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Nozaru literatūra 

 

Reinis Vāvers  “100 kartes pirms Latvijas valsts” 

 
19. gadsimtā Latvijas ainavā parādās pirmās šosejas, dzelzceļi, telegrāfa un telefona 

līnijas, tiek rakti jauni kanāli un upēs veidoti dambji. Ostās ienāk pirmie tvaikoņi, bet 

piekrastē bieži ir redzami latviešu burinieki. Gadsimta vidū laukos sākas "mērnieku 

laiki", un zemnieki steidz iepirkt muižu zemi un veidot savas saimniecības. Latvijas 
iedzīvotāju skaits gadsimta laikā pieaug vairāk nekā trīs reizes, un daudzi dodas uz strauji 

augošajām pilsētām, kuru nomalēs top milzu rūpnīcas, kas nodarbina simtiem un pat 

tūkstošiem strādnieku. Visus šos notikumus atspoguļo dažāda veida kartes, kas iekļautas 
šajā grāmatā. 

 

Grāmata "100 kartes pirms Latvijas valsts" ļauj caur nozīmīgākajām un interesantākajām 
kartēm ieskatīties Latvijas vēstures notikumos no 1795. līdz 1917. gadam 

 

 

Jānis Barbans “100 gadi 100 kartes” 

 
Grāmata iepazīstina ar interesantākajām, neparastākajām un nozīmīgākajām ar Latviju 

saistītajām kartēm no 1918. gada līdz mūsdienām. Kartes, stāsti un fotogrāfijas parāda 

mūsu valsts likteņgaitas no visdažādākajiem skatupunktiem un ikvienam ļaus atrast kaut 
ko personīgu un tuvu. 

 

Ingrīda Veikša “Autortiesības digitālajā laikmetā” 

 
Monogrāfija veltīta intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai, galvenokārt pievēršot 

uzmanību vienam no intelektuālā īpašuma veidiem – autortiesībām, citus intelektuālā 

īpašuma veidus, kā preču zīmes, patentus, dizainparaugus u.c. atstājot turpmākajiem 

pētījumiem 



 

Viktors E. Frankls  “…Tomēr teikt dzīvei jā. Psihologs pārdzīvo koncentrācijas 

nometni” 

 

 
“Teikt dzīvei jā” – universāla mācība ikvienam. 

 

Viktors Frankls, pirms holokausta prominents Vīnes psihiatrs, būdams vairākus gadus 
ieslodzīts Aušvicas koncentrācijas nometnē, pētīja gan pats savas, gan likteņa biedru 

reakcijas uz šausminošajiem apstākļiem. Viņš konstatēja interesantu sakarību: ilgāk 

izturēja tie, kas sevī rada spēku palīdzēt citiem. 

 
Pat tad, ja atņemts ir pilnīgi viss, cilvēkam paliek iespēja izvēlēties attieksmi. 

 

Ieslodzītie paši izvēlējās, par kādiem cilvēkiem kļūt. Nometnē degradējās tie, kuri 
atteicās no savas morālās un garīgās būtības. Savukārt iekšēji triumfēja tie, kas šai 

pieredzei pacēlās pāri. 

 

Cilvēka dziļākais aicinājums ir saglabāt cilvēcību un saredzēt dzīvei jēgu. 
 

Austriešu neirologa, psihiatra, filozofa, rakstnieka un psihoterapijas skolas – logoterapijas 

– dibinātāja Viktora Emīla Frankla (Viktor Emil Frankl, 1905 - 1997) pētījumi par 
cilvēka brīvību, pašcieņu un dzīves jēgu ir dziļi humāni un dzīvi mainoši. 

 

Jēgas, attieksmes un izvēles princips šodien ir tieši tikpat aktuāls kā toreiz 
 

 

 

Māris Zanders, Andris Levāns  “Aizmirstā Livonija: savējā vai svešā, tumšā vai 

romantiskā?” 
 

Sērijā “Latvijas vēstures mīti un versijas” iznākusi Latvijas Universitātes Vēstures un 

filozofijas fakultātes viduslaiku vēstures profesora Andra Levāna un žurnālista Māra 
Zandera grāmata “Aizmirstā Livonija: savējā vai svešā, tumšā vai romantiskā?” 

 

Turpinām grāmatu sēriju “Latvijas vēstures mīti un versijas”. Šoreiz uzmanības centrā 
Livonija (13.–16. gadsimts). Krāšņi ilustrētajā grāmatā atradīsiet atbildes uz jautājumu, 

kas īsti bija Livonija un kas – nekādā ziņā nebija. Uzzināsiet arī to, vai viduslaiki tiešām 

bija reliģiska fanātisma, nebeidzamu karu, tumsonības un ekonomiskas mazspējas 

laikmets. 
 

Vēl daži jautājumi, uz kuriem atbild vēstures doktors Andris Levāns: Kāpēc aplams ir 

mīts, ka 12. gadsimta beigās un 13. gadsimta sākumā Daugavas lejtecē ieradās “vācieši”? 
No kurienes, kā un kāpēc radās mīts, ka 12.–13. gadsimtā pastāvēja “senlatviešu” valstis 

un bija savi valdnieki “karaļi”? Vai iespējams pateikt, kas bija Kaupo – nodevējs, 

pragmatiķis vai svētais? Kāds bija sieviešu statuss viduslaiku Livonijā? Vai Livonijā 

atrodami pirmsākumi vēlākajām “dižciltīgajām” vācbaltiešu dzimtām? Kāpēc mēs tik 
maz zinām par Livonijas kultūru? 

 

 

Tanita Kerija  “Ko domā mans pusaudzis?” 
 

Attīstoties pusaudža smadzenēm, uzbango hormoni un pastiprinās neatkarības tieksmes, 

radot perfektu vidi vētrainiem ģimenes konfliktiem. Tikt galā ar vecāku pienākumiem 
kļūst arvien sarežģītāk. Bet, lūk, palīdzība! 

 

Šajā unikālajā padomu grāmatā par pusaudžu audzināšanu mūsdienu pasaulē autore, 

izmantojot jaunākos zinātnes pētījumus par šo attīstības posmu, izskaidro pusaudžu 
uzvedību un sniedz ieteikumus, kā dažādās situācijās vislabāk rīkoties vecākiem - gan 

uzreiz, gan ilgtermiņā. 

 
Grāmatā aplūkotas vairāk nekā 100 reālas ikdienas situācijas. Ko darīt, kad pusaudzis 

aizcērt tev deguna priekšā savas istabas durvis? Kā tikt galā ar satraukumu par drošību 

internetā un nevēlamu ietekmi draugu grupā? Kā runāt par problēmām mācībās un seksu? 
 



Uzzini, kā radīt ģimenes vidi, kurā pusaudzis vienmēr jūt atbalstu, un kā nezaudēt 
pārliecību sarunās ar meitu vai dēlu. Palīdzi savam pusaudzim titk galā ar visu, ko dzīve 

viņam sagād 

 

 

Kasja Sentklēra  “Krāsu slepenā dzīve” 
 

Šajā grāmatā neaizmirstami spilgtos stāstos atklāta līdz šim nezināma krāsu vēsture. 

 
Grāmatā “Krāsu slepenā dzīve” iekļauti aizraujoši vēstījumi par 75 brīnišķīgām krāsām 

un toņiem, to rašanos un vēsturi. Jūs uzzināsiet, kā 

• haki kļuva par sinonīmu militārismam, 
• baltais aizsargāja pret mēri, 

• Berlīnes zilais kļuva par Pikaso iecienītāko krāsu, 

• pavisam nejauši kāds pusaudzis ieguva moveīnu, 

• Felovas pasūtījums Cartier salonā kļuva par iemeslu šokējoši rozā uzvaras gājienam 
pasaulē, 

• elektrozilais ir saistīts ar katastrofu Černobiļas atomreaktorā un daudz ko citu. 

 

 

Filipo Bartolota  “Kurš vīns ir tavs? Atrodiet sev piemērotu vīnu” 
 

“Iepazīsti sev patīkamos vīnus, lai iepazītu sevi!” aicina izcilais vīna eksperts Filipo 
Bartolota un grāmatā skaidro, kā un kāpēc dažādu vīnu garšas un smaržas īpašības un, jo 

īpaši, raksturs atbilst kādam no cilvēku divpadsmit arhetipiem. Grāmatā uzzināsiet, kādi 

vīni izpauž Sargeņģeļa dāsnumu un pašaizliedzību, Kareivja spēku un izturību, Viedā 

neizsīkstošo vēlmi zināt un mācīties, Āksta rotaļīgumu un optimismu. Mīlnieka 
arhetipam zināšanas par vīnu ir svarīgs valdzināšanas ierocis, Pētniekam vīns apmierina 

zinātkāri, Nevainīgajam tas nozīmē saldu bēgšanu, bet Valdnieka vīna izvēle atspoguļo 

viņa statusu. Burvis prot notvert vissmalkākās vīna nianses, Radītājs dievina neparastus 
vīnus, Dumpinieks, protams, izvēlas dumpinieciskus vīnus, bet Parastajam cilvēkam labi 

derēs līdzsvaroti, saprotami vīni – atliek tikai uzzināt, kuri tie ir. Atklājiet savu arhetipu 

un atradīsiet savu ideālo vīnu! 

 

 

Gatis Šļūka   “Karikatūras, 3.” 
 

Ik pa laikam man tiek uzdots jautājums: kura ir tava mīļākā karikatūra? Uz to ir ļoti grūti 

atbildēt. Karikatūra var būt kā joks un arī kā palīgā sauciens. Tā var izcelt problēmu un 
dažreiz arī piedāvāt risinājumu. Vai tā var būt kā jautājums un dažkārt arī atbilde. Bet 

patiesībā vislabākās ir tās "saldskābās" karikatūras. Labāk par saldskābmaizi man garšo 

rupjmaize, bet attiecībā uz karikatūrām dodu priekšroku pirmajām. Par tādām cilvēki 

reizēm nosaka: būtu smieklīgi, ja nebūtu tik skumji. Nebaidies pasmaidīt! 



 

Supervienkāršā bioloģija 
 

"Supervienkāršā bioloģija" būs brīnišķīgs palīglīdzeklis, veicot kursa darbus un 

mājasdarbus un pārbaudot zināšanas, turklāt tā noderēs kā visaptveroša rokasgrāmata, 
gatavojoties pamatskolas noslēguma pārbaudēm. 

 

Анастасия Бобкова «Гладь, люби, хвали» 

 

Нескучное руководство по воспитанию собаки 
 

Эта книга - не пособие по дрессировке, вы не найдете в ней рекомендаций, как за 

три занятия научить собаку сидеть по команде. Зато в ней описаны принципы, по 

которым песий организм работает и строит отношения с организмом человечьим. 
Книга написана на основе многолетнего опыта работы авторов и с проблемными 

собаками, и с совершенно идеальными "мамиными зайками". Из нее вы узнаете, 

что любое неудобство во взаимодействии с псом можно устранить. Это не нудная 
инструкция к собаке, но инструмент для извлечения дополнительного 

удовольствия из собаководства. После прочтения вы научитесь хорошо понимать 

свою собаку, проявлять и распознавать любовь, и ваша совместная жизнь станет 
насыщеннее и веселее. 

 

АЛЕКСАНДРОВА А.С. «Кот в доме хозяин! Как понять своего питомца, 

подружиться и не навредить» 

 
Коты — это не просто любимые питомцы, но и полноправные члены семьи. К ним 

тоже требуется индивидуальный подход, чтобы между хозяином и его пушистым 

подопечным не возникало конфликтов. 

В издании приведены частные примеры, когда у любимцев возникают проблемы и 
они начинают вести себя агрессивно, портят мебель и игнорируют лоток.  

Mūsdienu daiļliteratūra 

 

Дина Рубина «Маньяк Гуревич» 

 
Роман "Маньяк Гуревич" не зря имеет подзаголовок "жизнеописание в картинках" 

– в нем автор впервые соединил две литературные формы: протяженный во 

времени роман с целой гирляндой "картинок" о докторе Гуревиче начиная с 
раннего его детства и по сегодняшний день: забавных, нелепых, трогательных, 

пронзительных, грустных или гомерически смешных. 



 

Татьяна Тронина «Между нами дождь» 
 

Роман «Между нами дождь» является актуальным, так как рассказывает о вымышленном 

будущем, о жестких карантинных временах, когда мир одновременно так знаком и так чужд 
нам. В центре романа любовь главной героини и таинственного мужчины, чья роль в 

происходящих событиях является неоднозначной... Писательница тонко передает 

тревожащие нас события, рассматривая их с разных точек зрения — персонажи в романе 
живут с вживленными в них чипами, носят маски и все время пользуются санитайзерами, 

стирая руки в кровь. Изменится ли их жизнь в лучшую сторону или все станет только хуже?  

 

Елена Чижова «Повелитель вещей» 

 

Елена Чижова — прозаик, автор многих книг, среди которых "Время женщин" (премия 
"Русский Букер"), "Город, написанный по памяти", "Терракотовая старуха", "Орест и сын", 

"Китаист". "Повелитель вещей" — новый роман. Санкт-Петербург, март 201… года. Анна, 

бывшая школьная учительница, надеется, что вслед за кардинальными переменами в стране 

изменится и ее собственная жизнь. Маленький мир, в котором, помимо Анны, живут ее 
домашние: мать, владелица богатой коллекции антиквариата, и сын, начинающий гейм-

дизайнер, создающий Великую Игру, — действительно изменится. Но причиной тому 

станет страшная правда о прошлом. "Давно, он еще учился в школе, они шли из 
компьютерного магазина, и мать ни с того ни с сего взялась промывать ему мозги. Говорила 

про дружбу и что друзей надо искать среди одноклассников. Он ответил, что не понимает, 

почему должен ограничивать себя этим, в сущности, случайным множеством, вместо того 
чтобы искать в огромном, воистину безграничном: в Сети". 

 

 

Andrea Facioli “Kalnu klusums” 

 
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? 

 

Monika Zīle “mana mīļākā nams” 

 

Uzņēmējam Valteram Klieģim ir viss, kas šķiet veidojam ideālu un apskaužamu dzīvi - veiksmīgs 

bizness, grezna māja Pierīgā, skaista sieva, dzimtas un darba turpinātājs - dēls. Tomēr aiz skaistās 
fasādes slēpjas dziļas attiecību plaisas un citu acīm neatklājamas kaislības. Valteram ir slepena 

mīļākā - par viņu divreiz jaunākā Kadija -, un par šo aizraušanos vēl dziļāka mīlestība uz dzimtas 

māju. Un tad uz Kadijas dzīvoklīša sliekšņa naktī uzrodas smagi ievainots vīrietis, bet Valters 
strupi noraida viņas lūgumu pēc padoma un palīdzības... 



 

 

Daina Grūbe  “Vienīgie” 

 

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… 

 

 

Sāra Larka  “Vinteru mājas noslēpums” 

 
Ģimenes romāns par uzticību un nodevību, naidu un mīlestību 

 

TRĪS SIEVIETES, 
TRĪS LIKTEŅI, 

KURI IR SAISTĪTI. 

 

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? 

 

 

Andruss Kivirehks  “Vīrs, kas zināja čūskuvārdus” 

 

"Tēvocis Votele stāstīja, kā mans tēvs – aizvien vēl mežā dzīvodams – no satraukuma un 

skaudības grasījies vai uzsprāgt, domādams par to, kādu saistošu dzīvi baudīja ciema ļaudis un cik 
gan tiem bija aizraujoši daikti. “Mums ir aši jāpārvācas uz ciemu!” viņš esot bļaustījies. “Citādi 

dzīve mums aizslīdēs garām! Mūsdienās visi normāli cilvēki dzīvo zem klajas debess, nevis 

krūmos! Arī es gribu art un sēt, kā dara visur attīstītā pasaulē! Ar ko es esmu sliktāks? Negribu 
dzīvot kā ubags! Jūs tikai paraugieties uz bruņnešiem un mūkiem – tūlīt redzams, ka tie ir simt 

gadu mums priekšā attīstībā! Mums jāpie - pūlē visi spēki, lai viņus panāktu!" 

 

Lēmets uzaudzis starp meža ļaudīm, kas vēl atminas laikus, kad igauņi bijuši vareni un pārtikuši 
un Ziemeļu Rupucis tos sargājis no visiem ienaidniekiem. Taču pasaule mainās, un līdz ar to arī 

cilvēku vērtības. Lēmets kļūst par pēdējo, kurš vēl māk senos čūskuvārdus… Viens no pasaulē 

pazīstamākajiem igauņu rakstniekiem Andruss Kivirehks (1970) romānā “Vīrs, kas zināja 
čūskuvārdus ” saaudis vēsturiskos un mitoloģiskos motīvus, izveidojot krāšņu un simbolisku 

stāstu, kas neatstāj lasītāju vienaldzīgu. Aizraujoša, brīžiem smaidu, brīžiem melanholisku 

nostalģiju raisoša grāmata, kādu nebūsiet lasījuši. 



 

Daina Šadre  “Maldugunis” (Vakara romāns jūlijā) 
 

 

Trīs jaunas māsas sēž rožu dārzā... Trīs draudzenes, izlaiduma klases audzēknes, saulainā pavasara 
dienā Braku pagalmā sapņo par nākotni. Bet kurā brīdī viņu draudzībā nepamanīta ielavījusies 

skaudība un sāncensība? Ceļi šķirsies, sapņi sabruks un asaras līs, kamēr katra no trijotnes beidzot 

atradīs savu īsto dzīvi. Vai izdosies atjaunot arī bijušo draudzību? 

 

 

Daina Šadre  “Ceļmalas puķes” 

 

Kas kopīgs talantīgai, bet par sevi nedrošai aktrisei, kurai aizvērušās teātra durvis atjaunotajā 20. 
gadsimta beigu Latvijā, un augstprātīgai pirmskara lielsaimniecei, kura padzinusi dēla trūcīgo 

līgavu ar bērnu zem sirds? Dainas Šadres romāns stāsta par sievietēm, kuras vēlas baudīt 

mīlestību, drošību un uzticību. Autorei izdevies meistarīgi savīt 1924. un 1994. gada notikumus, 
triju dzimtu likteņus un kaislības un meistarīgi atšķetināt varoņu kopīgo saikni romāna nobeigumā. 

 

Solvita Mežote  “Purva migla” 

 

“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.” 

 

 

Sarmīte Poikāne  “Burkšķuciema bērni” 

 
Bērni visos laikos ir bijuši tie, kas iekrāso ikdienu. Viņi ne mirkli neļauj dzīvei ritēt pārāk 

vienmuļi, sagādādami pieaugušajiem gan prieka, gan satraukuma pilnus mirkļus. Lai arī 21.gs 

jaunā paaudze stipri atšķiras no tiem bērniem, kas auga pagājušā gadsimta sešdesmitajos un 

septiņdesmitajos, bērnības laika raksturīgākās iezīmes nav nekur pazudušas. Mainījusies vienīgi to 
izpausme. 

 

Burkšķuciemā dzīvojošie puikas un meitenes ir parasti lauku bērni. Viņu vecāki aizņemti darbā 
vietējā kolhozā, tāpēc jaunajai paaudzei vasarā ir pietiekami daudz laika, lai izdomātu visādas 

nodarbes, kuras dažbrīd mēdz būt arī gana negantas un pārgalvīgas. 

 
Grāmatas lappusēs lasītājs satiksies ar padomju laika kolhoza ikdienu, atcerēsies amatus, kuri 

mūsdienās vairs nemaz neeksistē. Tāpat varēs pasmaidīt par to gadu bērnu izdomu sava brīvā laika 

aizpildīšanai. Kad nav datoru, viedtelefonu, tad darbojas smadzenes, ģenerējot idejas. Protams, 

idejas, kuras bērni īsteno, būdami pavisam bez pieredzes, ne vienmēr noved pie laba rezultāta, taču 
tieši tā jau arī apgūst dzīves prasmi - caur kritieniem un skrāpējumiem. 



 

Кристин Ханна  «Четыре ветра» 
 

Эпический роман о любви, героизме и надежде, действие которого разворачивается на фоне 

одной из самых определяющих эпох в истории Америки — Великой депрессии. Техас, 1934 
год. Миллионы людей остались без работы, Великие равнины поражены многолетней 

засухой. Фермеры борются за сохранение остатков урожая, вода почти иссякла, пыль 

угрожает поглотить их всех. Регулярные пыльные бури превратили еще совсем недавно 
плодородный край в пустыню. В это страшное время семья Мартинелли, как и их соседи-

фермеры, должна сделать мучительный выбор: остаться на земле, которую они любят, или 

отправиться на Запад, в Калифорнию, в поисках лучшей доли. Элса, мужественная 

женщина, к которой жизнь с юных лет не проявляла особой благосклонности, переживает, в 
первую очередь, за двух своих детей, которые уже забыли, что такое дождь, каково это — 

поесть досыта и как выглядит приличная одежда. Они уже давно не живут, а выживают, и 

настал момент, когда выбора у Элсы не остается: если она хочет спасти детей, то должна 
решиться и покинуть родной дом, отправиться в неведомое, надеясь, что там они обретут 

благополучие. 

 

Мэри Лоусон «Воронье озеро» 

 
"Воронье озеро" - из тех редких литературных находок, что берут в плен сразу и 

бесповоротно, тихо, незаметно, но уверенно. Книга настолько эмоционально насыщенная и 

в то же время спокойная, что с первых же страниц становится ясно, что написать такое 
может только очень талантливый автор. Неторопливая, но полная огромного напряжения 

история разворачивается в "бесплодных землях" Северного Онтарио, где людские невзгоды 

словно отражаются в суровом пейзаже. Семья Моррисон отличается от окрестных 
фермеров - еще со времен прабабки они стремятся к серьезному образованию, и вот юные 

Люк и Мэтт, заканчивающие школу, похоже, станут первыми в роду, кто его получит. Но 

роковой случай переворачивает всю их жизнь... Кейт Моррисон с детства наблюдает за тем, 

что происходит в родной деревне, за странными историями, что случаются в семье соседей, 
жизнь которых - нескончаемая греческая трагедия, она пытается разобраться в череде то ли 

драм, то ли обыденных событий. Ее рассказ о детстве, юности, о братьях, о соседях, о самой 

себе затягивает, как омут в глубоком озере. "Воронье озеро" - история взросления четырех 
детей, живущих в медвежьем углу, поэтическая элегия, воспевающая сдержанную красоту 

северного края, и глубокий психологический роман. Без сюжетных спецэффектов книга 

пытается ответить на вопросы, что сильнее - обстоятельства или характер, психологическая 
травма или стремление жить. 

 

Эли Фрей «Дурные дороги» 

 

Однажды я совершила страшное преступление. И когда правда вскроется, человек, который 
поклялся мне в любви, будет мечтать о моей смерти. У меня останется только один выход 

— сбежать из дома, забраться в вагон товарного поезда и отправиться по дурным дорогам 

прочь от прошлого. Это роуд-стори о пятнадцатилетней бунтарке, которой всегда 
приходится убегать — от полиции, банды, любви и смерти, собственных воспоминаний и 

спущенных с цепи бойцовых псов. Она хочет начать новую жизнь, но судьба снова ведет ее 

дурными дорогами. Прошлое все равно на- стигнет, и придется платить. Это честная и 

дерзкая история о поиске себя, настоящей дружбе и трагедиях взросления. Дороги и панк-
рок, роман- тика грузовых поездов, ветер в волосах и слишком позднее осознание, что цена 

свободы — человеческая жизнь... 

 

Дэйв Эггерс  «Монах из Мохи» 

 
Невероятная история молодого йеменца, выросшего в Сан-Франциско и мечтающего 

воскресить древнее искусство выращивания йеменского кофе. Мохтару 24 года, он работает 

швейцаром в отеле, и особых перспектив у него в жизни нет. Но однажды он прочитал об 

истории кофе и о том, что родина его предков Йемен занимает в этой истории одно из 
центральных мест. С этого дня у Мохтара появляется мечта, которую он и принимается 

осуществлять. Он отправляется в Йемен, чтобы познакомиться со страной, ее традициями и 

с йеменским кофе. Он забирается в горы, среди которых затерялись крохотные кофейные 
фермы. Но внезапно страну охватывает война, на Йемен падают саудовские бомбы, и мечта 

Мохтара о кофейном бизнесе превращается в желание выжить и помочь выжить всем, с кем 

он познакомился. 



 

Чармейн Крейг «Мисс Бирма» 
 

Драматичная и трогательная история семьи, оказавшейся в эпицентре одной из самых 

жестоких бурь XX века. Роман о любви и войне, колониализме, этнической 
принадлежности и кровных узах. Через историю пары Бенни и Кхин и их дочери Луизы 

читатель узнает о судьбе целой страны — Бирмы. После учебы в Калькутте Бенни 

поселился в Рангуне, в то время входившем в состав Британской империи, и влюбился в 
Кхин, девушку из народа каренов — преследуемого этнического меньшинства. Когда Юго-

Восточную Азию накроет Вторая мировая война, Бенни и Кхин вынуждены будут бежать 

от японцев в восточную часть Бирмы. После войны британские власти заключат сделку с 

бирманскими националистами, которые получат контроль над страной. И начнется 
продолжительная гражданская война. У Луизы, старшей дочери Бенни и Кхин, будет 

бурное и опасное военное детство, но незадолго до падения диктатуры она станет первой 

королевой красоты Бирмы. И хотя на девушку обрушится слава и она окажется в центре 
внимания всей страны, ей придется лавировать между новым миром и старым, в котором 

спрятано прошлое ее народа. Роман основан на истории родных писательницы, ее бабушки 

и дедушки. 

 

Мария Метлицкая «Мандариновый лес» 
 

 

"Наташа родилась в заводской слободке, где пили, дрались, рано умирали. Она была 
обречена повторить судьбу матери и остальных женщин, что ее окружали. Но жизнь словно 

сжалилась над ней, дала проблеск счастья. И этим счастьем стала любовь к Чингизу, 

молодому художнику, который, сам о том не подозревая, стал отцом ее единственного 
ребенка. 

Он исчез из ее жизни так же внезапно, как появился, и на память о себе оставил чудесную, 

волшебную картину: мандариновый лес, где маленькие оранжевые солнышки мандаринов 

висят на огромных, могучих деревьях, освещая дорогу тем, кто блуждает в поисках счастья. 
Всю жизнь Наташу согревают воспоминания о той любви, что была такой мимолетной и 

такой счастливой. И эта любовь дает ей силы верить, что счастье обязательно ее найдет." 

 

КОЛОЧКОВА В. Темное время души 

 

Темное время души — это психологический роман о непростых отношениях замужней 
женщины Леси, которая запуталась в собственной жизни и погрузилась на темное дно. 

Книга помогает разобраться в себе и заглянуть даже в самые отдаленные уголки души. 

Писательница Вера Колочкова, умело создающая ярких персонажей, никого не оставит 
равнодушным, потому что она пишет о самом главном — о любви, о дружбе и о поиске 

себя. 

                               Fantastika 

 

Антонина Крейн  «Шолох. Академия Буря» 

 

Ладиславу Найт ждут непростые полгода. Пытаясь убежать от себя, она отправляется на 
далекий остров Этерны. Берти Голден-Халла — детектив — тоже скрывается от прошлого. 

И вместе с ним Лади готова нырнуть в опасное расследование. Древние тайны, магическая 

Академия и остров, полный загадок. Буря разразится через три, два... 

 



 

Антонина Крейн  «Шолох. Тень разрастается (#2)» 

 

Тинави пытается вернуться домой, но натыкается на сплошные неприятности.     Да и в 

самом Шолохе не все так гладко. Дворцовый остров раскололи трещины, а землетрясение в 

Лесном королевстве грозит разрушить некрополь. Кто живет под курганом и чем это грозит 
столице? Куда пропал принц Лиссай? И что за Пустота грядет?     Никто, кроме 

Страждущей, не сможет собрать опасную мозаику из этих загадок.     

 

 

Антонина Крейн « Шолох. Призрачные рощи» 

 

Странные дела творятся в Шолохе, столице Лесного королевства. Дерзкий преступник 
ведет обратный отсчет, совершая скандальные нападения и оставляя зашифрованные 

письма. Дети исчезают из Тернового замка — сумрачного приюта, затерянного среди болот. 

Полынь — лучший детектив Иноземного ведомства — что-то скрывает, а в лесу по ночам 
танцует призрачный культ… Ловчей по имени Тинави предстоит не только разобраться с 

этими загадками, но и найти ответы на главные вопросы: о жизни и смерти, честности и 

любви. Ведь именно от них иногда может зависеть судьба целого королевства. 
Долгожданная новинка популярного цикла Антонины Крейн Шолох. Совокупный тираж 

первых трех книг превысил 50 000 экземпляров. Возвращаемся к любимым героям Тинави 

и Полыни и вновь отправляемся с ними в опасные, но захватывающие приключения. 

Призрачные рощи — часть огромной вселенной Шолоха, но роман можно читать отдельно. 
Чтобы погрузиться в атмосферу магического мира полностью, следует начинать знакомство 

с циклом с книги Шолох. Теневые блики. Тайны, магия, новые герои и старые друзья, 

расследование дерзких преступлений и неповторимая шолоховская атмосфера, легкая 
ирония и неиссякаемая любовь к жизни — все это вы найдете в книгах Антонины Крейн. 

 

 

Д. Бенкау «Одна истинная королева. Книга 1» 

 
Юная Майлин возвращалась домой, когда внезапно все вокруг погрузилось во тьму. Она 

очнулась в мрачном лесу, где повсюду таилась опасность. Загадочный незнакомец спас ее 

из смертельной ловушки. Он предложил сопроводить девушку до столицы королевства 

Лиаскай. Так Майлин узнала, что переместилась в другой мир. Но только добравшись до 
города, она поняла, что оказалась здесь неслучайно. Майлин должна стать новой 

королевой. Ей придется принять свою судьбу или найти способ вернуться домой. Ведь в 

Лиаскае королевы умирают молодыми.   Любовь, приключения, волшебство в 
удивительном зачарованном королевстве. Обычная семнадцатилетняя девушка Майлин 

попадает в волшебную страну, где кипят нешуточные страсти. «Одна истинная королева» 

— одна из самых продаваемых фэнтези-книг 2019 года. Бестселлер в Германии. Продано 
более 30 000 экземпляров. Топ-10 в списке бестселлеров Spiegel. 3-е место книжной премии 

Lovelybooks, крупнейшего немецкого книжного сообщества. «Я читала эту книгу до пяти 

утра, не в силах остановиться. Завораживающий и опасный мир Лиаскай, приключения 

находчивой Майлин и множество тайн приковывают внимание к книге. Многогранные 
персонажи со своими мотивами и секретами. Эта история очаровывает, как и трон, 

созданный из тысячи темных ночей». — Лия Арден, автор книги «Мара и Морок» 

 



 

Д. Бенкау «Одна истинная королева. Книга 2. Созданная из тени» 
 

Прошло полгода с тех пор, как Майлин вернулась в свой мир. Но заклинание, 

произнесенное в королевстве Лиаскай, по-прежнему сохраняет ее связь с Лиамом. Девушку 
преследуют кошмары, в которых его подвергают жестоким пыткам. Чтобы спасти 

возлюбленного, Майлин обращается к междумирцу Натаниелю. Вот только он не может 

помочь своей королеве, потому что утратил магические способности. Теперь им нужно 
найти способ переместиться в другой мир. В Лиаскае королевы умирают молодыми, но 

Майлин готова рискнуть. 

 

 

Амелия Грэмм «Морфо» 

 

Говорят, что нет ничего хуже смерти. Флинн тоже так думал, пока не умер. Теперь он – 

один из обитателей бесконечного города призраков, полного тайн и опасностей. Чтобы 
выбраться и исправить ошибки прошлого, Флинну нужно пройти испытания: океан Гнева 

ждет его, болото Безысходности жаждет поглотить, а коридор Прощения не отпустит 

никогда. 
А еще этот город хранит множество секретов, которые мечтают вырваться наружу. Но у 

Флинна тоже есть тайна, и больше всего на свете он боится, что кто-нибудь о ней узнает… 

 

 

Анна Беннинг   

«Вихрь. День, когда разорвался мир» 

 

Для Элейн настал самый важный день в ее жизни: в Новом Лондоне проходит вихревая 

гонка, и Элейн - одна из сотни избранных участников. Им предстоит прыгать в 
энергетические вихри, которые десятилетия назад едва не разрушили мир. Такой прыжок 

опасен для жизни, но если тебе повезет, ты перенесешься из одного места в другое за 

считанные секунды. Элейн готова выиграть гонку любой ценой. Но посреди вихря в ней 
просыпается сила, которая снова ставит мир под угрозу. И единственный, кто оказывается 

рядом - это юноша, который не хочет иметь с Элейн ничего общего 

 



 

Анна Беннинг «Вихрь 2. Девушка, которая прорвалась сквозь время» 

 

Элейн и Бэйл выпустили из зон множество мутантов, но кураториум не может позволить им 

разгуливать на свободе. Напряжение в мире растет. Грядет страшная война, и ни одна из 

сторон не готова отступать. Глава кураториума Варус Хоторн отправляет в прошлое своих 
бегунов, чтобы те уничтожили Вихрь-прародитель, а вместе с ним и всех мутантов. Элейн и 

Бэйл бросаются в погоню, но каждый прыжок во времени все сильнее запутывает их планы. 

Влюбленные столкнутся со страшной правдой, которую они не в силах изменить. 

 

 

Лия Арден «Невеста Ноября» 

 

Мама нарекла меня Ярой, в честь яркого солнца, которое отражается от снежного покрова. 
Но откуда ей было знать, как выглядит снег, если зимы нет уже сотни лет? Единственное 

место, где ещё сохранились холода, — это проклятый лес. Там живёт последний 

декабрьский колдун, из-за которого зима может однажды вернуться. Люди всеми силами 
пытаются этому помешать, принося в жертву детей, рождённых в декабре. И я оказалась 

одной из этих детей. Книга, которую давно ждали! Славянские мотивы, яркие герои, 

загадки и атмосфера уже таких любимых миров Лии Арден. «Невеста Ноября» — 
одиночный фэнтези-роман о Двенадцати месяцах и девушке, рождённой на рубеже осени и 

зимы.  

 

                               Kriminālromāni, trilleri, detektīvi 

 

Анна Князева «В сентябре вода холодная» 

 

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… 



 

Ольга Володарская «Призраки забытых могил» 
 

Когда-то девушки с неблагополучными судьбами сбились в стаю, чтобы легче было 

выживать. Они побирались, подворовывали, дрались за место под солнцем, но все же не 
теряли надежду на лучшее. Среди них была скрипачка по прозвищу Пила. Она играла так 

великолепно, что могла бы поступить в консерваторию. Но девушек похитили и заперли в 

ледяном подвале. Чтобы спастись из плена, им пришлось пойти на убийство… Пытаясь 
забыть о пережитом ужасе, подруги перестали общаться. Судьба раскидала их, но спустя 

пятнадцать лет им пришлось снова встретиться. Они должны выяснить, кто им угрожает и 

как этот человек узнал, какое тяжкое преступление они совершили в юности… 

 

 

Lelde Kovaļova  «Tvitera tiesa» 
 

Alberta un Elgas Ādamsonu dzīve pārvēršas naktī, kad viņi uzzina, ka pusaugu meitaRasa izvarota 

un piekauta degvielas uzpildes stacijas tualetē. 

 
Ārvalstīs atzinību ieguvušais latviešu aktieris Ričards Dāvidsons ierodas atvaļinājumā dzimtenē 

vien uz divām nedēļām, nenojauzdams, ka jau nākamajā rītā pamodīsies kā nīstākais cilvēks valstī 

- pusaudze apgalvo, ka vainīgais ir Dāvidsons, kurš tobrīd ar draugu kompāniju apstājies pie 
nomaļā benzīntanka. 

 

Sociālajos tīklos pret aktieri sākas nomelnošanas kampaņa un neviens netic Dāvidsona liecībai. 

Izmeklēšanā tomēr atklājas - iespējams, patiesību noklusē gan apsūdzētais, gan cietusī. 
 

Vai cilvēka dzīvi un karjeru var iznīcināt komentāri internetā? 

 
Tu esi aktieris. Vai tad izlikties par kādu citu nav tavs darbs? 

 

 

 

Rolanda Bula   «Fantoma lieta» 
 

“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? 

 

Саймон Майо «На острие ножа» 

 

Лондонский час пик становится смертельным для семи пассажиров: женщина зарезана на 
рыночной площади у вокзала Юстон, мужчине нанесен смертельный удар на ступенях 

метро, а другого поджидали на пороге дома... Всего семь человек. Семь убийств. Для 

Фэйми Мэдлен — опытной журналистки агентства АйПиСи — эта страшная новость могла 
бы стать главным информационным поводом дня и захватывающей работой. Но все 

меняется, когда она понимает, что объединяет жертв. Каждого из них она знала лично. Эти 

люди — ее коллеги, журналисты из отдела расследований. Никто не может даже 

предположить, почему они стали мишенью для нападения. Над чем они работали, что их 
ждала такая страшная смерть? Странно и то, что на их столах и в их компьютерах не 

осталось никаких подсказок. Вскоре Фэйми начинает получать загадочные сообщения, и ей 

предстоит выяснить, предупреждают ли ее о следующем нападении, чтобы она смогла его 
остановить, или запугивают, намекая, что следующей жертвой станет она сама... 



 

Джон Маррс «Code. Носители» 
 

В XXI веке информация – бог. Но как ее защитить? Любое хранилище можно взломать, 

кроме… 
Несколько обычных людей выбраны правительством для участия в уникальной программе 

защиты данных. После новейших биоинженерных операций они становятся ходячими 

тайниками, Носителями. Отныне их мозг содержит сверхсекретные сведения, 
зашифрованные в генетическом коде. Взамен они получили шанс решить все свои 

проблемы и начать жизнь с чистого листа. 

Вместе Носители знают все грязные тайны, всю правду, скрывающуюся за каждой 

государственной ложью, за каждой теорией заговора. Но можно ли им доверять? Ведь у них 
тоже есть секреты, и они сделают все, чтобы их защитить… 

 

Джон Маррс «The One. Единственный» 

 
Пять разных людей получили сообщение о том, что идеальный партнер для них найден. 

Каждый вот-вот встретит свою настоящую любовь. Но будущее в духе и жили они долго и 

счастливо уготовано не всем. Родственные души тоже имеют свои секреты – каждый 

мрачнее, страшнее… и убийственнее другого. 

 

Марина Крамер «Ретроградный Меркурий» 

 
Любовь к неудачливому режиссеру Мите накрыла Катю с головой, она просто одержима 

ею. Девушка готова на все, чтобы завоевать сердце любимого. Она преследует мужчину, 

взрывает машины, следит за ним. Вот только такой напор сильно напугал Митю. Бедняга-
режиссер просто запутался в своих женщинах, а тут все отворачиваются от него – и жена, и 

бывшая любовница, и настоящая. Может, всему виной ретроградный Меркурий? 

 

Наталья Александрова  «Тайна старой графини» 

 
Императрица Екатерина Вторая была известна своей любовью к драгоценностям и 

считалась одним из крупнейших коллекционеров эпохи. Особое место в ее коллекции 

занимал изысканный перстень работы великого мастера Бенвенуто Челлини, украшенный 
крупным сапфиром и бриллиантами. По легенде, этот перстень обладал необычными 

свойствами и приносил своему владельцу удачу во всех начинаниях. 

Петербурженка Екатерина Коваленко знала толк в украшениях и даже имела несколько 
собственных бриллиантов, однако подарок одной эксцентричной пожилой дамы, с которой 

она познакомилась на отдыхе на Канарах, привел ее в восторг и озадачил одновременно. 

Новая знакомая утверждала, что теперь Катя - обладательница перстня самой Екатерины 

Великой и ее ждет большое будущее. 
Катя не поверила чокнутой старухе, но с этой минуты ее жизнь круто изменилась… 



 

Наталья Александрова  «Листы каменной книги» 

 
В конце девятнадцатого – начале двадцатого столетия в Санкт-Петербурге жил и творил 

замечательный скульптор Цезарь Бианки. После Октябрьской революции, вложив все свои 

средства в бриллианты и изумруды, он решил покинуть Россию, однако заболел испанкой и 
умер. Имущество скульптора было конфисковано, но драгоценные камни найти не удалось, 

а доверенный слуга Бианки как в бреду повторял лишь одно: их тайну знает только 

читающая девушка… В наши дни питерская домохозяйка Надежда Лебедева, решив 
прикоснуться к прекрасному, отправилась на выставку работ скульптора Бианки и 

оказалась в самом эпицентре странных криминальных событий… 

 

Татьяна Полякова «Я - ваши неприятности» 

 

Тетушка Серафима собирается выдать племянницу Лику замуж за - ни много ни мало - 
итальянского миллионера. Достаточно лишь приехать в Италию, считает она, как толпа 

богатых претендентов падет к ногам русской красавицы. Но благому намерению сбыться не 

суждено. Серафиму подставили в казино, где она работала - навесили на хрупкую шейку 
восемьдесят семь миллионов. Куда кидаться? К кому обращаться? В милицию – смешно, к 

близким – грешно. А счетчик тикает без остановки... 

 

Татьяна Полякова «Черта с два» 

 

Загадочная фотопленка, которая случайно попала в руки молодой художницы Александры, 
сделала ее жизнь похожей на настоящий боевик. И теперь за ней, точно за крутой героиней 

кинофильма, гоняются коррумпированные милиционеры и их дружки-бандиты. Но 

Александра совершенно не чувствует себя «крутой»… Жизнь, кажется, сделала мертвую 
петлю, теперь хоть вешайся. И тут на Александру сваливается ответственность за 

мальчишку по имени Денис — сироту-беспризорника, которому, оказывается, еще хуже, 

чем ей. Теперь они вместе. А вместе им и сам черт не страшен… Татьяна Полякова — один 
из самых популярных российских писателей в жанре детектива. За время писательской 

карьеры из-под ее пера вышло более 85 книг общим тиражом более 36 миллионов 

экземпляров. По свидетельствам читателей, романы Татьяны Поляковой — это 

«захватывающий сюжет и непредсказуемая развязка, обаятельные герои и невероятные 
приключения, легкий стиль и яркие диалоги». 

 

Дарья Дезомбре «Ошибка Творца» 

 
В Москве идет охота на красивых людей: погибают актриса, телеведущий, манекенщик... 

Они никак не связаны между собой, и следствие скоро заходит в тупик: растворяются в 

тумане наемные киллеры, невиновные признаются в убийстве, которого не совершали, а 

настоящий преступник, напротив, выходит из зала суда за «недостатком улик»... .Это 
полный провал. Оперативникам с Петровки Марии Каравай и Андрею Яковлеву такая 

череда неудач в новинку: они не могут отпустить нераскрытые дела, и, пытаясь нащупать 

«корень всех зол», обнаруживают тонкую нить, уходящую в «лихие 90е», в те времена, 
когда жертв еще и на свете-то не было….Давнее преступление, задуманное как благо, 

оборачивается трагедией, затягивая в свою воронку все больше людей. И это только 

начало... Чтобы прервать катастрофическую цепь событий, должны погибнуть невинные. И 
среди них, возможно, Андрей.......... 



 

Дарья Донцова «Мамаша Бармалей» 
 

Если жизнь загнала тебя в угол, сделай из бумаги разноцветные фонарики, укрась ими этот 

самый угол и живи счастливо. Евлампия Романова не боится проблем, но иногда их 
оказывается так много, что даже Лампа теряется. В офис Макса Вульфа пришла Ирина 

Голкина и заявила, что у нее пропала дочь. Клиентка называла Алису малышкой, деточкой, 

ребенком. Но оказалось, что "детке" … двадцать четыре года, и она работает 
преподавателем в колледже. Мать буквально повсюду водила дочь за руку. Так может быть 

Алиса сбежала от надоедливой опеки мамаши? Сыщики взялись за поиски и выяснили, что 

накануне исчезновения девушку видели вместе со студентом их колледжа Никитой 

Ракитиным: молодые люди спускались в подвал учебного корпуса. Никита - художник, 
известный в Англии иллюстратор детских книг, недавно вернувшийся в Россию. А вот его 

отец отбывает срок на зоне за убийство. Команда Вульфа начала изучать прошлое старшего 

Ракитина, и тут из всех шкафов посыпались такие скелеты… 

Literatūra bērniem un jauniešiem 

 

 

Katrīna Randela  «Vilku meitene» 
 

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. 

 

Anete Grīnberga  «Draņķozols» 
 

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. 

 

 

Dzintars Tilaks  «M+ A. Skolas vecuma romāns» 

 
Marts Meniņš mācās 6.klasē, bet tas nenozīmē, ka viņš nevar rīkoties kā pieaudzis. Iespējams, ka 

īsti bruņinieki, džentlmeņi vai godavīri savos zēnu gados ir bijuši mazliet neprātīgi, gatavi īstenot 

vistrakākās idejas. 
 

Un ir arī viņa – kāda svešiniece, kurai ir jāpalīdz un, kura kļūst par savējo Marta nelielajā 

komandā. 

 
Tā sākas deviņu dienu piedzīvojumi, kad ir gan jānotic, jāizseko un jānovēro, gan jāstājas pretim 

ļaunumam. Ar labiem nodomiem ir par maz, jābūt pārliecībai, ka iejaucoties pieaugušo pasaulē, 

pusaudži nebūs kļūdījušies. 



 

Maija Bumbiere «Dzirkstelīte» (jauniešu romāns) 
 

Kad es izaugšu liela, man būs skaista māja, liela un laimīga ģimene, piedzīvojumi, daudz naudas, 

lieliska karjera un vēl, un vēl, un vēl... 
 

Tas ir tas, ko mēs sev apsolām - 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 jaumus cilvēkus, kur katrs atstāj milzīgu lomu turpmākajā dzīvē un tās izvēlēs. Tu nonāc 

visneiedomājamākajās situācijās un vietās - sākot ar zaļumballi, nometni, kur iepazīsties ar kādu 

ļoti tuvu cilvēku - un beidzo ar bāku, kas palīdz visam nostāties īstajās sliedēs. 
 

Te satiekas domas, atmiņas, spontāni brīži, ikdiena, svētlaime, noriets un pati dzīve. Ances dzīva. 

Ance mīl būt kusībā un visas grāmatas garumā ir nepārtrauktā skrējienā. Tieši tāpēc vectēvs viņu 
sauc par Dzirkstelīti, jo viņa ir -  

 

trausla kā zieds, bet strauja kā uguns. 

 

Skudriņa Kāpēcīte - 3.grāmata 
 

Vai Tu zini, cik vēzim kāju? Kāda ir peles ligzda? Kas guļ ar kājām gaisā? Kā skudras dzēš 

ugunsgrēku? To visu ir uzzinājusi skudriņa Kāpēcīte. Apsēdies tuvēk – viņa ar prieku Tev 
pastāstīs! “Manai ziņkārīgajai skudriņai Kāpēcītei trešajā grāmatā ir daudz piedzīvojumu. Viņa 

dodas ceļojumā zem ūdens un pēta dziļus tuneļus. Taču visnozīmīgākais ir tas, ka viņa ne vien 

palīdz bērniem iepazīt dažādus dzīvniekus, bet arī stāsta, kā aizsargāt dabu. Skudriņa Kāpēcīte 
izbēg no briesmīga meža ugunsgrēka un drīz dosies vēl garākā ceļojumā. Es tik tikko spēju tikt 

viņai līdzi. Dodies piedzīvojumos kopā ar skudriņu arī Tu!” Rasa Dmuhovskiene 

 

 

Dž.K.Roulinga  «Ziemassvētku Cūks» 

 
Džekam ir ļoti mīļa rotaļlieta – Tas Cūks. TC vienmēr ir bijis Džekam līdzās gan baltās, gan 

nebaltās dienās. Taču tieši Ziemassvētku priekšvakarā notiek kaut kas briesmīgs – TC tiek 

pazaudēts. 
 

Bet nakts pirms Ziemassvētkiem ir brīnumu un neticamu izdošanos nakts, kurā spēj atdzīvoties 

visas lietas... arī rotaļlietas. 
 

Džeks un Ziemassvētku Cūks (TC aizstājējs, kurš Džekam nemaz nepatīk) dodas aizraujošā un 

bīstamā ceļojumā pa maģisko Pazudušo Zemi. Ar runājošas Pusdienkārbas, drosmīga Kompasa un 

spārnotas Cerības palīdzību viņi dodas glābt Džeka labāko draugu no briesmīgā rotaļlietu rijēja 
Zaudētāja nagiem... 

 

Viena no pasaules labākajām stāstniecēm ir sacerējusi šo saviļņojošo dēku stāstu, kas vēsta par to, 
cik dārga bērnam ir iemīļotā rotaļlieta un uz kādiem varoņdarbiem viņš ir gatavs, lai atrastu šo 

pazaudēto draugu. Kopā ar slavenā mākslinieka Džima Fīlda ilustrācijām “Ziemassvētku Cūks” 

noteikti kļūs par iemīļotu lasāmvielu visai ģimenei. 

 

Дж.К. Роулинг  «Рождественский Поросёнок» 
 

В своей новой книге Дж.К. Роулинг рассказывает удивительную историю о том, как 

семилетний Джек отправляется в неизведанную страну, где правит ужасный монстр, чтобы 
спасти свою любимую игрушку — поросёнка по имени Пок. Мальчика ждут невероятные 

приключения и нелёгкие испытания, но ради друга он готов на всё. 



 

Татьяна Коваль «Таёжный квест» 
 

Лёша собирался провести лето за компьютером, бегая в виртуальном пространстве и спасая 

мир от злодеев. Но у его папы возникла "гениальная" идея отправиться в путешествие в 
тайгу. Нормально? Жить в глуши, в какой-то избушке, без интернета, да еще в компании 

семилетней девчонки! А из развлечений - только дождь, грибы, черника и рыбалка. Но 

оказалось, что этот таежный квест в реальной жизни гораздо интереснее сетевых игр. Печка 
- не менее гениальное изобретение человечества, чем компьютер. Маленькая 

провинциальная девчонка - настоящий друг. А папа... Для детей среднего школьного 

возраста. 

 

Беатрис Поттер  

«Кролик Питер и все-все-все» 

 

Сказки английской писательницы Беатрис Поттер (18661943) о кролике Питере, котенке 
Томе, ежихе миссис Туфф и других зверушках давно считаются классикой детской 

литературы. Эта книга наиболее полное издание сказок Беатрис Поттер на русском языке.  

 

Дина Артемкина  “Остров внутри” 

 
Лето Милены однозначно испорчено: мало того что она рассорилась с лучшей подругой, 

так ещё и мама навязала ей какую-то творческую лабораторию. Богом забытый остров, 

кругом одни театралы, и каждый из них мечтает стать знаменитым актёром. Поэтому все 
тут же бросаются выполнять любое, даже самое странное задание Анжелы - руководителя 

студии. То молча бродят по острову, то разговаривают с деревьями… Ну какой в этом 

смысл, и где логика? Но, кажется, не всё так безнадёжно. Симпатичный фотограф Фёдор 

помогает Милене освоиться. С ним интересно - может, стоит ему довериться? 
Дина Артёмкина - писатель, драматург, культуролог. Она знает театральную жизнь 

изнутри, ведь сама стояла на подмостках сцены и как актриса, и как режиссёр. Однажды 

Дина ставила спектакль по повести Туве Янссон. Неудивительно, что и на страницах своей 
романтической истории она нашла место всемирно известным персонажам одной из 

главных сказочниц XX века. 

Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2022 

 

 

 

Delfīne De Vigāne  “No un es” (vecuma grupai 15+ ) 

 
Romāns “No un es” ir kompakts, spoži uzrakstīts vēstījums par to, ko patiesībā nozīmē mājas un 

ko – būt bez pajumtes. Grāmatas galvenā varone ir trīspadsmitgadīgā Lū Bertiņaka, kuras intelekta 

koeficients ir tik augsts, ka viņa mācās kopā ar divus gadus vecākiem jauniešiem. Savukārt viņas 
labākajam draugam un klasesbiedram Lūkasam jau ir 17 un patiesībā būtu jāmācās vēl divas 

klases augstāk. Brīvajā laikā meitene veic dažādus zinātniskus eksperimentus, prāto par to, kā 

iekārtota pasaule un cenšas nedomāt par skumjām, kas viņas ārēji ļoti jaukajā un mīlošajā ģimenē 
apmetušās uz pastāvīgu dzīvi. Kad Lū, kurai ļoti nepatīk publiski uzstāties, ir spiesta gatavot 

prezentāciju sabiedrības mācībā, viņa izvēlas to veidot par jaunu bezpajumtnieci No, ar kuru 

nejauši iepazinusies kādā Parīzes dzelzceļa stacijā. Abas pamazām iedraudzējas, un Lū pierunā 

vecākus uz laiku ņemt astoņpadsmitgadīgo No savā paspārnē. Lū par pārsteigumu, uz viņas un 
vecāku dzīvi šis lēmums atstāj daudz lielāku iespaidu nekā uz mājas jauno iemītnieci. 



 

 

 

Juhani Pitseps  “Ir mēness zelta kuģis” (vecuma grupai 11+ ) 

 

1944. gada kara rudenī tūkstošiem Igaunijas un Latvijas iedzīvotāju pameta savas mīļās mājas, lai 
bēgtu pāri jūrai uz Zviedriju. Bēgļu laivās bija arī daudz bērnu. Viņu rotaļas pēkšņi aprāvās, jo bija 

jādodas bīstamā ceļojumā vētrainajā Baltijas jūrā. 

 
Mazā meitenīte Kēte viļņos pazaudē savu mīļlāci Pekaini un vēlāk to brīnumainā kārtā atkal atrod. 

Beidzot viņas ģimene ierauga Zviedrijas krastus, kur gaida kakao krūze, utu pirts un ilgas pēc 

mājām... 

 

 

Petra Posterte  “Gads, kad ieradās bites” (vecuma grupai 11+ ) 

 
Kad Jozefīne Bruknere, saukta par Joziju, no vectētiņa manto bišu saimi, viņai ir divpadsmit gadu, 

viņa dzīvo pilsētā un par bitēm neko daudz nezina. Kāpēc opis savas bites uzticējis tieši viņai? Ko 

ar tām iesākt? Ar vectēva draudzenes dravnieces Almas palīdzību meitene pamazām iepazīst šos 
apbrīnojamos, rosīgos kukainīšus. Izrādās, ka to dzīve ir aizraujoša un noslēpumaina. Tomēr, kad 

Jozija tiek sadzelta un bišu spieta dēļ nākas izsaukt pat ugunsdzēsējus, mammas pacietība ir galā – 

bites ir jāved prom! Jozija nolemj nepadoties un uzsāk cīņu par savām bitēm. 

 

Čārlijs Makesijs  “Puika, kurmis, lapsa un zirgs” (vecuma grupai 15 +) 

 

“Man jādzīvo šajā pasaulē, taču es ļoti labprāt dzīvotu tajā, ko radījis Čārlijs Makesijs.” 
Elizabete Gilberta 

 

“Šī grāmata ir rakstīta universālajā mīlestības, draudzības un laipnības valodā.” 
Bērs Grills 

 

“Brīnišķīgs mākslas darbs un brīnišķīga iespēja ielūkoties cilvēka sirdī.” 

Ričards Kērtiss 
 

“Pavisam vienkārši: tieši šobrīd pasaulei ļoti nepieciešams Čārlija Makesija darbs.” 

Miranda Hārta 

 

Lote Vilma Vītiņa  “Ūdenstornis” (vecuma grupai 15+ ) 

 

Grāmatas varone ir mazpilsētas meitene, kuras ikdienas sastāvdaļas ir skola, klejojumi dabā, 
grāmatas un ūdenstornis. Ūdenstornis ir vieta, ko meitene radījusi savā iztēlē, glābiņš un slēpnis, 

kurā var nolīst jebkurā brīdī, kad dzīve šķiet neizturami vienmuļa. Ūdenstornī var notikt viss, pēc 

kā meitene ilgojas, bet zem gultas glabājas atmiņas no bērnības, kuras vēl var paņemt, paturēt 

rokās. Ūdenstornis meitenes iekšējās norises pārvērš tēlos un kļūst par patvērumu, bet ir grūti tajā 
dalīties ar citiem, pat, ja rodas draudzība, jo katram ir sava iztēles patvēruma pasaule, un ir jāatrod 

kopīgais. 



 

 

Sigri Agnēte Hansena “Tu redzēji?” (vecuma grupai 15+ ) 

 

Bērnu grāmatu izdevniecība “Liels un mazs” laiž klajā norvēģu rakstnieces Sigri Agnētes 
Hansenas (Sigrid Agnethe Hansen, 1989) garstāstu pusaudžiem “Tu redzēji?” Jolantas Pētersones 

tulkojumā. Grāmata skar aktuālu tēmu – drošību internetā. Iespējams, ka spēcīgi izstāstīts un 

personisks stāsts spēj pusaudzim par to iemācīt daudz vairāk nekā sausi pasniegta informācija, 
piemēram, sociālo zinību stundā. Vienlaikus šis romāns ir apliecinājums tam, ka arī pēc 

piedzīvotiem satricinājumiem un nodevības ir iespējams dzīvot tālāk, ka tas nav pasaules gals. 

Taču par šādu mācību reālajā dzīvē var nākties dārgi maksāt. 

 

Vinko Mēderndorfers “Sirds plaukstā” (Vecuma grupai 15+ ) 

 

Slovēņu rakstnieka Vinko Mēderndorfera (1958) romāns jauniešiem stāsta par meiteni, vārdā 

Nika, kas kopā ar ģimeni pārcēlusies uz jaunu dzīvesvietu un uzsākusi mācības astotajā klasē 
jaunā skolā. Patiesībā gan galveno varoni sauc Nikolaja, bet tas ir noslēpums. Un tas nav vienīgais 

noslēpums, ko Nika cītīgi sargā no saviem klasesbiedriem. Nikas dzīvē ir kāds, kas, viņasprāt, 

pavisam noteikti nedrīkst iepazīties ar viņas jaunajiem draugiem. 
 

“Sirds plaukstā” ir stāsts par pusaugu meiteni un viņas neparasti parasto ģimeni. Viņa mācās spāņu 

valodu un paukošanu, spēlē klavieres, skolā organizē dzīvnieku aizsardzības dienu un ir mazliet 
iemīlējusies. Vinko Mēderndorferam izdevies atrast veidu, kā runāt ar lasītāju par smagu tematu – 

īpašajiem bērniem –, priekšplānā tomēr izvirzot jauniešiem aktuālas tēmas: skolas un ģimenes 

dzīvi, draudzību, emocionālo pasauli un vēlmi būt pieņemtam. Tas ir cilvēcīgs stāsts, kas 

aizkustinās ikvienu. Šādi stāsti ir vajadzīgi, lai mēs kļūtu par iekļaujošu sabiedrību un atzītu, ka 
visi esam dažādi un tomēr mīlami un vērtīgi. 

 

Kurbads. Latvju varoņstāsts (vecuma agrupai 11+ ) 

 
Tautas pasaka par Kurbadu ir bijusi populāra visos laikos, tā ir tikusi gan izdota atsevišķi, gan 

iekļauta pasaku krājumos. 2010. gadā latviešu folkmetāla grupa Skyforger izdeva albumu 

“Kurbads”, kurš saņēma Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvu kā gada labākais roka albums. 

2019. gadā Kurbads atdzima uz skatuves multimediālā metāloperā “Kurbads. Ķēves dēls”. 
 

Šajā izdevumā pasaku pārstāstījis dzejnieks Guntars Godiņš. Viņa tekstu bagātina papildina 

krāšņas ilustrācijas, kuru autores ir mākslinieces Sindija Anča un Marika Eglīte.  
 
Grāmatai “Kurbads. Latvju varoņstāsts” ir digitāls papildsaturs, kuram izmantota papildinātās 

realitātes (Augmented reality) tehnoloģija. Tajā iekļautas latviešu folkmetāla grupas Skyforger 

albuma “Kurbads” dziesmas audiovizuālā izpildījumā un detalizēta informācija par Kurbada 
stāstu. Lai piekļūtu šim tiešsaistes saturam, ir nepieciešama viedierīce ar interneta pieslēgumu un 

kameru, kā arī lietotne “KurbadsLV”, kas pieejama Google Play un App Store. 

 

 

Anja Portina  “Radio popovs” (vecuma grupai 11+ ) 
 

Deviņgadīgais Alfrēds faktiski dzīvo viens. Mammu viņš nekad nav redzējis, bet tētis vienā laidā 

brauc komandējumos un brīžam, šķiet, aizmirst par dēla eksistenci. Kādu nakti Alfrēds nolemj 
sekot noslēpumainai svešiniecei, kura kopā ar avīzi pa durvju pasta lūciņu viņam piegādā arī 

ābolus, vilnas zeķes un sviestmaizes. Sākas neaizmirstami piedzīvojumi, kas pilnībā maina ne tikai 

Alfrēda, bet arī daudzu citu novārtā pamestu bērnu dzīvi. Zēns nonāk Amandas Ābollapas mājā, 
kur dzīvo arī kaķis Auksis un vārna Harlamovs. Viņa jaunā paziņa ir pastniece un ļoti jutīgu ausu 

īpašniece – tās spēj uztvert bērnu nopūtas. Amandas mājā Alfrēds atrod vecu radioraidītāju, 

jumtistabiņā ierīko radio studiju un sāk gatavot slepenus nakts raidījumus aizmirstajiem bērniem. 



 

 

Andris Kalnozols  “Kalendārs mani sauc” (Vecāku žūrija) 

 

Romāna Kalendārs mani sauc centrālais tēls ir jauns vīrietis ar grūti definējamu garīgās veselības 
stāvokli. Brīžiem šķiet, ka viņa prāts strādā kā bērnam, citkārt – ka labāk nekā vairumam 

pieaugušo. 

 
Stāsta struktūru veido vietējās mazpilsētas mācītājam rakstītas vēstules, kurās galvenais varonis 

reflektē par savā dzīvē notiekošo, tādējādi iepazīstot pats sevi un apkārtējo pasauli. Nelaimīga 

iemīlēšanās viņu novedusi pie eksistenciālas nepieciešamības no galvas iemācīties katra kalendāra 

datumā svinamās vārdadienas, lai "nokļūtu tuvāk" iecerētajai meitenei, proti, – starp visiem 
vārdiem atrodams arī viņējais. 

 

Luīze Pastore “Laimes bērni” (vecuma grupai 11+ ) 
 

Trīsdesmit gadu dzīvodams kā vientuļnieks Venecuēlā, Orhideju salā pie Velna kalna, Laime 

sasniedza Anhela ūdenskritumu, palīdzēja zinātniskām ekspedīcijām un sniedza daudz interviju 
žurnālistiem, aprakstīdams savus pieredzējumus un atklājumus grūti pieejamajos kalnos, kas glabā 

aizvēsturiskas un pavisam mistiskas būtnes un dārgumus. Par Laimes dzīvi ir ļoti maz pārbaudāmu 

ziņu. Neviens nespēja līdz galam saprast, kur ir realitātes un eksotiskā latvieša fantāzijas robeža. 
 

Uz šīs robežas tad arī atrodas Luīzes Pastores grāmata – brīvs lidojums pār Laimes dzīvi un 

Venecuēlas džungļiem, veidojot aizraujošu piedzīvojumu stāstu, kurā galvenais ir nevis atbilstība 

dokumentāli pierādāmiem faktiem, bet gan idejas par cilvēka spēju sadzīvot ar džungļiem, par 
mantkārības postošajām sekām un par ticību neticamā iespējamībai. 

““Laimes likumi”, ko formulējusi Luīze, un stāsta notikumi, kuros atklājas šo atziņu noderīgums, 

spilgti parāda, ka bīstams ir tas, no kā baidāmies, ko nepazīstam un neizprotam. Saprotot un 
iejūtoties, arī svešais un pat neiespējamais izrādās iespējams un pieņemams,” saka grāmatas 

redaktore Inese Zandere. 

 

 

Marija Parra  “Glimmerdāles Tonje” (vecuma grupai 11+ ) 
 

Grāmatas galvenā varone ir Tonje, zemnieku saimniecības iemītniece, kas draugos ar aitām, 

kazām un pieradinātu kaiju, vienīgais bērns nomaļajā, skaistajā Glimmerdāles ielejā. Tonjes moto, 
kas pārņemts no viņas tantēm – brašām slēpotājām, ir “ātrums un pašpārliecība”. Viņai patīk 

traukties no pakalniem ar slēpēm vai ragavām, dziedot pilnā rīklē, jo tad ir mazāk bail. Viņa ik 

dienu tiekas ar Gunvalu, kuram ir 74 gadi un kurš ir viņas kaimiņš, krusttēvs un labākais draugs, 
spēlē vijoli un ir lielisks pavārs. Viņam ir arī galdnieka darbnīca, kurā viņi meistaro kopā ar Tonji. 

Tomēr meitenei ļoti pietrūkst citu bērnu draudzības. Tonjei, kas vienmēr ir gatava riskēt un 

rīkoties, izdodas atrisināt ļoti grūtus savas un pieaugušo dzīves samežģījumus: viņa sadraudzējas 

ar sākotnēji visai agresīvu zēnu, kuru pametis tēvs, būvē jaunas attiecības starp veco Gunvalu un 
viņa pieaugušo meitu, kuri nav satikušies 30 gadus, panāk, lai Glimmerdāles kempingā tiktu 

atļauts apmesties ģimenēm ar bērniem. Tonje nebaidās smagos brīžos uzdot nepatīkamus, bet 

svarīgus jautājumus. Viņa arī atgādina Gunvalam pašu svarīgāko – ka pieaugušo izraisītos 
samežģījumos nekad nedrīkst vainot bērnu. Pateicoties Tonjes drosmei neklusēt un runāt to, ko 

liek sirds, Glimmerdālē atkal skan smiekli un vijole. 

 

 

Linda Nemiera  “Rīgas raganas” (Vecāku žūrija) 

 

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. 



 

 

Iveta Troalika  “Tūlīt paliks labāk” 

 

Rīga, 2000. gads. Mūžīgie bērni – paaudze, kas piedzīvojusi gadsimtu miju un mēģina pielāgoties 
aizvien jauniem apstākļiem, kuros pat viņu vecāki un padomdevēji jūtas pazaudējušies. Hierarhijas 

brūk un jūk, un veidojas jaunas. Viss ir tikai mūsu pašu rokās, un pasaule ir jāpadara labāka tieši 

šobrīd! – tā ir liela brīvība un arī milzīga atbildība, kad esi kaut kur pa vidu starp pusaudzi un 
pieaugušo. 

 

Laura un Māris 1999. gadā satiekas prestižā vidusskolā, piedzīvo pirmo mīlestību un pirmos 

zilumus, netiekot galā ar visu, ko paši iecerējuši, un atskārstot, ka mīlestība ne tikai rada 
patvērumu, bet tā var atmodināt kaut ko šausmīgu, kad gribas otram trāpīt tā, lai sāp. Pagaidīt un 

paciesties, līdz paliks labāk, vai arī pieņemt lēmumus un neļaut darīt sev pāri. Ja tik ļoti esi izslāpis 

pēc mīlestības un atzīšanas, vai risks, ka lēmumus tavā vietā pieņems kāds, kurš ir drosmīgāks un 
varbūt nežēlīgāks, atmaksājas? Ko darīt, ja nav neviena, kas palīdzētu tikt galā ar pārmērīgu 

jūtīgumu, bet visiem atradīsies laiks pateikt “tu visu vari!”? 

 

Mūžīgie bērni izdzīvos. Viņi slēps savus zilumus un meklēs brīžus, kuros satikties. Apjukušajā 
pasaulē viņus vadīs nevis pieaugušā atbalsts, bet izdzīvošanas instinkts un nezūdoša cerība, ka tūlīt 

paliks labāk. 

 

 

Žaks Frīnss  “Sestklasnieki neraud” (vecuma grupai 11+) 

 

Grāmata “Sestklasnieki neraud” balstās uz reāliem notikumiem klasē, kuras audzinātājs bijis Žaks 
Frīnss. Tie ir traģiski notikumi, par kuriem ir smagi domāt, runāt, arī lasīt – grāmatas galvenā 

varone Akija saslimst ar leikēmiju. Akijas, viņas ģimenes, klasesbiedru un skolotāju pārdzīvojumi 

atainoti ļoti cilvēciski, bez lieka patosa, bet ar lielu sirsnību un brīžiem pat lietišķi – tā, lai 

palīdzētu bērniem meklēt atbildes situācijā, kad radušās bailes un jautājumi. 
 

Rakstnieks izprot un respektē bērnu uztveres īpatnības un lasītprasmes līmeni, raksta viegli 

uztveramā, tomēr bagātā, ar ikdienas leksikas krāsām atdzīvinātā valodā, ko veiksmīgi atveido 
tulkotāja. Viņš nevairās ne no jokiem, ne no asarām, risina svarīgas saskarsmes un tolerances 

problēmas. 

 

Netikumīgie (dzeja) (vecuma grupai 15+ ) 
 

Sagaidot jauno mācību gadu, bērnu grāmatu izdevniecība “Liels un mazs” izdod dzejas krājumu 

pusaudžiem “Netikumīgie”. „Netikumīgie” ir režisores Kristas Burānes veidota dokumentāla 

dzejas izrāde (Dirty Deal Teatro) kuras mērķis – radīt 21. gadsimta Latvijas pusaudža portretu 
dzejas valodā. Izrāde saņēmusi Spēlmaņu nakts balvu kā 2019./2020. gada labākā izrāde 

pusaudžiem un gada sasniegums oriģināldramaturģijā. Krājumā publicēti Agneses Krivades, 

Marija Luīzes Meļķes, Kārļa Vērdiņa, Kirila Ēča un Raimonda Ķirķa dzejoļi Ineses Zanderes 
sastādījumā. 



 

 

Daina Ozoliņa  “Pandēmijas detektīvi” (vecuma grupai 9+) 

 

Grāmata asprātīgā valodā stāsta par neparastiem notikumiem un aizraujošiem piedzīvojumiem uz 
visiem pazīstamu pandēmijas izraisītu situāciju fona. 

 

Kad pandēmijas dēļ divpadsmitgadīgais Austris un viņa māsīca Odrija ir spiesti kopā ar mammām 
pavadīt vasaru dvīņumājā Jūrmalā, abi ir pārliecināti, ka viņus gaisa šausmīga garlaicība. 

Tomēr viss izvēršas pavisam citādi. Mistiski notikumi mājās, aizdomīgas videokameras pie 

pensionāru īpašumiem, motorolleristu zagļu banda, pat cilvēka nolaupīšana… Austris un Odrija 

nolemj slepus kļūt par detektīviem, lai atklātu šos dīvainos noziegumus. Un, kad vēl izrādās, ka 
tajā visā ir iesaistīta arī Austra mamma, garlaicība vairs nav ne prātā. 

 

 

Jennija Jēgerfelde  “Stendapa karaliene” (vecuma grupai 15 + ) 

 
Mamma lika cilvēkiem raudāt. Viņa joprojām liek cilvēkiem raudāt, lai gan vairs nav dzīva. 

Reizēm, kad tētis ir dušā, es dzirdu, kā viņš raud. Man šķiet, viņš domā, ka to nevar dzirdēt. Bet 

var, tāpēc es nekad neraudāšu. Nekad. Un es nekad nelikšu citiem cilvēkiem raudāt. Es likšu 
cilvēkiem smieties. Tā ir mana misija! Sašai ir divpadsmit gadu. Kā magnija atomskaitlis. Viņas 

mamma mēdza teikt, ka dažiem cilvēkiem humors ir kaulos, viscaur skeletā! Sašai ir aizdomas, ka 

viņas kaulos humora nav, bet viņai ir plāns: kļūt par STENDAPA KARALIENI. Viņa trenēsies, 

līdz katrs bēdīgais kauls ķermenī kļūs jautrs. Ja vien viņa spēs likt citiem smieties, varbūt tā otra 
sajūta pazudīs. Tā sajūta, kas slēpjas aiz acīm, dedzina un draud ritēt pāri vaigiem. Moderna, 

asprātīga un reizē emocionāli dziļa grāmata, kas precīzi attēlo pusaudža domas un pārdzīvojumus. 

Tā būtu jāizlasa ikvienam bērnam un vecākam. 

 

Tara Vestovera  “Izglītotā” (Vecāku žūrija ) 

 

Taras tēvs, būdams nelokāmi pārliecināts par tuvo pasaules galu un valdības sazvērestībām, cik 
spēdams norobežoja savu ģimeni no sabiedrības. Nebija neviena, kurš gādātu, ka šīs ģimenes bērni 

iegūst izglītību un saņem medicīnisko palīdzību, vai iejauktos, kad Taras vecākais brālis kļuva 

varmācīgs. 
 

Tara nolēma izmēģināt citādu dzīvesveidu un patstāvīgi sagatavojās iestājeksāmeniem koledžā. 

Ceļš uz izglītību mainīja Taru un aizveda pāri okeānam līdz pat Hārvardai un Kembridžai, kur 
viņa ieguva doktora grādu vēsturē. Tikai tad viņa sāka prātot, vai nav aizceļojusi par tālu un vai 

vēl pastāv ceļš, kas ved uz mājām. 

Informāciju par citām Demenes pagasta bibliotēkas krājumā esošām 

grāmatām skatīt: 

Demenes bibliotēkas krājums http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/ 

Kumbuļu ārējas izsniegšanas 

punkta krājums:  naujene.bibliotēka.lv/Alise/lv 
 

 

http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=name&op0=%25LIKE%25&val0=&linkid0=0&bop1=AND&crit1=auth&op1=LIKE%25&val1=&linkid1=0&bop2=AND&crit2=fund&op2=%3D&val2=9&addCriteriaBop=AND&c=1&c=2&c=3
http://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=fund&op0=%3D&val0=10&addCriteriaBop=AND&c=1&c=2&c=3

