katra
stūra uzglūn ienaidnieki, un Leo apzinās, ka viens pats neizdzīvos,
tāpēc piebiedrojas baram. Viņš nav īsti gatavs paļauties uz citiem
suņiem vai uzņemties atbildību par tiem, taču šajā jaunajā, bīstamajā
pasaulē izvēles iespēju var arī nebūt...
Ērinu Hanteri lieli un mazi lasītāji visā pasaulē jau iepazinuši kā
grāmatu sērijas “Klanu kaķi” autori. Viņu iedvesmo mīlestība pret
dzīvniekiem un aizraušanās ar savvaļas dabu.
“Klanu suņi” ir romānu cikls, kurā galvenie varoņi ir suņi: gan
draudzīgi un biedriski, gan arī neganti un nežēlīgi.

Jacino, Kristīne.
Kur rodas cīsiņi un desas? / red. Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2022]. - 31, [1] lpp. - (Profesore Jacino).
Sērijas “Profesore Jacino” grāmatā “Kur rodas cīsiņi un desas?” soli pa
solim atklāts ceļš, kā līdz mūsu virtuvei nonāk cīsiņi un desas. Lasītājs
noskaidros, no kādām izejvielām cīsiņus un desas var ražot, kas ir
pārtikas piedevas un kāpēc tās lieto, kā notiek cīsiņu un desu
pildīšana, vārīšana, atdzesēšana un iepakošana, kā šos produktus
pareizi uzglabāt, ko iesākt ar tukšo iepakojumu, kā pagatavot cīsiņu
“astoņkājīšus” un, pats galvenais, kā cīsiņu un desu ražošanas gaitā
iesaistās visjaunākās tehnoloģijas.
Lasītāju apgaismos un izklaidēs profesore Jacino, runcis Bernards,
brokolis Smukulis un viņu draugi.
Grāmatā iekļauti arī dažādi saistoši uzdevumi.

Jacino, Kristīne.
Kur rodas piens / māksliniece Maija Līduma ; teksts: Dzintra Auziņa
; foto: Reinis Oliņš. - [Rīga] : Kur Rodas, [2017]. , ©2017. - 41
nenumurēta lpp. : ilustrācijas.
Sērijas “Profesore Jacino” grāmatā “Kur rodas piens?” soli pa solim
atklāts piena ceļš no gotiņas līdz mūsu virtuvei. Lasītājs noskaidros,
ko ganāmpulks ēd, kā gotiņas tiek slauktas, kā pienu pārbauda un
pārstrādā, kā to drošāk uzglabāt, ko iesākt ar tukšo iepakojumu, ko
gardu no piena var pagatavot un, pats galvenais, kā visā piena
ražošanas gaitā palīdz visjaunākās tehnoloģijas. Lasītāju apgaismos
un arī izklaidēs profesore Jacino un runcis Bernards, lopkopis Jānis un
piena tehnoloģe Marta.
Grāmatā iekļauti arī dažādi saistoši uzdevumi.

Jacino, Kristīne.
Kur rodas rudzu maize? / red.Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne
ABC, [2022]. - 32 lpp. - (Profesore Jacino).
Sērijas “Profesore Jacino” grāmatā “Kur rodas rudzu maize?” soli pa
solim atklāts ceļš, kā no labības lauka līdz mūsu virtuvei nonāk rudzu
maize. Lasītājs noskaidros, kā maizes ceptuve tiek pie rudzu miltiem,
no kādām izejvielām un kādā veidā top mīkla, kas ir plaucējums un
ieraugs, kā tiek veidoti maizes klaipi, kur un kā tos cep, sagriež un
iepako, ko iesākt ar tukšo iepakojumu, kā mājās pagatavot maizes
grauzdiņus un, pats galvenais, kā maizes ražošanas gaitā noder
visjaunākās tehnoloģijas.
Lasītāju apgaismos un izklaidēs profesore Jacino, runcis Bernards un
maizes ceptuves eksperti.
Grāmatā iekļauti arī dažādi saistoši uzdevumi.

Kunnass, Mauri.
Aizraujošais piedzīvojums kosmosā / Tarja Kunnasa; no somu
val.tulk.Anete Kona. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 53, [1] lpp.
Mauri Kunnass aicina ikvienu – gan lielu, gan mazu – doties
fantastiskā ceļojumā pa kosmosu.
Pievienojies ceturtā gadu tūkstoša skolēniem izbraucienā ar
kosmobusu, uzzini daudz reālu faktu par Visumu – planētām, to
pavadoņiem, zvaigznēm, asteroīdiem un citiem debess ķermeņiem –,
kā arī ielūkojies autora iztēles uzburtajā nākotnē. Neko tādu tu nebūsi
piedzīvojis!

Lūsiņa, Signe.
Senā torņa noslēpums / māksl.Elvisa Gabrāne. - Rīga : Ezerrozes
grāmatas, 2022. - 96 lpp. : il.
Stāsta galvenie varoņi ir trīs vienpadsmitgadnieki, kuri dzīvo Jelgavā.
Pavisam nejauši viņi, rokot sliekas copei, atrod senu lādīti, un ar to
arī sākas visi notikumi. Izrādās, ka Hugo, Silvestrs un Alberts ir
atraduši to, ko meklē pats Kurzemes hercogs, kurš jau simtiem gadu
ir miris. Viens mīklains notikums pēc otra, tie mudina puikas ātrāk
atrisināt šo noslēpumu, lai pārtrauktu mistisko notikumu sēriju.
Iesaistot noslēpuma atklāšanā arī pieaugušos, mīkla tiek atminēta,
vismaz viņiem tā šķiet, un ēnas vairs mākoņus viņu ceļā neaizsegs.
Aizraujošs stāsts, kas patiks bēniem no 5 līdz 13 gadiem.

Melgalve, Ieva.
Emī un Rū. Draudzības kods / Elizabete Lukšo-Ražinska ; redaktors
Ingmāra Balode. - [Rīga] : Ausma Media, [2022]. - 155 lpp. 2.
Aizraujoša un sirsnīga grāmata zinātkāriem bērniem, kas tapusi pēc
detektīvseriāla "Emī un Rū".
Palauzis ir atgriezies Čimpiņ–Rimpiņ aģentūrā, atguvis atmiņu un
iemantojis jaunas spējas. Emīlijai un Rūdim laiks ķerties klāt
jaunākajiem pasaules labklājības uzturēšanas uzdevumiem! Tagad
pagalmā arvien biežāk redzama ne vien aizdomīgā sētniece, bet arī
savādais elektrības eksperts Bartolomejs. Un dīvainības notiek ne
tikai pagalmā, bet visā pilsētā, kur redzams burtu salikums D.A.R.I.L.
Vai aiz šī visa slēpjas kāds noslēpums? Un, ja jā, tad kāds? Emīlijai un
Rūdim šis kods ir jāuzlauž!

Rībela, Dorisa.
Palīdzēt, dalīties un sadzīvot ar citiem : izzinoša grāmata bērniem
no 2 līdz 4 gadiem / Dorisas Rībelas ilustrācijas un teksts ; no vācu
valodas tulkojusi Skaidrīte Naumova. - Rīga : Madris, [2022]. - 16
nenumurētas lpp. : ilustrācijas.-(Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?. Juniors).
Grāmata sērijā Kādēļ? Kāpēc? Kā tā? (Juniors 2-4 gadi). Šajā
grāmata bērni uzzinās kā sadzīvot citam ar citu, kāpēc vajadzīgi
noteikumi, ar ko ir jādalās, kā var vienoties un kas nav pareizi.
Stabili un ērti atloki rotaļīgi sniegs zināšanas.

Samauska, Ieva.
Uzmanību - nikns suns! jeb Figaro, beidz baidīties! / mākslinieks
Didzis Puriņš ; grāmatas dizaina autore Inguna Kļava Švanka ;
redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. , ©2022. 63, [1] lpp. : ilustrācijas.
“Rakstot šo grāmatu, man nekas nebija jāizdomā: es Figaro sastapu
pirms vairākiem gadiem Cēsīs. Draudzīgu un skaistu. Tomēr bija
viens “bet” – šis suns bija bailīgs! Savukārt vistas, augstprātīgais
gailis, pļāpīgās kazas, visi daudzie kaķi un suņi, par ko rakstu
grāmatā, arvien dzīvo manās mājās un to apkārtnē Saldū.
Jāizdomā nebija arī tas, ko zināju: bailes no mums aiziet projām, ja
ieskatāmies tām acīs. Varbūt ne vienmēr to atceramies. Tad ir labi, ja
uzrodas kāds draugs, pat ja tas ir tikai mazs kaķītis, lai mūs
iedrošinātu. Un neprasa par to neko pretī, pat ne cepumiņus. Tad
nekas cits neatliek kā sākt ticēt – gan pašam sev, gan arī visam
labajam dzīvē, pat ja tā ir balta suņu meitene, kurā iespējams
iemīlēties līdz ausu galiņiem...” /Ieva Samauska/
Lieli burti, aizraujošs teksts, draiskas Didža Puriņa ilustrācijas.
Grāmata lasītprasmes attīstībai un lasītpriekam.

