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NOZARU LITERATŪRA 
Eniņa, Zane. 

Santjago ceļš: plāksteris pēdām un sirdij / foto; māksl.Linda 

Kraukle. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - 384 lpp. : il. 

 

 
“Ļaujies aizraujošam piedzīvojumam, kopā ar Zani izstaigājot 
Santjago ceļu Francijā, Spānijā, Portugālē un Latvijā! Viņa atklāj, kā 
ceļš mums liek sevi iepazīt dažādos līmeņos –fiziski, emocionāli, 

garīgi.” Zane Eniņa apceļojusi vairāk nekā 80 valstis, savus 
piedzīvojumus aizrautīgi atainojot ceļojumu blogā mugursoma.lv. No 
šiem aprakstiem vēlāk tapušas arī grāmatas “Nekaunīgais pingvīns” 
un “Uz Aļasku un atpakaļ”. Zane ceļo viegli un budžetam draudzīgi, 
bieži vien tikai ar mugursomu. Tās saturs tiek īpaši rūpīgi pārdomāts, 
kad soma visu dienu jānes plecos, kā tas notiek, ejot Santjago ceļu. 
Viņas trešā grāmata vēsta par Zanes pieredzi, kājām mērojot piecus 

Santjago ceļa maršrutus – gan Rietumeiropā, gan arī nesen izveidoto 

posmu Latvijā. 
 

Guļevska, Lia. 

Mihails Kublinskis. Lielais noslēpums / redaktore Kristīne Lapiņa ; 

vāka foto Laimonis Stīpnieks. - Rīga : Jumava, 2022. - 198, [1] lpp., 

[16] lp. fotogrāfijas : fotogrāfijas. 

 

 
"Teātris bija nevis viņa dzīve, bet dzīvība," – šī ir viena no atziņām, 
izlasāma tikko izdotajā Lias Guļevskas grāmatā "Mihails Kublinskis. 
Lielais noslēpums". 

Drīz apritēs trīs gadi, kopš izcilais režisors devās mūžībā, un grāmata 
ir piemiņa viņa spilgtajam devumam mūsu teātra mākslā. Grāmatā 
par Mihailu Kublinski atmiņās dalās viņa kolēģi un laikabiedri, mēģinot 
atklāt viņa kā mākslinieka un viņa kā cilvēka noslēpumu. Cik lielā 
mērā tas izdevies? 
 

Irbīte, Maija. 

Hiromantijas rokasgrāmata katram / redaktore Māra Vilde ; Raula 

Liepiņa dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2022. - 166, [1] lpp. : 

ilustrācijas. 

 

 
Vai tavas rokas attiecībā pret augumu ir samērīgas, lielas vai mazas? 
Vai plaukstas ārējā daļa ir izliekta vai taisna? Kāda ir katra pirksta 
falanga –apaļa, kantaina, tvirta, muskuļota, ar vidukli? Un tagad 
vērīgi ieskaties plaukstas līnijās!… 
Ko vēsta zināšanas par šiem un daudziem citiem cilvēka rokas 
elementiem, uzzināsiet, izpētot tekstu un ilustrācijas apgāda 

“Lietusdārzs” nupat klajā laistajā izdevumā  “Hiromantijas 
rokasgrāmata katram”. 
Hiroloģija (ikdienā pazīstamāks jēdziens – hiromantija) ir mācība par 
rokām. Paralēli astroloģijai tā radusies senatnē Ēģiptē, Ķīnā, Indijā un 
dažādos veidos attīstījusies līdz mūsdienām.. 
 

 

https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=77279&ident=1071457&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=77207&ident=1071385&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=77184&ident=1071362&c=1&c=2&c=3


Klimovičs, Atis. 

Kara reportieris ceļā / fotogrāfijas ; redaktore Gundega Blumberga ; 

grāmatas un vāka mākslinieciskais noformējums: Jānis Esītis. - Rīga 

: Dienas Grāmata, [2022]. , ©2022. - 381, [2] lpp., 32 

nenumurētas lpp. ielīmes : fotogrāfijas, portreti. 

 

 
Ata Klimoviča jaunākā grāmata "Kara reportieris ceļā” vēstī par 

Ukrainas karā pieredzēto un par daudzām konfliktu vietām, kuras 

reportieris apmeklējis. “Bija 1992. gads un PSRS bija sabrukusi. 

Braucu uz vietām, kur tas bija atnesis etniskas sadursmes un karus. 

Šķita, nav lielākas nelaimes, kā būt par bēgli, kādus satiku Ingušijā, 

Gruzijā, Osetijā, Armēnijā, Azerbaidžānā. Sākumā vēl daudz 

nedomāju par Krievijas lomu šajos konfliktos, lai gan bija ļaudis, kas 

runāja par Kremļa neizgaisušo impēriskumu. Sekoja karš Čečenijā, ko 

pasaule vienaldzīgi sagremoja - tas taču norisinājās Krievijas 

iekšienē. 2008. gadā notika uzbrukumi Gruzijai, taču arī šis karš 

Eiropā netika uztverts kā katastrofa. Tagad, 2022. gadā, karš ir tepat 

līdzās, Ukrainā. Ar sagrautām pilsētām, karavīru un civiliedzīvotāju 

līķiem, tūkstošiem ievainoto un miljoniem bēgļu tas kļuvis arī par 

mūsu karu, kurā esam biedējoši netāla Ukrainas aizmugure,” 

grāmatas pieteikumā raksta Atis Klimovičs. 

Stipre, Sintija. 

Latvijas Valsts apbalvojumi : vēsturiskā izcelsme un tiesiskais 

regulējums / recenzenti: Jānis Pleps, Juozs Žilis ; redaktore Gunta 

Miheloviča. - Rīga : Sintija Stipre, 2022. - 375, [1] lpp. : 

fotogrāfijas, tabulas, faksimili. 

 

 
Bagātīgi ilustrēta zinātniskā monogrāfija. 
Latvijas pastāvēšanas vēsturē šis ir pirmais zinātniskais pētījums par 
Latvijas valsts apbalvojumu sistēmu un tās tiesisko regulējumu. 
Pētījums balstīts uz valsts arhīvu dokumentu, muzeju krājumu un 
normatīvo aktu izpēti, atspoguļojot līdz šim nezināmus faktus par 
Latvijas valsts apbalvojumiem. 
Monogrāfijā apskatīti arī valsts vadītāja dibinātie personiskie 

apbalvojumi un protokolāro ordeņu loma diplomātisko attiecību 

veidošanā. Analizētas Latvijas Valsts prezidenta tiesības uz valsts 
augstākajiem apbalvojumiem, stājoties amatā, kā arī Igaunijas un 
Lietuvas judikatūra valsts apbalvojumu lietās. Atsevišķa nodaļa veltīta 
Eiropas Savienības valstīs dibinātajiem valsts apbalvojumiem. 
 

 

DAIĻLITERATŪRA 
Abdullajevs, Čingizs. 

Flirts Seviljā / no krievu valodas tulkojusi Maija Stūrniece ; 

redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. - 

[Rīga] : Literārā brālība, [2022]. , ©2022. - 275, [3] lpp. - 

(Kriminālnoslēpumu meistars). 

 

 
Rīgā notiek traģēdija - ar skābi tiek apšļākta meitene, kura ieguvusi 
otro vietu skaistumkonkursā. Ir jau noslēgti kontrakti, un viņai 

vajadzēja doties filmēties uz Sevilju. Cietušo steidzami aizstāj ar trešo 
vietu ieguvušo meiteni. Taču grupas vadītājam ir aizdomas, ka ar to 
nepatikšanas nebeigsies, un viņš uzaicina ekspertu Drongo pavadīt 
grupu uz Spāniju. Un aizdomas apstiprinās, tālākie notikumi Seviljā 
vienkārši šokē pieredzējušo detektīvu. Ar tik cinisku, rafinētu un 
metodisku slepkavību virkni viņš vēl nav sastapies. 

 

 

 

 

 

https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=77289&ident=1071467&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=77288&ident=1071466&c=1&c=2&c=3
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Atkinsone, Keita. 

Agrā gaitā es ar suni : romāns / no angļu valodas tulkojusi Silvija 

Brice ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - 397 

lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). 

 

 
Bijušās policistes, tagad lielveikala drošības dienesta vadītājas 
Treisijas Voterhausas diena rit ierastās sliedēs, līdz viņa tiek pie kāda 
šokējoša pirkuma. Šis neprāta mirklis apgriež Treisijas dzīvi ar kājām 
gaisā, rāmo ikdienas ritējumu nomaina bailes un briesmas uz katra 
soļa. Par lieciniekiem Treisijas neprātīgajai rīcībai Līdsas Meriona 
centrā kļūst sirma aktrise, pati atrazdamās uz katastrofas sliekšņa, un 

Džeksons Broudijs, kurš ir atgriezies savā dzimtajā grāfistē, lai 
meklētu kāda cita cilvēka saknes. Viņi visi trīs uzzina, ka pagātne 
nekad nav vēsture un ka neviens labs darbs nepaliek nesodīts. 
 

Folija, Lūsija. 

Divi portreti : romāns / no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; 

redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2022]. - 

[Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 476 lpp. 

 

 
Keitas Dārlingas ģimenes vēsture ir noslēpumā tīta - zināms vien tas, 

ka viņas māte, pasaulslavena balerīna, pēc piedzimšanas tika atstāta 

bērnunamā. Kad traģiskā negadījumā Keita zaudē savu māti, jaunās 
sievietes pasaule sabrūk. Par cerību staru kļūst kāda maza glezniņa, 
kurā atainotā svešiniece ārkārtīgi līdzinās Keitas mātei... un viņai 
pašai. Turklāt šo portretu gleznojis leģendārais mākslinieks Tomass 
Stafords. Keita dodas uz Korsiku pie savrupā kunga, lai uzzinātu 
stāstu, kas, iespējams, mainīs visu viņas dzīvi. 

Kvinna, Džūlija. 

Džentlmeņa piedāvājums : Bridžertoni / no angļu val.tulk. - Rīga : 

Zvaigzne ABC, [2022]. - 383, [1] lpp. - (Bridžertoni). 3.grām. 

 

 
Sofija Beketa pat sapņos nebija pieļāvusi domu, ka varētu ielavīties 
lēdijas Bridžertonas slavenajā masku ballē – un ka viņu tur gaidīs 
Sapņu Princis! Kaut gan Sofija ir grāfa meita, augstprātīgā pamāte ir 
uzspiedusi viņai kalpones lomu. Taču tagad, virpuļojot dejā 

dzīvespriecīgā un nepiedienīgi skaistā Benedikta Bridžertona stiprajās 
rokās, viņa jūtas kā karaliene. Diemžēl Sofija zina, ka visa burvība 
beigsies, līdzko pulkstenis sitīs pusnakti. 

Kopš šīs maģiskās nakts mirdzošais tēls sudrabotā tērpā ir padarījis 
Benediktu aklu pret visām citām daiļavām – un vienīgais izņēmums 
varbūt ir valdzinošā un dīvaini pazīstamā būtne istabmeitas ietērpā, 
kuru viņam nākas glābt no ļoti nepatīkamas situācijas. Benedikts ir 
zvērējis atrast un apprecēt savu noslēpumaino skaistuli, tomēr 
vilinošā istabmeita iekvēlina alkas un dara viņu vāju. Bet, ja viņš ļaus 
vaļu sirdij, vai tas nozīmēs upurēt savu vienīgo izloloto sapņa 

mīlestību? 
 

Laganovska, Vija. 

Viltus saules : romāns / red. Daina Grūbe; vad.Bārbala Simsone. - 

Rīga : Zvaizgzne ABC, 2022. - 271 lpp. : il. 

 

 
2020. gadā Apgādā Zvaigzne ABC iznāca Vijas Laganovskas stāstu 

krājums “Pirms un pēc”, bet par sava pirmā romāna tapšanu pati 
autore stāsta: 
“Romāns tapis no stāsta ar tādu pašu nosaukumu, kurš iekļauts 
krājumā “Pirms un pēc”. Parasti saviem varoņiem izdomāju 

priekšvēsturi, kuru neatspoguļoju stāstos, tomēr man ir skaidrs, kur 
katrs tēls dzimis, audzis un kas ar viņa dzimtu noticis. Tam, kādēļ 
romāna sižets ieplūst Dobelē, kāpēc tā varoņu liktenis savijas ar 
savulaik reālām vēsturiskām personībām – Dobeles mācītāju Jāni 
Straumani un viņa dēlu, ķīmiķi Mārtiņu Straumani, – varētu atrast 
loģisku izskaidrojumu pašas dzīvē. Iekšējās jēgas meklējumi mani 
šoreiz aizrāva tik ļoti, ka tapa romāns.” 

Romānā neparasti savijas dažādi laikmeti (1915.–2017. g.) kādas 
dzimtas un tās līdzcilvēku dzīvē, līdztekus vēsturisko notikumu 
iepazīšanai ikvienam lasītājam liekot pārdomāt, vai arī mēs paši 
neesam pakļāvušies viltus sauļu un viltus dievu mānīgajam 
vilinājumam. 

https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=77024&ident=1071202&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=77161&ident=1071339&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=77271&ident=1071449&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=77275&ident=1071453&c=1&c=2&c=3


Lagzdiņa, Gunita. 

Pareizs laiks / Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore 

Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : 

Jelgavas tipogrāfija. - 318, [1] lpp. 

 

 
Pēc padsmit gadu laimes meklējumiem ārzemēs Terēze atgriežas 
Latvijā, lai kārtējo reizi visu sāktu no sākuma. Arī viņas jaunākajai 
māsai Gundegai dzīvē nav gājis viegli, bet nu beidzot viss šķiet 
nokārtojies – ir lielisks vīrs, pārtikusi dzīve un gaidāms pirmdzimtais. 
Arī Terēze sapņo par normālu ģimeni, taču karmas grābeklis nemitīgi 
piespēlē nepareizos vīriešus. Vai šoreiz viss izdosies vai arī sagaida 

kārtējais belziens pa pieri? Un kas ir labāk – turēties pie saviem 
principiem līdz galam un būt vienai un vientuļai vai nodot tos un 
samierināties ar laimes druskām no citu galda? 
 

Liepnieks, Jurģis. 

Mans nabaga pirāts : romāns / redaktors Arturs Hansons ; 

māksliniece Agate Ignatoviča. - Rīga : Zanes grāmatas, 2022. - 

[Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 494, [2] lpp. 

 

 
Pēc 16 laulības gadiem Marats vēlas tikt vaļā no sievas, taču šķiršanās 

viņam nešķiet labs risinājums. Tā būtu nedziedināma trauma meitai, 

vainas sajūta viņam, kā arī savstarpēji pārmetumi un strīdi, tāpēc 
Marats izšķiras par sievas slepkavību. Viņš spriež, ka nāve arī Tvinkai 
pašai būs daudz labāks ceļš nekā šķiršanās. Dimitrijs, labākais draugs, 
kuram Marats atklāj savu nodomu, salīdzina viņu ar Dostojevska 
Raskoļņikovu un cenšas atrunāt, taču ir par vēlu. Šis ir 
kriminālromāns, kura varoņi ir filozofi, kas pieņem nepareizus 

lēmumus, bet uzdod sev pareizus jautājumus. Romāns par mīlestību, 
noziegumu un sodu. 
 

Pennere, Sāra. 

Zudusī aptieka / no angļu valodas tulkojusi Dita Katlapa ; literārā 

redaktore Sandra Skuja. - Rīga : Helios OŪ, 2022. - 303 lpp. 

 

 
Astoņpadsmitā gadsimta Londonas dzīlēs atrodas slepena aptieka, kas 
apkalpo neparastu klientu loku. Sievietes visā pilsētā sačukstas par 
kādu mīklainu tēlu vārdā Nella, kas pārdod labi maskētas indes, ko 

izmantot pret ļaunprātīgiem vīriem. Taču aptiekāres liktenis ir 
apdraudēts, kad viņas jaunākā kliente, trausla divpadsmit gadus veca 

meitene, pieļauj liktenīgu kļūdu, izraisot virkni seku, kas atbalsojas 
cauri gadsimtiem. Tikmēr mūsdienu Londonā topošā vēsturniece 
Kerolaina Pārsvela pavada savu desmito kāzu gadadienu viena, 
bēgdama pati no saviem dēmoniem. Kad viņa uziet pavedienu 
neatklātajām aptiekāres slepkavībām, kas šokējušas Londonu pirms 
divsimt gadiem, viņas un aptiekāres dzīve savijas pārsteidzošos 
likteņa līkločos, un ne visi tajos izdzīvos. Ar nervus kutinošu spriedzi, 

neaizmirstamiem tēliem un pārsteidzošu ieskatu vēsturē Zudusī 
aptieka ir traģisks un reibinošs debijas romāns par noslēpumiem, 
atriebību un apbrīnojamiem veidiem, kā sievietes spēj viena otru glābt 
– par spīti šķēršļiem, ko rada laiks. 
 

Perija, Sāra. 

Eseksas čūska : romāns / no angļu val.tulk.Ingūna Jundze; māksl. - 

Rīga : Kontinents, [2022]. - 479 lpp. 

 

 
Londona, 1893. Kad Koras Sībornas valdonīgais vīrs – cienījams 
politiķis – aiziet mūžībā, viņa jūtas drīzāk atvieglota nekā satriekta. Šī 
laulība nebija laimīga, un Kora tā arī neiejutās sabiedrības dāmas 

lomā. Viņas urdošais prāts vienmēr ir alcis izzināt pasauli. Lai 
nomainītu vidi,Kora kopā ar dēlu un viņa aukli dodas prom no 
metropoles – uz nomaļo Eseksu.Tur drīz vien viņi tiek iesaistīti 
piedzīvojumā. Klīst baumas, ka pēc trīssimt gadu klusēšanas Eseksā ir 
atgriezusies čūska, mītisks radījums, kas reiz nogalinājis daudzus. Kad 
Vecgada vakarā mīklaini iet bojā kāds jauns vīrietis, vietējie ir 

šausmās. Kora sāk dzīt pēdas izslavētajai čūskai.Vai tā ir kāda jauna 
dzīvnieka suga? Vai varbūt tik tiešām noticis kaut kas pārdabisks? 
 

 

 

 

https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=77272&ident=1071450&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=76858&ident=1071036&c=1&c=2&c=3
https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=77282&ident=1071460&c=1&c=2&c=3
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Poga, Laima. 

Deserts : romāns / redaktors Iveta Reinsone; mak.Agnese Piļāne. - 

[Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2022]. - 294 lpp. 

 

 
21. gadsimta jaunajai paaudzei ir tiesības dzīvot drošā un labestīgā 

vidē, kura, savstarpēji sadarbojoties, mācoties no kļūdām, mums 
jāveido visiem kopā. Pat vislabāk apsargātajā vidē dažbrīd var 
ielauzties tās negācijas, kas joprojām apdraud mūsdienu sabiedrību. 
Kad jauniešu ierastajā mierīgajā ikdienā ienāk nežēlība, vardarbība, 
necieņa pret personību, līdzcilvēku vienaldzība un pasivitāte ir 
līdzvērtīga noziegumam. Kā pretstatu sarežģītajām, vēl 
neatrisinātajām dzīves problēmām romāna varoņi piedāvā noturīgu 

attiecību, draudzības un mīlestības piesātinātu gaisotni. Raita 
stāstījuma valoda, interesanti sižeti un sirsnīgi dialogi veido romāna 
personāžu savdabību, aicinot lasītāju iejusties vairāku paaudžu 
pieredzē un sadarbībā, kuru vieno galvenais secinājums: "Dzīvei bez 
patiesiem draugiem, līdzjūtības un mīlestības nav jēgas un vērtības." 
 

Zendkers, Jans Filips. 

Dumpiniece un zaglis : romāns / no vācu val.tulk.Anita Muitiniece. - 

Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - lpp. : il. 

 

 
Astoņpadsmitgadīgajam Niri, viņa vecākiem un mazajai māsai ir 
pieticīga, taču nodrošināta eksistence kā kalpotājiem bagātas ģimenes 

villā. Kad sākas pandēmija, Niri ģimene zaudē darbu un nonāk dziļā 
nabadzībā. Niri, līdz šim kārtīgais klostera skolas audzēknis, nevēlas 
gaidīt žēlsirdību no vienaldzīgās valdības un pieaugošajā postā saceļas 
pret sava tēva padevību liktenim. Neraugoties uz nakts patruļām un 
aizliegumu uzturēties ielās, viņš zogas cauri pilsētai atpakaļ uz villu ar 
nolūku paņemt to, kas nepieciešams ģimenei, lai izdzīvotu. 

Mērija, bagātās ģimenes meita un Niri bērnības draudzene, viņu 
ierauga savas ģimenes pārtikas krājumu pagrabā. Taču, tā vietā, lai 
viņu nodotu, viņa apgādā Niri ar pārtiku un kļūst par viņa sabiedroto. 
Jau drīz runa vairs nav tikai par to, kā glābt no bada Niri ģimeni – 
abiem rodas lielāks plāns, kas uz visiem laikiem izmainīs pilsētas un 
abu jauniešu dzīvi. 
“Dumpiniece un zaglis” ir universāls stāsts par diviem mīlētājiem, kuri 

nāk no dažādām pasaulēm un kuri saprot, kas, sastopoties ar postu, ir 
svarīgākais: drosme pretoties, vēlme pēc pārmaiņām un savstarpēja 
uzticēšanās bez nosacījumiem. 
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Šis gandrīz patiesais stāsts par mazo zaķēnu Miku Tevi ievedīs 
draudzības, labestības un jautru piedzīvojumu pasaulē... Grāmata par 

Miku sākas ar to, kā viņš, vakarā sēdēdams pie sava mazā namiņa 
loga, ierauga krītošu zvaigzni un nolemj to uzmeklēt, lai izteiktu savu 
vēlēšanos. Viss stāsts ir par to, kā Miks ceļā satiek citus meža 
iemītniekus, kurus agrāk nav pazinis, un tie kļūst par viņa draugiem. 
Tur ir gan dīvainais profesors Kurmis, gan bailīgais Vilks, gan meža 
avīzes korespondente Žagata, gan daudz citu interesantu un, vari 

mums ticēt, arī uzjautrinošu varoņu, kuru piedzīvojumi liks pasmaidīt 
gan mazajiem lasītājiem, gan viņu vecākiem, audzinātājiem un 
ikvienam, kurš lasīs šo grāmatu. 
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Kādai Princesei sensenos laikos iepatikās Mēnessdēls, un viņš arī bija 

iemīlējies meitenē. Taču, lai abi satiktos un paliktu kopā, Princesei bija 
jāveic trīs vienā naktī šķietami neiespējami uzdevumi. 

Montgomerija, Lūsija Moda. 

Anna no Eivonlijas : [romāns] / no angļu valodas tulkojusi Zane 

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

2016. - 317, [2] lpp. 

 

 
“Anna no Eivonlijas” ir otrā grāmata par dedzīgo un sirsnīgo Annu no 
“Zaļajiem jumtiem”. Nu viņai ir jau sešpadsmit gadu, viņa ir 
pieaugusi… gandrīz. Meitenes pelēkās acis dzirkstī līdzīgi vakara 

zvaigznēm, bet kastaņbrūnie mati joprojām liesmo tāpat kā viņas 
raksturs. Gadiem ritot, viņa ieguvusi Eivonlijas iemītnieku mīlestību un 
tāda cilvēka reputāciju, kas allaž pamanās iekulties dažādās ķibelēs. 

Taču īstā Annas rakstura pārbaude sākas, kad viņa kļūst par 
skolotāju. Annai nākas ne tikai mācīt citiem rakstīt, lasīt un rēķināt, 
bet arī pašai iziet dzīves skolu: viņa uzzina, cik sarežģīta kļūst dzīve, 

jaucoties kāda cita mīlas lietās, pieņemot “Zaļajos jumtos” vēl divus 
bāreņus un vērojot glītā Gilberta Blaita dīvaino uzvedību. 
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Annas sapņu māja / no angļu val. tulk. Zane Rozenberga; red.Marika 

Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - 303 lpp. : il. 

 

 
“Annas sapņu māja” ir piektā grāmata par sirsnīgo un atsaucīgo Annu 
no “Zaļajiem jumtiem” un stāsta par viņas laulības pirmajiem gadiem. 
Annas mīļotais Gilberts Blaits beidzot kļuvis par ārstu, un “Zaļo jumtu” 
vecajā augļudārzā senu un mīļu draugu vidū abi dod laulības zvērestu. 
Jau pavisam drīz laimīgais pāris uzsāk kopdzīvi savā sapņu mājā Četru 

Vēju ostā. 
Jauna dzīve nozīmē jaunas problēmas, kas jārisina, jaunus 

pārsteigumus. Anna un Gilberts iegūst jaunus draugus: bākas uzraugu 
kapteini Džimu, kam netrūkst aizraujošu stāstu par dzīvi uz jūras, mis 
Kornēliju Braiantu, kas allaž runā no sirds un neslēpj savas domas, un 
skaisto Lesliju Mūru, kuras drūmajā, traģiskajā dzīvē Anna spēj ienest 
spožu gaismu. 
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No nomdirša dzīves / Linas Žutautes ilustrācijas ; no lietuviešu 
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Nesteidzieties grāmatu nosodīt par to vien, ka tai ir diezgan ērmots 
nosaukums. Pasaulē ir bezgala daudz cilvēku ar neparastu vārdu, 
augu ar dīvainām lapām un suņu ar īpatnēju asti. Un tie visi dzīvo, 
dažs pat jūtas laimīgs. Šī grāmata ar itin visu – vāku, muguriņu, 
lappusēm, burtiem un, bez šaubām, nosaukumu – parāda to, cik ļoti 

tā vēlējās izstāstīt šo stāstu kopš mirkļa, kad, ieraudzījis pirmo 

nomdirsi, sēdos to rakstīt. Jau rakstīšanas laikā nosaukums pielipa pie 
vāka, bet dažu burtu krāsa iespiedās pat pēdējā lappusē. Tā nu 
nevarēju atteikties no dīvainā nosaukuma. It īpaši tāpēc, ka redzēju: 
grāmatai tas patīk. 
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Nekārtības Rūķīša enciklopēdija : interesantākie izgudrojumi / 

sakārtotāja Lina Matjukaite ; Linas Žutautes un Laimas Zulones 

ilustrācijas ; redaktors Guntis Kalns ; no lietuviešu valodas tulkojusi 

Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu 

novads] : PNB Print. , ©2022. - 107 lpp. : ilustrācijas. 

 

 
Visapkārt mums ir milzum daudz lietu, bet vai kāds zina, kā tās 
darbojas? Kad radušās ziepes, un kurš gudrinieks uzkonstruēja pirmo 
ledusskapi? Nekārtības Rūķītis steidz visu noskaidrot. Vai vēlies to 
darīt kopā ar viņu? 

Sēdies laika mašīnā un ceļo pa visu cilvēces vēsturi no senajiem 
laikiem līdz pat mūsdienām! Uzzināsi, kādi izgudrojumi un kad ir 
radīti, kā tie darbojas un kā mainīja attiecīgā laika cilvēku dzīvi. 
Sarežģītākie izgudrojumi grāmatā ir atzīmēti ar īpašu simbolu, tāpēc 
nerauc degunu un paskaties uz tiem uzmanīgāk. Vai esi gatavs? Tevi 
gaida lielisks iepazīšanas piedzīvojums – no pirmās adatas līdz 
lidojošam dronam. 
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Grezmane; māksl. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 100, [6] 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. 
Cukurbellas saldumu bodīte ir pilnīgi tukša. Neviens tur vairs nevēlas 
pirkt kārumus, jo spoks aizkož saldumus un nomet tos uz grīdas. Ko 
šis saldumu spoks vēlas, un kāpēc tas spokojas tieši tagad? Vai Elsa 
un Kalle no Spoku biroja spēs palīdzēt Cukurbellai vai arī viņai veikals 
būs jāslēdz? 

 

Peldmā, Janno. 

Izgudrotāju ciema stāsti / no igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš 

; ilustrācijas: Heiki Ernits ; redaktore Sandra Godiņa ; vāka dizainu 

adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 173, [3] lpp. 

 

 
Priekpilna atkalsatikšanās ar aizrautīgajiem Izgudrotāju ciema 
iemītniekiem! 
Šajā ciemā vienmēr kaut kas notiek: sunītei Lotei uz galvas mārītes 
būvē būdiņu; negaidīti uzzied zaķa Oto koka ausis; muša Juhans ar 
raķeti, kas taisīta no gurķu muciņas, lido uz Mēnesi, lai tur papeldētos 

šokolādes upē. Kādu dienu Izgudrotāju ciemā ierodas arī tāli ciemiņi – 
Austrālijas dzelzs pīle Paulīne un Zanzibāras tupeļknābis Fredijs. 
Ciema iedzīvotājiem tas nešķiet nekas īpašs. Visādi brīnumi ir 
Izgudrotāju ciema ikdiena. 
 

Svaža, Ruta. 

Pelesdēls Gudrinieks / ilustrējis Gusts Linkevičs ; grāmatas dizaina 

autore Inguna Kļava Švanka ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : 

Zvaigzne ABC, 2022. - 150, [2] lpp. 

 

 
Peļu ģimenē no Dziļmeža reiz vēlu rudenī gadījās prāvs pelēnu 

metiens, kurā starp dūšīgiem mazuļiem bija arī sīkaliņš. 
“Ko tāds dzīvē iesāks? Ne aku jaudās izrakt, ne malku ziemai 
sagādāt,” gaudās Pele Tēvs. 
“Ne mājas darbos kāds palīgs,” piebalsoja Pele Māte. 
Taču neskati peli no cepures! Pelēns, vārdā Pelesdēls Gudrinieks, aug 
ņiprs, zinātkārs un attapīgs, un, kad Dziļmežam draud briesmas – 
mūžīgā tumsa, jo Baisma no Svešzemes ir pievācis visspožāko Saules 

Dimantu, tieši mazais Gudrinieks saņem visu dūšu un dodas pie 
Baismas, lai glābtu mīļās mājas. Elpu aizraujošā ceļojumā viņš sastop 
Astoņkāji, valdnieku Krupi, kareivīgo peļu cilti Pindiāņus, Dziļmeža 
Virsraganu Burvi, Policistu Mežacūku, Zirnekli un citas būtnes, ar 
kurām gan varonīgi cīnās un kuras uzveic, gan nodibina sirsnīgu 
draudzību.  
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Tabūna, Daina. 

Lasis Stasis un Atlasijas okeāns / māksl.Agate Lielpētere. - Rīga : 

Liels un Mazs, 2022. - 68 lpp. : il. 

 

 
Dainas Tabūnas pirmā prozas grāmata bērniem – garstāsts “Lasis 

Stasis un Atlasijas okeāns” ar Agates Lielpēteres ilustrācijām. Stāsts 
vēsta par mazu lasēnu, viņa iepazīšanos ar upi, Baltijas jūru, zivīm un 
citiem ūdens iemītniekiem, par dabisku un cilvēku izraisītu briesmu 
pilno ceļojumu uz Atlasijas okeānu – tā okeānu dēvē laši. Grāmatas 
adresāts ir jaunākā skolas vecuma bērni, kuriem patiks arī 
mākslinieces ilustrācijās iztēlotā krāsainā ūdeņu pasaule. 
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