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Kincela, Karolīna. Vai tu zini, kā tas rodas? : sākot ar izejvielām Tkreklam līdz ābolu sulai un Co / Karolīna Kincela ; Katlēnes Rihteres
ilustrācijas ; tulkotāja Anna Kuzina. - [Rīga] : Madris, 2015. - 160 lpp. : il.
; 29 cm. - Pipari atceļo ar kuģi no Brazīlijas vai Indijas, tēja ierodas no
Ķīnas, bet sāls tiek laukā no dziļām zemes dzīlēm. Daudzas lietas, kuras
mums ir pašas par sevi saprotamas, veic garu ceļu, kamēr tās ierodas pie
tevis. Grāmatā varēsi atklāt pats, cik garu ceļu ir veikusi tava kakao tase,
kā tinte ir nokļuvusi tavā pildspalvā, un kā rodas futbola bumba, un kāds
sakars ir zīda kāpuram ar tava tēva kaklasaiti. Grāmatā atradīsi saistošus
viktorīnas jautājumus un lielu vārdnīcu un priekšmetu sarakstu
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Ardēns, Pols. Kā būt izcilam, nevis vienkārši labam / Paul Arden ; no
angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2015]. - 128 lpp. : il. ; 18 cm. - Vairākas desmitgades
Pols Ardēns ir bijis reklāmas industrijas virsotnē. Šajā grāmatā, kuru var
uzskatīt par "kabatas formāta bībeli" visiem talantīgajiem un
kautrīgajiem panākumu tīkotājiem, viņš apkopojis oriģinālas atbildes uz
visdazādākajiem jautājumiem. Te atradīsiet, piemēram, paradoksālas
atklāsmes par to, kāpēc ir labi tikt atlaistam no darba un kāpēc dažreiz
labāk ir kļūdīties nekā visu izdarīt pareizi. Pols Ardēns iesaka, kā risināt
problēmas, piepildīt klientu vēlmes, komunicēt, pareizi izspēlēt savas
kārtis, kļūdīties un būt radošam. Vienalga, vai esat vidusskolas
absolvents, pašnodarbinātais vai ieņemat atbildīgu amatu lielā
uzņēmumā, šī grāmata palīdzēs jums piepildīt neiedomājamo un iespēt
neiespējamo. - Oriģ. nos.: It's Not How Good You Are, It's How Good You
Want to be. - Nosaukums no vāka.
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Leisija, Minna. 365 dabaszinību eksperimenti / Mina Leisija, Līsa Džilespija
un Lūsija Boumena ; il. Aleks Volkers ; tulkojusi Ingrīda Kreicberga ;
rediģējis Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 128 lpp. : il. ; 28 cm.
- Ja esi kādreiz vēlējies uzzināt, kāpēc maize ir poraina, kā izskatās DNS
molekula vai kā pašam radīt varavīksni, tad šī iedvesmojošā grāmata ir
paredzēta tieši tev. Veselu gadu tu ik dienu varēsi veikt kādu eksperimentu,
atklājot un uzzinot kaut ko jaunu. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ.

nos.: 365 Science Activities. - Rādītājs: 128. lpp.
Deinesa, Ketija. Izzini laikapstākļus un klimatu / Ketija Deinesa un Rasels
Teits ; no angļu valodas tulkojusi Gunta Šustere ; redaktore Dace Markota.
- Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Ķīna). - 15 lpp. : il. ; 29 cm. - Laika apstākļi
un to prognozēšana ir viens no populārākajiem sarunu tematiem. Šis
izdevums bērnam varētu būt pirmais izzinošais materiāls, kas vienlaikus
aizvestu ceļojumā apkārt pasaulei pa sauszemi, jūrām un gaisu. Grāmatā
var uzzināt, kā veidojas laikapstākļi un klimats, izpētīt negaisa mākoni,
sekot orkānam, apmeklēt Zemes aukstāko kontinentu, izdibināt, kāds laiks
gaidāms rīt vai kā tiek sastādītas laikapstākļu prognožu kartes. Grāmatu būs
saistoši apgūt pat vismazākajiem lasītājiem, jo tā ar bērnu sarunājas vairāk
nekā 100 lodziņos ar tajos apslēpto informāciju. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem. - Oriģ. nos.: See Inside Weather and Climate. - Aprakstīts pēc
vāka un iespiedziņām. . - "Ar vairāk nekā 100 atveramiem lodziņiem"--Uz
vāka.
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Ēce, Riona, 1963-. Dāvanu saiņošana : Gift wrapping = Упаковка
подарков / Riona Ēce ; redaktore Nadīna Laukmane ; foto: Kristīne
Madjare. - Rīga : Ziedu dizains, ©2015 (Dardedze hologrāfija). - 111, [1]
lpp. : il. ; 20 x 21 cm. - Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu valodā.

78

Kālis, Mārtiņš, 1980-. DzSv2015 : XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētki = XI Latvian School Youth Song and Dance Festival = XI.
Sänger- und Tanzfest der Schuljugend = XI Праздник песни и танца
школьной молодёжи : [foto albums] / foto un teksts: Mārtiņš Kālis ;
[tulkotāji: Kristiāna Kraukle, Iveta Bergmane ... u.c.]. - Rīga : [Mārtiņš
Kālis], ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - [216] lpp. : il. ; 25 cm. - Portretos
un reportāžas fotogrāfijās atainoti XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku mēģinājumi un koncerti, īpašu uzmanību pievēršot “aizkadrā”
notiekošajiem Svētku notikumiem, kuri dalībniekiem nereti paliek spilgtākā
atmiņā nekā oficiālie pasākumi. Šobrīd šis ir vienīgais ilustratīvais materiāls
par XI Skolēnu Dziesmusvētkiem. - Teksts paralēli latviešu, angļu, vācu un
krievu valodā.
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Zemgaliešu simtgadu cīņas par patstāvību. - [Codes pagasts, Bauskas
novads] : [Aleksandrs Aleksandrovs], ©2014. - 118 lpp. ; 20 cm. Grāmatas pirmais izdevums: Rīga : Latviešu etnogrāfiskā biedrība, 1915. . Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.

821 DAIĻLITERATŪRA
B

Aspazija, 1865-1943. Dzejoļi bērniem / Aspazija, Rainis ; Gusta Linkeviča
ilustrācijas. - Jūrmala : White Book, 2015. - 71 [1] lpp. : il. - Pirmsskolas
vecuma bērniem.

B

Ledus sirds : divi saulaini stāsti. - Rīga : EGMONT, 2015. - 48 lpp. : il. (Disney. Ledus sirds). - Seko līdzi animācijas filmas "Ledus sirds" varoņu
jaunajiem piedzīvojumiem - lasi šo grāmatu un uzzini, kā klājas Annai,
Elzai, Olafam un viņu draugiem! Arendelā beidzot atnākusi vasara. Ir gada
karstākā diena, un visi pilsētiņas iedzīvotāji vēlas palikt mājās, kur nedaudz
vēsāks, - bet ne Olafs! Priecājies par sauli un siltumu kopā ar sirsnīgo
sniegavīriņu stāstā "Olafa lieliskā vasara"! Vairākus mēnešus Elza un Anna
plāno savu karalisko vizīti, lai apciemotu kaimiņu karaļvalstis. Nu tas brīdis
ir pienācis. Dodies aizraujošā ceļojumā kopā ar abām māsām stāstā "Pāri
jūrai"!. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Stāstu nosaukumi uz grāmatas
vāka.
Saturā: Olafa lieliskā vasara. Pāri jūrai.

B

Mandija, Mihailīne. Droši uz skolu! / Mihailīne Mandija ; R.V. Aleja
ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Alise Bērziņa ; [atbildīgā redaktore
Santa Jirgensone]. - Rīga : Jumava, ©2015. - 30, [1] lpp. : il. ; 20 cm. (Elfu labie darbi). - Katru gadu septembrī daudziem bērniem sākas jauns
dzīves posms – skolas gaitas. Tās nes gan prieku, satraukumu,
piedzīvojumus un zināšanas, bet arī iespējamas grūtības un raizes. Paiet
laiks, līdz bērns pierod un iejūtas skolas dzīvē, apgūst jaunos noteikumus,
iepazīstas ar skolotājiem un klasesbiedriem. Lai tas notiktu pēc iespējas
sekmīgāk, pirmajā laikā viņam ļoti nepieciešams vecāku un citu tuvinieku
atbalsts. Grāmatiņa palīdzēs bērniem justies droši un pārliecināti. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Keeping School Cool.

B

55 aizraujoši stāstiņi / [no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore
Guna Pitkevica]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Latvijas karte). - 116 lpp. :
il. ; 28 cm. - Grāmata ved lasītāju aizraujošā ceļojumā cauri visai pasaulei
un dažādiem laikiem. Āfrikas džungļos, Ķīnas kalnienēs, Kanādas
sniegotajos klajumos un Amerikas lielpilsētu labirintos stāstu varoņi
iesaistīsies dīvainos, dažkārt biedējošos, apbrīnojamos un reizēm arī
smieklīgos piedzīvojumos. Notikumi risinās gan mūsdienās, gan pagājušajā
gadsimtā, gan tālajos viduslaikos. Daudzi izstāstītie atgadījumi notikuši
īstenībā, taču daži liekas pavisam neticami. Bet vai tāpēc neiespējami? Tas
lasītājam jāizšķir pašam. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: 55
Adventure Tales.

B

Prāta spēles : kinostāsts / Disney / Pixar ; tulkojis Valērijs Černejs ;
redaktore Ilze Collenkopfa. - Rīga : Egmont Publishing, 2015 (SDI Media
Latvia). - 63, [1] lpp. : il. - Bērniem pieaugot, bieži nākas sastapties ar
dažādām pārmaiņām, un mazā Railija šajā ziņā nav izņēmums. Viņa kopā ar
ģimeni pārceļas no ierastās vides Minesotā, jo tēvs sāk strādāt jaunā darbā
Sanfrancisko. Gluži kā mūs visus, arī Railiju dzīvē ietekmē viņas emocijas Laime, Nemiers, Niknums, Nepatika un Melanholija. Emocijas dzīvo un
darbojas Centrā - Railijas prāta komandpunktā - un raida viņai impulsus, kā
rīkoties ikdienas situācijās. Meitene un viņas emocijas cenšas pielāgoties
jaunajai dzīvei Sanfrancisko, taču Centrā sākas pamatīga jezga. Lai arī
Laime - Railijas vadošā un vissvarīgākā emocija - cenšas saglabāt patīkamu
gaisotni, emocijas nespēj vienoties par to, kā vislabāk iejusties jaunajā
pilsētā, mājā un skolā... - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Inside
Out.

B

von Šlihtegrolls, C.F. Meža skola : jautra grāmata bērniem / C.F. von
Šlihtegrolls ; Fr. Baumgartena zīmējumi ; redaktore Inese Pelūde ; tulk.
Kārlis Dziļleja ; oriģināldizainu atjaunojusi Inguna Kļava Švanka. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2015 (PNB Print). - [24] lpp. : il. ; 22 cm. - Jautri, ritmiski
dzejoļi ieved jauno lasītāju meža skolā un iepazīstina ar mazo putnēnu
dienas kārtību. Grāmatu interesantāku un uztveramāku veido košas
ilustrācijas. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Die Waldschule. "Grāmata sagatavota pēc Alfrēda Ūdra apgāda 1943. gada izdevuma"-Titullapas otrā pusē.

B

Štelmahere, Vita. Gliemezīša Glika diena / Vita Štelmahera ; Natālija
Maļinovska, ilustrācijas ; Inta Kušnere, uzdevumi. - Rīga : Lauku Avīze,
©2015. - 23, [1] lpp. : il. ; 24 cm. - (Piecminūšu stāstiņš un lasāmmīklas).
- Grāmata par gliemezīti, kurš saņem drosmi un dodas prom no mājām uz
pīļu dīķi. Pa ceļam viņš iepazīst taurenīti Koko, runci Murko, muskuspīles
Jēci un Pēci, ķirzaku Tūti un daudzus citus. Grāmatas beigās – jautājumi,
spēles un uzdevumi par stāstiņu. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

B

Žuravļova, Olga. Runcis Brencis un pelēns Ēcis : izkrāso rudeni! : [mācību
līdzeklis pirmsskolas vecuma bērniem] / Olgas Žuravļovas ilustrācijas un
teksts. - [Rīga] : J.L.V., [2015]. - [24] lpp. : il. ; 20 x 20 cm. - Krāsojamā
grāmata bērniem, kuri mācās lasīt! Mazie lasītāji satiks divus labus draugus
- runci Brenci un pelēnu Ēci - un uzzinās par viņu rudens piedzīvojumiem.
Grāmata veidota tā, lai bērniem radītu lasītprieku. Izdevuma vienā lapas
pusē ir krāsaina ilustrācija ar tekstu, otrā - melnbalts zīmējums, kuru bērni
vari izkrāsot paši. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - "4+"--Uz vāka.

821.111

Gregorija, Filipa. Muļķu zelts : [vēsturisks romāns jauniešiem] / Filipa
Gregorija ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; [redaktore Gundega
Sēja]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 320 lpp. : il. ;
21 cm. - (Tumsas ordenis ; 3). - Vēsturisko romānu autore Filipa Gregorija,
kura pelnīti tiek dēvēta par vēsturisko romānu karalieni, radījusi trīs
brīnišķīgus, elpu aizraujošus romānus jauniešiem. Nule kā iznācis jaunākais
sērijas "Tumsas ordenis" romāns "Muļķu zelts", kas turpina iemīļoto varoņu
Lukas, Izoldes, Freizes un Išrakas patiesības meklējumus, cenšoties saprast
paši savu likteni un atklāt Tumsas ordeņa noslēpumus. Trešajā sērijas
grāmatā "Muļķu zelts" darbība joprojām risinās 1453. gadā. Lukam Vero un
viņa draugiem jāatklāj patiesība par noslēpumaino angļu zelta monētu
ieplūšanu Venēcijas tirgū. Draugi sastopas ar patiesi neizprotamām maģijas
un alķīmijas briesmām, jo spēki, kuriem viņi spiesti stāties pretī, nav no šīs
pasaules... - Romānu cikla "Tumsas ordenis" trešā grāmata.

821.111

Kerols, Luiss. Bērnistabas Alise / Luiss Kerols ; il. Džons Teniels ; Emīlijas
Ģertrūdes Tomsones vāka dizains ; latviskojis un atdzejojis Edvīns Raups ;
red. Ilze Collenkopfa. - Rīga : Egmont Latvija, ©2015 (Ķīna). - 56, [5] lpp. :
il. ; 22 cm. - Grāmata, pirmo reizi izdota 1890.gadā, ir Luisa Kerola
grāmatas "Alises piedzīvojumi Brīnumzemē" īpaša, mazajiem lasītājiem
domāta redakcija, ko ar sevišķu mīļumu pārstrādājis pats autors. Sers
Džons Teniels speciāli šim jaunajam izdevumam pārzīmējis krāsās divdesmit
savas ikoniskās ilustrācijas. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.:
The Nursey Alice. - Autori uz vāka: Luiss Kerols, sers Džons Teniels.

821.111

Peivere, Mišela. Dievi un karotāji / Mišela Peivere ; no angļu valodas
tulkojusi Ieva Elsberga ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka ; redaktors Guntis
Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 287, [1] lpp. ; 21 cm. Grāmatas darbība norisinās Vidusjūras piekrastē nemierpilnajā bronzas
laikmetā. Grāmatas galvenie varoņi – kazu gans Hīlass un virspriesterienes
meita Pirra – ar sava dzīvnieku pasaules sabiedrotā delfīna atbalstu cenšas
izdzīvot skarbajā Dievietes salā. Slavenās britu rakstnieces, sērijas "Tumšās
senatnes stāsti" autores Mišelas Peiveres piedzīvojumu romāns "Dievi un
karotāji" aizsāk romānu sēriju, kurā lasītāji, elpu aizturējuši, varēs dzīvot
līdzi Hīlasa un Pirras gaitām dažādās Vidusjūras piekrastes zemēs, cenšoties
izvairīties no melnā tērptajiem karotājiem - Vārnām - un meklējot zēna
pazudušo māsu. - 4.-6. kl. - Oriģ. nos.: Gods and Warriors. - "Starptautiska
bestsellera Gods and Warriors pirmā grāmata"--Uz vāka.
1. grāmata.

821.111

Stampa, Emera. Manas, sivēna, superapbrīnojamās dēkas / [Emera
Stampa, teksts un ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Vija Stabulniece].
- [Rīga] : J.L.V., [2015]. - 189, [3] lpp. : il. ; 19 x 15 cm. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: The Super Amazing Adventures of Me, Pig. Nosaukums no vāka.

821.111(73)

Kesa, Kīra. Prinča līgava : triloģija / Kīra Kesa ; no angļu val. tulk. Ieva
Zālīte ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2015
(Jelgavas tipogrāfija). - 336 lpp. - ''Atlase'' ir mūsdienīgs pelnrušķītes
stāsts, kurā veiksmīgi atspoguļoti jaunu meiteņu sapņi par sīvā konkurences
cīņā izcīnītu atzinību un aizraujošu dzīvi - tādu, kāda ir fascinējošā
skaistumkonkursu un televīzijas šovu pasaulē, kas tik ļoti vilina ar ārējo
spožumu, bet nereti pieviļ ar skarbo realitāti. - Oriģ. nos.: The Selection.
1.grām. Atlase.

821.111(73)

Klepfers, Džons. Zombiju mednieki / Džons Klepfers ; Stīva Vulfharda
zīmējumi ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; red. Ilona Ancāne. Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 221, [3] lpp. : il. ; 20 cm. Pagājušas jau divas dienas, kopš Zaka vecāki, kaimiņi un lielākā valsts daļa
pārvērtusies par smadzeņu rijējiem zombijiem. Pienācis laiks zombiju
medniekiem izbeigt šīs šausmas uz visiem laikiem! Bruņojušies ar zombiju
pretlīdzekli, drošsirdīgie mednieki dodas ceļā, lai uzveiktu ļauno ģēniju, kurš
izraisījis šo zombiju apokalipsi. Pulkstenis tikšķ! Vai Atmaksas dienā zombiji
beidzot tiks pieveikti?. - 4.-6. klase. - Oriģ. nos.: The Zombie Chasers.
Sludgment Day.
3. Atmaksas diena.

821.111(73)

Klepfers, Džons. Zombiju mednieki / Džons Klepfers ; Stīva Vulfharda
zīmējumi ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktore Ilona
Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 213, [2] lpp. : il. ; 20
cm. - Kad mierīgo Fīniksas pilsētiņu pārņem zombiji, pidžamu ballīte Zaka
mājās pārtop par īstu cīņas lauku. Zaks, viņa labākais draugs Raiss un
skolas ļaunuma karaliene Medisona dodas misijā, lai izglābtu pasauli no
cilvēku smadzeņu kārajiem briesmoņiem, taču vispirms viņiem jāglābjas
citam no cita…. - 4.-6. klase. - Oriģ. nos.: The Zombie Chasers. - "1"--Uz
grāmatas muguriņas.
1.

821.111(73)

Klains, Ernests. Spēle sākas : [romāns] / Ernests Klains ; no angļu
valodas tulkojusi Agija Krasta ; [redaktore Baiba Īvāne-Kronberga ; vāka
mākslinieks Roberts Baltiņš]. - Rīga : The White Book, [2015] (Jelgavas
tipogrāfija). - 444, [2] lpp. ; 22 cm. - Ir 2044. gads un pasaule ir skarba
vieta - bada, nabadzības un pārapdzīvotības nomocīta. Glābiņu no realitātes
cilvēki meklē simulācijas spēlē ''Oāze'' - utopiskā vidē, kurā iespējams
pilnīgi viss. Laika gaitā no unikālas virtuālās realitātes spēles "Oāze'' ir
pārvērtusies par socializēšanās, biznesa, darba un mācību vietu lielākajai
daļai sabiedrības. Veids Vatss ir uzaudzis simulācijā. Vēl vairāk - viņš veltījis
savu dzīvi, lai soli pa solim izprastu smalkākās ''Oāzes'' detaļas un tās
radītāja Džeimsa Halideja apsēstību ar 80. gadu popkultūru. Puiša
eksistences vienīgais mērķis ir atminēt Halideja mīklu - atrast spēlē
iekodētos slepenos uzdevumus un atrisināt tos. Ikviens zina, ka pirmais,
kurš to izdarīs, kļūs par miljardiera mantinieku un iegūs vienpersonisku
varupār ietekmīgāko spēku pasaulē. - Oriģ. nos.: Ready Player One.

821.111(73)

Pilkijs, Deivs. Supervaronis Kapteinis Apakšbiksis un runājošo klozetpodu
uzbrukums : Deiva Pilkija otrais episkais romāns / Deivs Pilkijs ; no angļu
valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2015 (Poligrāfists). - 136, [3] lpp. : il. ; 22 cm. - Vai atceries
stāstu par diviem draugiem Džordžu un Heroldu un SUPERVARONI
KAPTEINI APAKŠBIKSI? Džordžs un Herolds ir ļoti atbildīgi zēni... Kad vien
kaut kas atgadās, pie atbildības sauc tieši viņus. Un, šķiet, viņiem atkal
padomā vecie niķi! Vispirms viņi ar saviem stulbajiem jokiem sagandē
skolas zinātnisko eksperimentu skati. Pēc tam nejaušības pēc rada
briesmonīgu Runājošo Klozetpodu armiju, kas nolēmusi iekarot visu pasauli.
Kurš gan spēs to apturēt?!!!? Laikam te būs darbiņš Kapteinim
Apakšbiksim!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ nos.: Captain
Underpants and the Attack of the Talking Toilets.

821.113

Renna, Osa. Pelle Bezastis uzsāk skolas gaitas / Osa Renna, Mīkaels
Renns, Ingrida Flīgare ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ;
[redaktore Marika Taube]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. - [31] lpp. : il. ;
27 cm. - Iepazīsties ar gudro un labsirdīgo kaķi Pelli Bezasti! Monss ir
nodibinājis kaķu skolu visiem Upsālas kaķiem. Monsa brālēns Konrads
uzņemas skolotāja pienākumus, jo viņš ir stingrs un prot ieviest kārtību, –
un tas nekas, ka viņam nepadodas pareizrakstība un matemātika… Taču
mācības skolā izvēršas par pilnīgu katastrofu. Tad Monss negaidīti lūdz
Pelles Bezasta palīdzību. Kas gan viņam varētu būt padomā?. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Pelle Svanslös börjar skolan. - "Pēc
Jestas Knutsona stāstiem par Pelli Bezasti"--Uz vāka.

821.113

Knutsona, Līne. Mazais Alans - dzīvā antena / Līne Knutsona un Pēters
Fredins ; Džona Kenna Mortensena ilustrācijas ; no dāņu valodas tulkojusi
Ita Lapsa ; [redaktore Marika Taube]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015
(Poligrāfists). - 127, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Šķiet, ka Mazo Alanu gaida visu
laiku garlaicīgākās vasaras brīvdienas. Viņa draugi ir aizceļojuši kur nu
kurais, un zēnu bieži pieskata gados vecais kaimiņš Helge, kas savulaik bijis

Tornbijas NLO kluba vadītāja vietnieks. Helge grib nodibināt kontaktus ar
kosmosu, un viņam ir plāns. Mazais Alans vēl nav paguvis kārtīgi
apdomāties, kad jau ir ietīts folijā un nakts vidū stāv uz jumta kā dzīva
antena. Pēkšņi viņš savā priekšā ierauga divas savādas acis... Varbūt tomēr
šī būs viena no aizraujošākajām vasarām Mazā Alana mūžā?. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Lille Allan - den menneskelige
antenne.

821.113

Kristīna Olsone. Akmens eņģeļi / Kristīna Olsone ; no zviedru valodas
tulkojusi Ieva Pudure ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; red. Māra Rune.
- Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 157, [1] lpp. ; 21 cm. Tuvojoties Lieldienām, Simona nevar vien sagaidīt, kad varēs pavadīt
nedēļu kopā ar vecmāmiņu Ohusā. Bet kaut kas ir atgadījies gan ar
vecmāmiņu, gan viņas māju. Vecmāmiņa ir nogurusi un domīga. Un Simona
Nopūtu istabā dzird čīkstošus soļus. Lielās akmens skulptūras dārzā
nepārtraukti pārvietojas... Bet no kurienes nāk mistiskās balsis, kas
dzirdamas kasešu atskaņotājā? Balsis, kas lūdz Simonu pasteigties, pirms ir
par vēlu. Simona kopā ar draugiem Billiju un Aladinu mēģina atrisināt mīklu.
- 4. - 6. klase. - Oriģ. nos.: Stenänglar.

821.113

Tellere, Janne. Nekas : [romāns] / Janne Tellere ; tulk. Inga Mežaraupe ;
Māras Ābeles vāka dizains. - Rīga : 2015, A&A VISION. - 183, [1] lpp. - Jau
kopš iznākšanas 2001. gadā, kad šī grāmata saņēma Dānijas Kultūras
ministrijas Bērnu grāmatu balvu, izraisījās asi strīdi: daži uzskatīja, ka šī
grāmata ir jāaizliedz, īpaši jau skolā, citi apgalvoja, ka tā būtu jālasa tieši
skolā. Šīs diskusijas tā arī nav rimušas, lai gan "Nekas" ie kļuvis par vienu
no lasītākajām grāmatām Dānijas skolu vecākajās klasēs un piedzīvojusi 14
papildmetienus. No 2004. gada parādījās šā darba tulkojumi, tagad jau 13,
kas arī ārzemēs izsauca karstas debates - Rietumnorvēģijas skolās to
aizliedza, Francijā daži grāmattirgotāji atteicās to izplatīt, savukārt Vācijā
atradās vecāki, kuri neļāva saviem bērniem to lasīt. Tomēr 2008. gadā
"Nekas" tika atzīts par labāko romānu bērniem Francijā un Vācijā turas
pārdotāko grāmatu saraksta augšgalā. Kādi spēki tiek palaisti brīvībā, ja
nonākam pie secinājuma, ka pasaulē nepastāv morālas vērtības? Kas tad
beigās atliek? Un kas ir cilvēks, ja beigās nav nekā svēta?. - 7. - 9. klase.

821.113

Vīdmarks, Martins. Mūmijas noslēpums / Martins Vīdmarks, Helēna Villisa
; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Māra Rune. - Rīga
: Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 84, [1] lpp. : il. ; 22 cm. - (Lases
un Majas detektīvaģentūra). (Lase un Maja). - Kas notiek muzejā? Vai tajā
patiesi ir atmodusies 3000 gadu veca ēģiptiešu mūmija? Līdz neprātam
pārbiedētais naktssargs apgalvo, ka to redzējis pats savām acīm. Tajā pašā
naktī pazūd arī muzeja vērtīgākā glezna...Lase un Maja nekavējoties dodas
uz muzeju, lai uz vietas izpētītu notikušo. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem. - Oriģ. nos.: Mumiemysteriet.

821.113

Vīdmarks, Martins. Dimantu noslēpums / Martins Vīdmarks, Helēna Villisa
; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Māra Rune. - Rīga
: Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 77, [2] lpp. : il. ; 22 cm. - (Lases
un Majas detektīvaģentūra). (Lase un Maja). - Dārglietu tirgotājam
Muhamedam Karātam kāds zog dimantu pēc dimanta. Viss liecina par to, ka
zaglis ir viens no veikala darbiniekiem: Sīva Leandere, Tūre Mūdigs vai Lollo
Smits. Mazās pilsētiņas policija ir nonākusi strupceļā, tāpēc veikala
īpašnieks palīgā lūdz jaunos detektīvus Lasi un Maju. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Lassemajas detektivbyra: diamantmysteriet.

821.131

Stiltons, Džeronīmo. Pazudušo dārgumu noslēpums : [stāsts] /
Džeronīmo Stiltons ; no itāļu valodas tulkojusi Astra Šmite ; redaktore Guna
Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 116, [12]
lpp. : il. ; 19 cm. - (Stāsti, gardi kā siers ; 10). - Jaunākā skolas vecuma
bērniem. - Oriģ. nos.: Il mstero del tesoro scomparso.

821.174

Dimsone, Maritana, 1965-. Rozā kvarca brālība : [romāns] / Maritana
Dimsone ; red. Dace Sparāne ; Jāņa Esīša vāka dizains. - Rīga : Dienas
Grāmata, 2015. - 396, [1] lpp. - Rozā kvarca brālības piedzīvojumi turpinās
- Jānis, Izabella un Roberts drosmīgi dodas nezināmajā, jo mīklainos
apstākļos bojā gājis Zemzemes slepenpolicijas priekšnieks un kāds knauķis,
kuram ir aukle, niekojas ar melno maģiju, iegrūžot visus pamatīgā postā.
Mūsu trim draugiem šoreiz noderēs ne tikai vecākās māsas Rasas un
ērmīgās tantes Kristianas palīdzība - viņi arī paši spēs rīkoties gluži kā
apzinīgi pieaugušie un labot savas pārgalvīgās rīcības sekas. - 7.-9. klasei.
2. grāmata. Zelta maska.

821.174

Erlate, Jolanta. Pasaules alfabēts lielajiem un mazajiem / Jolanta Erlate,
teksts un fotogrāfijas. – [Rīga] : J.L.V., ©2015. – 76, [3] lpp., [10] lpp. Iel.
: il. ; 24 cm. – Mums katram ir savs alfabēts. Pat ja esi liels, tev ir savs
alfabēts, par kuru tu varētu pastāstīt. Īpaši – ja esi mazs un tavs alfabēts ir
tapis pavisam nesen. Jo īpatnējāks tu, jo spilgtāks ir tavas esmes alfabēts.
Bet, kamēr top tavs alfabēts, vari iepazīties ar cita veidotu stāstu, atrast
tajā spilgtas ierosmes, varbūt ieraudzīt sev tuvo un iepazīt ko jaunu. Kad
būsi izgājis visus alfabēta posmus un uzlasījis grāmatā izkaisītos
akmentiņus, varēsi ieraudzīt neparasto ikvienā lietā!. – 4. -6. klase.

821.174

Šlepiks, Alvids. Mans vārds ir Marīte : [romāns] / Alvids Šlepiks ; no
lietuviešu valodas tulk. Daina Avotiņa ; Māras Rikmanes ilustrācijas. – Rīga
: Lauku Avīze, 2015. – 204 lpp. : il. – (Lata romāns 9 (195). – Ir Otrā
pasaules kara nobeigums. Vācu armija atkāpjas, un Sarkanā armija arvien
dziļāk iespiežas Rietumeiropā. Prūsija cieš badu un pazemojumu, bet jaunās
sievietes un meitenes dzīvo pastāvīgās vardarbības bailēs. Arī mazās
Renātes ģimenē viss kļuvis gluži aplam. Teju vienīgo pārtiku sagādā
vecākais brālis, kurš dodas darbos un arī ubagot uz kaimiņos esošo Lietuvu.
Un tad gluži vai nejauši Lietuvā nokļūst arī Renāte – mazs, lielajā pasaulē
pazudis cilvēkbērns, kurš lietuviski zina tikai vienu teikumu: “Mans vārds ir
Marīte…”. – Oriģ. Nos.: Mano vardas – Maryte.

821.174

Rungulis, Māris, 1950-. Sāļās pankūkas : spokains piedzīvojumu stāsts
skolas bērniem / Māris Rungulis ; ilustrējusi Elīna Brasliņa ; redaktore Māra
Kalve. - Rīga : Pētergailis, [2015] (Jelgavas tipogrāfija). - 108, [3] lpp. : il.
; 25 cm. - Stāsta darbība notiek pagājušajā gadsimta 60. gados – ne tādēļ,
ka mūsdienās vairs nebūtu iespējami piedzīvojumi un dēkas, bet tikai tādēļ,
ka aprakstītajā laikmetā cilvēku dzīvē daudz lielāka nozīme bija izlasītajām
grāmatām. “Un ne viens vien lasītājs izlasīto un pārdzīvoto vēlējās pēc tam
atkārtot arī dzīvē,” uzskata autors. - 4.-6. kl.

821.174

Sedlenieks, Didzis, 1963-. X Ralphi Indrae : neparastā ekspedīcija /
Didzis Sedlenieks ; mākslinieks Artūrs Bērziņš ; redaktors Aldis Vēvers. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 204, [3] lpp. ; 21 cm. Grāmata ir D. Sedlenieka pirmais romāns, kurā rakstnieks palicis uzticīgs
fantastikai, ļaujot lasītājam kopā ar galvenajiem varoņiem ceļot laikā. Viens
no viņiem – sešpadsmitgadīgais Ralfs – ir spiests pamest ierasto vidi, lai
vasaras brīvlaikā pēc vecāku vienošanās dotos pie sava tēva, izcilā
paleoantropologa Papandreu uz Āfriku. Ralfs jūtas kā visnelaimīgākais
jaunietis pasaulē, turklāt pirmajās dienās viņu piemeklē visādas likstas cita
pēc citas, līdz viena no tām kļūst liktenīga un ne tikai viņam vien. - 7.-9.
klase.

