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NOZARU LITERATŪRA 
Latvijas rītausmā : Trīs atmiņu stāsti par Latvijas Neatkarības karu 

1918.-1920.gadā / red. Juris Ciganovs; māksl.Eduards Groševs. - 

Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - 334 lpp. : il. - Izdevumā izmantoti 

attēli no Latvijas Kara muzeja krājuma. 

 

 
Apgāds Zvaigzne ABC sadarbībā ar Latvijas Kara muzeju piedāvā 

lasītājiem trīs unikālus atmiņu stāstus par Latvijas Neatkarības karu, 
kas norisinājās vairāk nekā pirms simts gadiem. Divi no autoriem – 
Antons Grāmatiņš (1891–1969) un Jānis Ķīselis (1897–1942) – bija 
Latvijas Republikai pirmās uzticamās militārās vienības Latvijas 
zemessardzes jeb landesvēra Atsevišķā latviešu bataljona karavīri, kas 
cīnījās leģendārā pulkveža Oskara Kalpaka vadībā. Savukārt 
Aleksandrs Indriksons (1893–1977) Latvijas Republikas bruņoto spēku 

sastāvā karoja pret Bermonta armiju, kā arī piedalījās Latgales 
atbrīvošanā no Sarkanās armijas. 

Vēstures interesentiem būs iespēja palūkoties uz dramatiskajiem 
Neatkarības kara notikumiem ar karavīru aculiecinieku acīm, salīdzināt 
dažādu cilvēku redzējumu un pieredzi notikumos, kurus vēlāk 
aprakstījuši un interpretējuši vēsturnieki. 
 

Latvijas Avīzes Makšķernieka gadagrāmata 2023 / sastādītājs Aldis 

Sāvičs; māksl. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 189, [2] lpp. 

 

 
Grāmatā par mūsdienu copes īpatnībām, par ledus urbjiem, desertiem 
miermīlīgām zivīm. Raksts par bungu šķīvju mūzikas zivīm, daži 
padomi, kā sagatavoties lāsveidīgo sezonai, mazliet par forelēm, kādi 

ir labākie laika apstākļi ziemas copei, kā ķert plēsoņas ar dzīvo zivtiņu, 
par zivju nārstu un daudz ko citu!  
Gadagrāmatas sastādītājs Aldis Sāvičs raksta, aicinot makšķerēt 
skaisti: 
“Sveicināti, dabas draugi makšķernieki! Arī es pats esmu ļoti 
aizrautīgs makšķernieks un sakarā ar nodzīvotajiem gadiem esmu 

ieguvis zināmu statusu, kurš atļauj nestrādāt, bet saņemt pensiju, 
tāpēc laiks, kuru pavadu pie ūdeņiem, kļuvis daudz lielāks. Viss jau it 
kā ir labi un forši, tomēr diemžēl traucē dažu indivīdu attieksme pret 
dabas resursiem un citiem ļaudīm piederošām lietām un inventāru. 
Protams, ka visnopietnāk aizskar viendienīši, kuri grābj visu, kas 
kustas, neskatoties uz zivju saudzējamo laiku, ne izmēriem, pat ne uz 
ezeru liegumiem…” 

 

 

https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=77011&ident=1071189&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=77010&ident=1071188&c=1&c=2&c=3


DAIĻLITERATŪRA 
Devero, Džūda. 

Nosacītā slepkavība : romāns / no angļu val.tulk.Gunita Mežule; 

māksl. - Rīga : Kontinents, 2022. - 416 lpp. : il. 

 

 
Slavenā detektīvromānu rakstniece Sāra Medlere labprāt šķetina citu 
cilvēku noslēpumus, bet nevēlas, lai tiktu atklāta patiesība par viņas 
pašas ģimeni. Tomēr liktenim ir savi plāni, un Sāras mierpilnā ikdiena 
tiek satricināta. Pilsētas šerifs mīklaini nozūd, un vietējie sāk mēļot 
par kādu pievilcīgu svešinieku, kas grasās iegādāties īpašumu tepat 
tuvumā. Sārai ir aizdomas, ka šis cilvēks nāk no viņas pagātnes… 

Turklāt pavisam drīz sāk notikt dīvaini starpgadījumi un kļūst skaidrs: 
ir jārisina jauna lieta. 

Hilderbrenda, Elīna. 

Mulso siržu viesnīca : [romāns] / no angļu valodas tulkojusi Ingūna 

Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga 

: Kontinents, 2022. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. - 477, 

[3] lpp. 

 

 
Kad noslēpumains miljonārs iegādājas noplukušu viesnīcu Nantaketā, 
vietējie ir izbrīnīti. Kurš gan vēlēsies apmeklēt šo graustu, ja pilsētā 

netrūkst labu hoteļuj Un kā jaunais īpašnieks grasās atjaunot viesnīcu, 
ja pats atrodas ārzemēsu Izrādās, viņš ir noalgojis Lizbeti Kītonu, 
svaigu šķirteni ar tik salauztu sirdi, ka viņa ir gatava uz visu, lai 
viesnīcu padarītu izcilu. Uzdevums ir sarežģīts – jātiek galā ne tikai ar 
kaprīziem klientiem, bet arī darbiniekiem, kuriem ir savi noslēpumi. 
 

Jakubovska, Māra. 

Staņislavs : romāns / redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Ezerrozes 

grāmatas, 2022. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2022. - 244, [3] 

lpp. 

 

 
Ja grāmatas varonis būtu dzimis mūsdienās, viņš varētu būt izcils 
izgudrotājs vai labs uzņēmējs. 
Stāsts par Staņislavu, trako un aizrautīgo, gudro un reizē skarbo 
Latgales poli, ir uzrakstīts pēc patiesa dzīvesstāsta motīviem. Vīrieša 
dzīvē melnās svītras mijas ar baltām un krāsainām, Stasis ir enerģisks 
un azartisks, bet tomēr reti kad īsti laimīgs... Viņa liktenis veidojas no 
mīlestības priekiem un bēdām, no laikmeta iezīmēm un paša 

nesavaldīgā rakstura. 
 

Joņevs, Jānis. 

Decembris / red.Ilmārs Zvirgzds. - Rīga : Satori, 2022. - 164 lpp. : 

il. 

 

 
Dokumentāls detektīvromāns, kura pamatā ir absurdu, mistisku 
slepkavību sērija Rīgā 1997. gada decembrī. Tas, par ko rakstīja 
asinskārā deviņdesmito prese, ko stāsta nogurušie deviņdesmito 
izmeklētāji, ko juta cilvēki un kas palicis mūsu pielāgoties spējīgajā 

atmiņā. Neticamu sižetu virkne, ko es centos apkopot un saprast. Kurš 
bija slepkava? Kas notika un kā tas bija iespējams? Mana iztēle šeit 

itin neko nav pievienojusi, notikumi tāpat bija pārāk briesmīgi, un 
patiesība pārāk nenotverama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=76922&ident=1071100&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=77004&ident=1071182&c=1&c=2&c=3
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Kamerona, Beksija. 

Kulta pēdās : mana bēgšana no kulta "Dieva bērni" un atgriešanās 

tajā / no angļu val. tulk. Andris Smilgdrīvs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 

2022. - 366 lpp. : il. 

 

 
Beksija piedzima bēdīgi slavenajā kultā «Dieva bērni», kur Dieva 
mīlestība izpaudās caur seksu un drīz tika gaidītas Laiku Beigas. 
Vēl pavisam maza būdama, viņa jau piedzīvoja savu pirmo eksorcismu 
un kluso režīmu jeb aizliegumu sarunāties vesela gada garumā. 
Beksijai kultā notiekošais nešķita pieņemams, bet no tā izkļūt, 
pametot vecākus un vienpadsmit brāļus un māsas, izdevās tikai 

piecpadsmit gadu vecumā. 
Divpadsmit gadus vēlāk, pagātnes rēgu vajāta, Beksija devās 
ceļojumā pāri visai Amerikai, iefiltrējoties reliģisku kultu midzeņos, lai 
tiktos ar bērniem, kas, tāpat kā viņa, ir dzimuši vecāku un kultu 
vadoņu izvēlētā pasaulē. 
Grāmata ir traku piedzīvojumu pilns ceļojums: tikšanās ar 
metamfetamīna brūvētājiem un mūkiem, miesassodi, vardarbīgs 

sekss, bēgšana no izsekotājiem… un visbeidzot Beksijas satikšanās ar 
vecākiem un sevi pašu.. 

 

Kellija, Marta Hola. 

Ceriņu meitenes : romāns / no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule 

; redaktore Elīna Vēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelagava] : 

Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 527, [1] lpp. 

 

 
Ņujorkas sabiedrības dāma Karolīna Ferideja ir ļoti aizņemta ar darbu 
Francijas konsulātā, turklāt redzeslokā ir parādījusies arī jauna 

mīlestība. Tomēr Hitlera armijas iebrukums Polijā 1939. gada 
septembrī izmaina Karolīnas dzīvi uz visiem laikiem. Otrpus okeānam 
poļu pusaudze Kasja Kuzmerika, aizvien vairāk iesaistoties pagrīdes 
pretošanās kustībā, jūt kā pamazām gaist bezrūpīgais jaunības laiks. 
Situācija ir ļoti saspringta, aizdomu pilnie kaimiņi visu uzmana un 
novēro, un pat viens kļūmīgs solis var radīt drausmīgas sekas. 
Jaunajai un godkārīgajai vācu ārstei Hertai Oberhoizerei sludinājums 

par vakanci valsts iestādē šķietami sola iespēju izrauties no 
vientulības, bet, uzsākot darbu, viņa pati kļūst par ķīlnieci nacistu 

pārvaldītajā noslēpumu un varas pasaulē. Šo sieviešu dzīves 
krustojas, kad notiek neiedomājamais un Kasja tiek nosūtīta uz 
Rāvensbrikas koncentrācijas nometni. Viņu stāsts šķērso kontinentus 
– no Ņujorkas līdz Parīzei, Vācijai un Polijai, Karolīnai un Kasjai 
cenšoties panākt taisnīgumu tiem, kurus vēsture ir aizmirsusi. 

 

Liepiņš, Āris. 

Atpakaļ. Uz gaismu : Livingstona - Rīga, 2000-2010 / Āris Liepiņš ; 

grāmatas un vāka dizaina autore Gunta Plotka ; redaktors Aldis 

Vēvers ; sakārtojums, priekšvārds: Inga Jēruma. - Rīga : Zvaigzne 

ABC, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 297, [4] 

lpp. : ilustrācijas, portreti. 

 

 
Grāmatas autors Āris Liepiņš ir Dailes teātra aktieru Mudītes Šneideres 

un Harija Liepiņa dēls. 
Dzīvodams un strādādams Skotijā, Āris izjuta vēlēšanos savu jaunības 
pieredzi par likteņa uzspiestas mentālas neveselības drāmu nodot 

atklātībā. Ikviena dzīvē mēdz būt gan gaišie, gan tumšie laika posmi. 
Bet ir cilvēki, kuriem tumsas valdīšana dvēselē stiepjas gadiem ilgi. 
Līdzko rodas izjūta, ka nu taču būsi izlauzies no tās, pēkšņs atkritiens 
kā nekrietna likumsakarība iesviež vēl dziļāk bezcerībā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=77006&ident=1071184&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=76819&ident=1070997&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=76971&ident=1071149&c=1&c=2&c=3


Morisa, Hetere. 

Trīs māsas / no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; 

redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC,2022.g.-396 lpp. 

 

 
“Es gribu, lai jūs man un cita citai apsolāt, ka vienmēr rūpēsieties par 

savām māsām. Ka jūs vienmēr, lai notiek kas notikdams, stāvēsiet 
cita citai blakus. Vai saprotat?” Kad Cibi, Magda un Livi bija mazas, 
viņas tētim apsolīja, ka jebkādos apstākļos allaž paliks kopā. Pēc 
vairākiem gadiem Livi, vien piecpadsmit gadus vecu, nacisti nosūta uz 
Aušvicu. Cibi, kurai tolaik ir deviņpadsmit, atceras par tētim doto 
solījumu un dodas Livi līdzi, apņēmusies māsu sargāt vai mirt reizē ar 
viņu. Abas kopā meitenes cīnās par izdzīvošanu neiedomājami 

nežēlīgos un grūtos apstākļos. Septiņpadsmit gadus vecā māsa Magda 
paliek mājās ar mammu un vectēvu un no nacistu karavīriem slēpjas 
kaimiņu bēniņos vai mežā. Kādu laiku viņai izdodas paglābties, taču 
beigās arī viņa tiek sagūstīta un aizvesta uz nāves nometni. 
Trīs māsas atkal satiekas Aušvicas–Birkenavas nometnē un, atceroties 
tēti, dod solījumu cita citai – viņas izdzīvos! 

 

Meils, Pīters. 

Un atkal Provansa : romāns / no angļu valodas tulkojusi Vineta 

Berga ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : 

Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 

223, [1] lpp. 

 

 
Amerikā noilgojies pēc Provansas ainavām, skaņām un smaržām, 
Pīters Meils ir atgriezies iemīļotajās mājās Francijā un, protams, uz 
karstām pēdām nododas kulinārām baudām – nogaršo slaveno 

Marseļas bouillabaisse, apmeklē zvaigžņotu Michelin restorānu un 
ietur maltīti bijušajā degvielas stacijā, kas pārveidota par restorānu. 
Taču ēdiens vēl nav viss, Provansā ir tik daudz ko darīt! Šeit var 
izzināt smaržu gatavošanas noslēpumus "degunu skolā"; noklausīties 
stāstu par crime passionel, ko reiz kāds greizsirdīgs vīrs pastrādājis 
pret ciemata jauno miesnieku; iepazīties ar klaidoni, kurš nelaiž 
garām nevienu bēru ceremoniju; uzzināt melno tomātu audzētāja 

padomus dārzkopībā; ļauties dīkas vasaras pēcpusdienas laiskumam. 
Iespējas ir teju bezgalīgas, un rakstnieks aktīvi turpina atklāt vietējās 

tradīcijas, joprojām aizrautīgi priecājoties par Provansas īpašo 
valdzinājumu. 
 

Pārksa, Adele. 

Nākotnes ēnas : romāns / no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : 

Kontinents, 2022. - 475 lpp. : il. 

 

 
Augstas klases eskorta meitene Dora grasās pamest nodarbi, kuru reiz 
uzsāka nabadzības radīta izmisuma dēļ. Viņa ir iemīlējusies un drīz 
precēsies, un beidzot dzīvos normālu dzīvi. Atlicis tikai izpalīdzēt 

pēdējam klientam – uz vienu nedēļas nogali izlikties par viņa 
draudzeni. Pavadīt pāris dienu ekskluzīvā Francijas pilī un tad teikt 
ardievas pagātnei, turklāt ar krietnu naudas žūksni kabatā. Tomēr 
nekas neizvēršas, kā cerēts. Pilī sastaptie cilvēki šķiet savādi, Dora 
piepeši sāk aizmirst it kā notikušas sarunas, un pasūtītais taksis tā arī 
neierodas. Kas īsti šeit notiek, un kādēļ klients vēlējās nolīgt tieši 
Doru? Vai tiešām kāds ir uzzinājis noslēpumu, kuru viņa glabājusi 

gadiem ilgi? 
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Skride, Laimonis. 

Piezīmes par manu dzīves staigājumu 1949-1959 / [autora 

ilustrācijas] ; sastādītāja Māra Baķe ; redaktore Sanita Dāboliņa ; 

tulkotāja Irina Smirnova ; Andas Nordenas dizains ; ievads: Andris 

Skride ; anotācija: Artis Pabriks. - [Rīga] : Skrides fonds, 2022. - 

[Rīga] : Dardedzes hologrāfija. , ©2022. - 164, [3] lpp. : faksimili, 

ilustrācijas, kartes. 

 

 

 
Skrides fonds izdevis Andra Skrides vectēva Imanta Skrides brāļa 
Laimoņa Skrides (1930-2012) dienasgrāmatu un atmiņas par laiku, 
kas pavadīts, cīnoties pret padomju okupāciju, esot mežabrālim 
Kurzemes puses mežos. 
Slepus apciemojot savu vecmammu Dzelzavā, Laimonis tiek nodots un 
arestēts. Tālāk seko izsūtījums uz Kolimas apgabalu Sibīrijā, smaga 
un nežēlīga dzīve mūžīgajā sasaluma zonā. Grāmatā iekļautas arī no 

Sibīrijas sūtītās vēstules nākamajai sievai Ernai. Šis ir stāsts par 
stipru, patriotisku un nesalaužamu cilvēku, kuru pie dzīves tur 
mīlestība un ilgas pret Latviju un savu bērnības draudzeni Ernu. 
 

Streičs, Ēriks. 

Latviešu dēkainis krievu armijā / Ilzes Isakas vāka dizains ; 

redaktore Zaiga Lasenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 

[Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 430, [1] lpp. 

 

 
Tas ir spilgts un humorpilns apraksts par laiku, kad gandrīz ikviens 
jauns vīrietis pēc pilngadības sasniegšanas bija spiests divus vai trīs 

gadus pavadīt tālu prom no mājām. 
Grāmatā aprakstītas latviešu un igauņu puišu gaitas krievu armijā 
pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados. Trulums un loģiskā saprāta 
trūkums, kas tajā valdīja toreiz, šķiet, nav mainījies, bet kļuvis tikai 
vēl dziļāks un noziedzīgāks. Bet jaunība un izcila humora izjūta to 
padarīja panesamu, un krievu militāristu īstā seja te atklājas zem 
daudziem slāņiem. 

 

Šepa, Emēlija. 

Nāriņas : romāns / no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; Emīla 

Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 

[2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 460, 

[1] lpp. - (Detektīvs / Latvijas Mediji). 

 

 
Vien ar dažu dienu starpību tiek atrasti divi sieviešu līķi - abu upuru 
sakropļotās kājas atgādina groteskas nāru astes. Kad bez vēsts pazūd 
vēl viena sieviete, prokurores Jānas Berzeliusas vadītajai 

izmeklēšanas komandai ir skaidrs - jārīkojas ātri. 
Vienīgais izmeklēšanas pavediens noziegumus saista ar ieslodzījumā 
mītošo Sīmonu Nūrelu, taču vīrietis atsakās runāt. Palielinoties 
sabiedrības spiedienam, policijai nākas rīkoties pārdroši un lūgt 
palīdzību Sīmona terapijas biedram Danilo - vienīgajam cilvēkam, kura 
eksistence apdraud Jānas drošību un nākotni. 

 

Tālers, Guntis. 

Nemierīgās dvēseles : veļu laika stāsti / vāka dizaina un ilustrāciju 

autors Artūrs Bērziņš ; redaktore Santa Brauča. - Rīga : Zvaigzne 

ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 319, [1] 

lpp. : ilustrācijas. 

 

 
Krājumā iekļautos stāstus caurauž vienots motīvs - cilvēka saskarsme 
ar tā saucamo "neredzamo pasauli", dīvainu, noslēpumainu un 
neizpētītu dimensiju, no kuras mūs šķir dabas radīta aizsargsiena. 

Reizēm gadās, ka barjera kļūst vājāka, ielaižot "tās puses" būtnes 
mūsu ikdienas dzīvē, un tad parasti sāk risināties dīvaini notikumi, 
kuri tiek nodoti no paaudzes paaudzei, ar laiku kļūstot par leģendām 
un ticējumiem. Viduslaiku ceļotāji allaž savās hronikās ar bijību 
rakstījuši par Latviju (Livoniju) kā par burvju, raganu un vilkaču zemi, 
kas pārpilna baisu parādību. Un tiešām – ja papēta senos rakstus un 
folkloras avotus, no pagātnes tumsības paceļas visai draudīgi tēli, no 

kuriem daži, ļoti iespējams, nekur nav pazuduši arī mūsu dienās... 
 

 

 

https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=76921&ident=1071099&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=77005&ident=1071183&c=1&c=2&c=3&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=76925&ident=1071103&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=76970&ident=1071148&c=1&c=2&c=3


Vīgante, Dace. 

Romantiķis : romāns / redaktore Anda Ogriņa ; Vitas Lēnertes vāka 

un iekšlapu dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. , ©2022. - 415, 

[1] lpp. : ilustrācijas. 

 

 
Ātrums, spēks, kaislība, vīrieša prāts un jūtīgums - Dace Vīgante 
atklājusi motorsporta fanātiķi Haraldu Vindinieku, kā arī viņa dzimtas 
stāstu, kas nesaraujami saistīts ar 20. gs. notikumiem – no viņa 
vecvecāku dzīves pirmajā Latvijas valstī, cauri Otrajam pasaules 
karam un padomju laikam līdz jaunās tūkstošgades sākumam. 
 Romāns ir talantīgi uzrakstīta cilvēka un laikmeta hronika, kā arī 

motorsporta tēmas pārliecinošs un oriģināls pieteikums jaunākajā 
latviešu prozā. 
 

Zīle, Monika. 

Tumšā puse : romāns / Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā 

redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - 

Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. 

- 239, [1] lpp.- (Vakara romāns). 

 

 
Pirms 20 gadiem tobrīd vēl pusaudzi Meritu Kronbergu kopā ar māti 
vietējās skolas direktore ar kaunu padzina no Robežiem. Tagad jaunās 
sievietes ceļš nejauši ievijies atpakaļ pagātnes īslaicīgajā dzīvesvietā, 
ne tikai atraujot vaļā šķietami sen aizvilkušās dvēseles rētas, bet arī 

piedāvājot iespēju tās pilnībā sadziedēt – vai arī atriebties agrākajiem 
pāridarītājiem. Pa kuru ceļu iet, kuru pusi izvēlēties: gaišo vai tumšo? 
 

 

LITERATŪRA KRIEVU VALODĀ 
Маринина, Александра. 

Тьма после рассвета : роман / Москва : Эксмо, 2022. - 480 с. : 

ил. - (Больше чем детектив). 

 

 
Даже если рассвет наступит, то ему на смену снова придет тьма... 
Ноябрь 1982 года. Годовщина свадьбы супругов Смелянских 
омрачена смертью Леонида Брежнева. Новый генсек – большой 

стресс для людей, которым есть что терять. А Смелянские и их 
гости как раз из таких – настоящая номенклатурная элита. Но это 
еще не самое страшное. Вечером их тринадцатилетний сын Сережа 
и дочь подруги Алена ушли в кинотеатр и не вернулись... 
После звонка "с самого верха" к поискам пропавших детей 
подключают майора милиции Виктора Гордеева. От быстрого и, 
главное, положительного результата зависит его перевод на 

должность замначальника «убойного» отдела. Но какие тут могут 
быть гарантии? А если они уже мертвы? Тем более, в стране 
орудует маньяк, убивающий подростков 13-16 лет. И друг 
Гордеева – сотрудник уголовного розыска Леонид Череменин – 
предполагает худшее. 
Впрочем, у его приемной дочери – недавней выпускницы юрфака 

МГУ Насти Каменской – иное мнение: пропавшие дети не 
вписываются в почерк серийного убийцы. Опера начинают 
отрабатывать все возможные версии. А потом к расследованию 
подключаются сотрудники КГБ... 
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Колочкова, Вера. 

Открытая дверь : роман / Москва : Эксмо, 2022. - 320 с. : ил. 

 

 
«Открытая дверь» — это философский роман, в котором 

затрагиваются важные темы любви и прощения. Вера Колочкова 
провела главную героиню по темным закоулкам души и вывела ее 

к свету, показав всем читателям, что можно преодолеть любые 
трудности, если за твоей спиной стоят близкие люди. 
 

Рой, Олег. 

Игра без правил : роман / Москва : Эксмо, 2022. - 318 с. : ил. 

 

 
Модный прикид, дорогие часы, общая ухоженность… Она быстро 
поняла, что такую рыбку не плохо бы иметь в своих сетях. "Ноги 
от ушей, третий размер, красота натуральная да еще и с книжкой 

в руках… Пожалуй, подходит" - подумал он. Мужчина и женщина 

сошлись. Но не для любви. Не для "поединка рокового". Каждый 
воспринимал друг друга как орудие для достижения своих целей. 
И если ее планы банальны, то его расчет коварен и низок. 
 

 

BĒRNU LITERATŪRA 
Bērants, Bens. 

Bambuss ir lēēēns / Vilija Kvieskaite [ilustrācijas] ; no lietuviešu 

valodas tulkojusi Dace Meiere ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; 

literārā redaktore Līva Vecvagare. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - 

[Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2022. - 32 nenumurētas lpp. : 

ilustrācijas. 

 
 

Pie finiša līnijas atsteigušies skrējēji gaidot Bambusu... Bet mazajam 
pandam laiks visbiežāk velkas lēnām, tāpat kā viņš pats. Taču drīz 
džungļu sacīkstēs notiks kaut kas neticams. Kas? Lēēēni atšķir šo bilžu 
grāmatu, un uzzināsi. 
 

Dūmiņš, Edgars. 

Divi rūķīši / māksl.Marina Heniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - 

lpp. : il. 

 

 
Kādā mazā namiņā dzīvo divi rūķīši – Kukū un Tutū. 
Kukū ir apzinīgs – gluži kā vecākais brālis ģimenē. Viņš labprāt palīdz 
citiem un bieži pēta grāmatas par zvēriņiem. Viņš ir ļoti jauks un 

labsirdīgs. 
Tutū ir varen jautrs un nebēdnīgs rūķītis. Dažreiz viņam prātā blēņas, 

tomēr viņš ir arī mīļš un līdzjūtīgs. Abiem kopā dienas paiet darbīgi. 
Viņiem patīk sēņot, vizināties ar zirdziņu, cept kartupeļu pankūkas, 
uzņemt ciemiņus, iepriecināt draugus un reizēm apgūt kaut ko jaunu 
un noderīgu. 
Atver grāmatu, iepazīsties ar rūķīšiem un piedalies viņu darbos un 

rotaļās arī tu! 
Grāmatas autors Edgars Dūmiņš ir tētis mīlīgām dvīnītēm. Rūķīšu 
Kukū un Tutū tēli radušies, raugoties meitiņu izdarībās. Šī grāmata 
tapusi ar vēlmi vairot pasaulei tik ļoti nepieciešamo draudzīgumu un 
labestību. 
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Kunnass, Mauri. 

Ak šausmas! / Tarja Kunnasa ; no somu valodas tulkojusi Anete 

Kona ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 

[Silakrogs, Ropažu novads] : PNB print. , ©2022. - 45, [1] lpp. 

 

 
Raganas, vampīri, spoki, briesmoņi, sniega cilvēki, mūmijas un bubuļi. 
Tīrās šausmas? Nē, nē, nebīstieties! No Mauri un Tarjas Kunnasu 
krāšņās bilžu grāmatas varoņiem var baidīties pavisam droši. Tie visi 
ir ārkārtīgi draudzīgi, un katram stāstam ir pārsteidzošas, laimīgas 
beigas. 
 

Olsone, Kristīna. 

Atgadījums ar šausmīgo ēnu / no zviedru val.tulk.Inga Grezmane. - 

Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 101, [7] lpp. - (Spoku birojs). 

 

 
Laipni lūgti Spoku birojā! Šeit ierodas ļaudis, kuriem gadījies sastapt 

spokus un kuri vēlas, lai tie pārtrauktu spokoties. Spoku birojā 
darbojas Elsa un Kalle, kuri zina gandrīz visu par spokiem un 
spokošanos. Viņi dzīvo Dzeltenajā pilī kopā ar vectēvu Nikodēmusu – 
Miglas ielejas galveno spoku pavēlnieku, kurš mazbērniem ir iemācījis 
visu, ko prot. 

Kādu dienu palīdzību lūdz Franss Fransons, kura dzīvoklī spokojas. 
Viņš naktīs nevar gulēt trokšņa dēļ, un dažreiz parādās savāda ēna, lai 

gan telpās neviena nav. Elsa un Kalle uzņemas noskaidrot, kas tur 
notiek. Kas ir šī biedējošā ēna, un ko tā vēlas? 
 

Ozoliņa, Daina. 

Ziemā vajag sniegu! / māksliniece Gundega Muzikante. - Rīga : 

Zvaigzne ABC, 2022, 2007. - [45] lpp. : il. 

 

 
Ir atlikusi tikai viena nedēļa līdz Ziemassvētkiem, taču no sniega ne 
miņas. Kur gan tas kavējas? Zinātkārā Marta un viņas draugs Kārlis 
dodas uz tālo Ziemas ciemu sniega meklējumos. 
 

Pastare, Agnese. 

Atstumtā uguns : jauniešu romāns / redaktore Iveta Reinsone ; vāka 

dizains: Ilvija Dīcmane. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2022]. - 

[Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2022. - 255 lpp. 1.daļa. 

 

 
Linda Gudlena ir parasta jauniete, kura dzīvo nelabvēlīgā vidē... vai 
vismaz tā viņai likās, līdz kopā ar brāli viņi pārvācas uz jaunu vietu, 
kur meitene saprot divas lietas. Pirmkārt, bailes nāk no viņas pašas, 
nevis no cilvēkiem. Otrkārt, Linda uzzina, ka nepavisam nav parasta, 
astoņpadsmitajā dzimšanas dienā atklājot, ka spēj valdīt pār uguni. 
Sastopot vēl citus viņai līdzīgos, kas valda pār ūdeni, gaisu un zemi, 

meitenes dzīvē ienāk lērums ar piedzīvojumiem un jauniem sevis 
atklājumiem. Bet zemapziņā vēl aizvien tirda doma, ka kādu dienu 
viņai nāksies stāties pretī savai sen zudušajai dvīņu māsai Ariatai. 
 

Railija, Lūsinda. 

Greisa un Ziemassvētku eņģelis : stāsts / Harijs Vitekers ; Džeinas 

Rejas ilustrācijas ; tulkojums latviešu valodā: Ligita Lanceniece ; 

redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. , ©2022. - 

50, [6] lpp. : ilustrācijas. 

 
 

Jau rīt būs Ziemassvētki. Eglīte ir izrotāta un dāvanas iesaiņotas. 
Tomēr jūrā plosās spēcīga vētra, un tā neļauj Greisas tēta zvejas 
kuģītim atgriezties krastā. Par laimi, kāds sadzird Greisas lūgšanas... 
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Rūķu grāmata : izskats, dzīvesvieta, paradumi un tas viss tepat 

Latvijā / [Inguna Kļava Švanka, Inese Pelūde (teksts) ; Agija Staka 

(bildes) ; Edgars Švanks (dizains)]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 

(Jelgavas tipogrāfija). - [59] lpp. : ilustrācijas, notis. 

 
 

Rūķu grāmatā apkopotas ziņas par rūķu dzīvi Latvijā - par viņu 
paradumiem un apmešanās vietām. Pievienota Latvijas karte ar 
norādēm, kur rūķi sastopami visbiežāk. Grāmatā ievietoti arī dzejoļi, 
dziesmas un teikas par rūķiem. 
 

Skrastiņa, Ilze. 

Kā iet pa skolu? Normāli / Ilze Skrastiņa, ilustrācijas ; redaktore 

Māra Lazdāne-Avota ; literārā redaktore Ilze Štrausa. - [Jūrmala] : 

Iddea, [2022]. - 104 lpp. : ilustrācijas. 

 

 
Mika jaunie piedzīvojumi ir klāt! Jums patika jautrie stāstiņi par Miku 
un Elzu grāmatā "Lieliskā dzīve bez Zoom"? Labas ziņas - Ilze 
Skrastiņa ir uzrakstījusi grāmatas turpinājumu "Kā iet pa skolu? 
Normāli". Mikiņš ir paaudzies, bet skolas dzīve arvien vēl 
pārbaudījumu pilns ceļš - lasi un smejies par Mika piedzīvojumiem jau 
citā skolas gadā! 

 

Visādas pasakas : ukraiņu tautas pasakas / Agijas Stakas vāka 

zīmējums ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; dizaina autore Inguna 

Kļava Švanka ; tulkojis Andrejs Jesens. - Rīga : Zvaigzne ABC, 

[2022]. , ©2022. - 192 lpp. 

 

 
Ukraiņiem, tāpat kā citām tautām, ir pasakas par spēkavīriem, kas 
uzvar pūķus, par gudriniekiem, kas ar asprātību pieveic muļķību, kā 
arī par meļiem un ļaundariem, kas saņem pelnīto sodu. Un, kad 
pasaka ir galā, atliek vienīgi piebilst: "Arī es tur biju, medus miestiņš 
tur lija, pār lūpām tecēja, bet mutē netika. Ar nēšiem tur sienu ved, ar 
sietu ūdeni nes!". 
 

Valjamss, Deivids. 

Bakingemas pils briesmonis / no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe 

; redaktore Anda Ogriņa ; Tonija Rosa ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne 

ABC, 2022. - 461, [3] lpp. : ilustrācijas. 

 

 
Laidies ugunīgā un fantastiskā nākotnē, mītu un leģendu pilnā 
piedzīvojumā kopā ar bestselleru autoru Deividu Valjamsu un kādu 
mazu zēnu, kuram jāglābj pasaule! 
Ir 2120. gads, un Londona ir drupās. 
Jaunais princis Alfrēds nekad nav pazinis dzīvi ārpus Bakingemas pils, 
taču, kad dīvaini notikumi iekļūst tās sienās un tumšajos gaiteņos klīst 

pati nāve, viņš tiek ierauts noslēpumu, piedzīvojumu un briesmoņu 
pasaulē. Alfrēda māti iesloga Tauerā, un zēnam jāsaņem visa drosme 
un jācīnās, lai glābtu viņu un Londonu… 
 

Žutaute, Lina. 

Kika Mika un kaķis uz nedēļu / no lietuviešu valodas tulkojusi Marika 

Taube ; sakārtoja un adaptēja Iveta Ikale un Indra Putre ; redaktore 

Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 36 nenumurētas 

lpp. 

 
 

No kaķu izstādes Kika Mika kopā ar visu ģimeni iziet kā apburta. Cik 
gan kārtīgi, tīrīgi un kulturāli ir kaķi! Mājupceļā viņu priekšā pēkšņi 
uzrodas klaiņojošs vienacains kaķis. Kika Mika vēlas, lai kaķis dzīvotu 
pie viņiem, taču vecāki piekrīt to pieņemt tikai uz nedēļu... Nerātnelis 
tūlīt pat apgrauž vecmāmiņas puķes, visur atstāj spalvas un saskrāpē 
mēbeles. Taču ar kaķi ir tik jauki un labi! Pat sunītim Čučukam 

jaunpienācējs ļoti patīk. Varbūt kaķis jau ir atradis savas mājas. 
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