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0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
101

Zeltīts, Raivis. Dr. Pauls Jurevičs un latviešu tautas misija / Raivis Zeltīts ;
korektore Līga Muzikante ; mākslinieciskā noformējuma autore Liene Apine ;
priekšvārda autore Maija Kūle. - [Rīga] : Domas spēks, 2019. - [Rēzekne] :
"Latgales druka", SIA. , 2019. - 94, [1] lpp. - Grāmatā ir apkopotas joprojām
aktuālas latviešu nacionālkonservatīvā domātāja Paula Jureviča (1891-1981)
atziņas par filozofijas uzdevumiem, marksisma briesmām, modernās Rietumu
pasaules problēmām, nacionālisma būtību un latviešu tautas īpašo misiju
pasaulē, kā arī par dažādām sociālajām problēmām, piemēram, demogrāfiskās
krīzes cēloņiem un risinājumiem.
ISBN 9789934870736. . - ISBN 9789934839597.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
233-14

Ankrava, Sigma. Indiešu dievi un dieves / Sigma Ankrava ; ar autores fotogrāfijām
; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata,
[2019]. - 295, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, kartes ; 22 cm. Tiek lēsts, ka 2020. gadā katrs sestais pasaules iedzīvotājs būs indietis. Indijas
iedzīvotāja vidējais vecums būs 28 gadi un tā būs pasaules jauneklīgākā nācija. Un
šī nācija pamatos turpinās dzīvot pēc vissenākās pierakstītās likumu sistēmas Manu likumu - principiem. Tradīcijas mainās lēni, un maģiskā domāšana šķiet
nezūdoša. Grāmata sniedz ieskatu hindu mitoloģijas dievu panteonā. Autore
asprātīgi un dzirkstīgi īstenā pasaku stāstnieka garā šo krāšņo gobelēnu izklāj
lasītāja priekšā. - Tekstā ietverto nosaukumu un terminu alfabētiskais rādītājs:
251.-[294]. lpp.
ISBN 9789934546860.

233

Venkatesananda, Swami. Augstākā Joga - Joga Vasišta / Svami Venkatesanandas
pārstāsts ; no angļu valodas tulkojis Māris Liede ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga :
Veranda, [2019]. , ©2019. - 396, [1] lpp. ; 21 cm. - "Augstākā Joga" ir Svami
Venkatesanandas sastādītā un angliskotā Vēdu svētā teksta "Joga Vasišta" īsā jeb
ikdienas lasīšanai paredzētā kompilācija, kas pirmo reizi tulkota latviešu valodā.
Joga Vasišta ir unikāls darbs Indijas filozofijā. Izdevumā ietvertie stāsti ir pakļauti
nosacījumam "viena lappuse dienā", t.i., Vasištas mācība atspoguļojas 365
lappusēs. Otrais sējums aptver periodu no jūlija līdz decembrim. Jogas izklāstā
guru Vasišta savam māceklim Rāmam sarunas un leģendu veidā atklāj vienīgo
patiesību. Patiesību, uz kuru ceļā atrodas katrs savas būtības izzinātājs, kas
pievienojies
Vasištas
vieduma
klausītājiem.
2.
sējums. ISBN
9789934585104.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
SABIEDRĪBA KĀ SOCIĀLA SISTĒMA
316.3

Iespējamās tikšanās : 8 sabiedrībā zināmas personības dialogā ar grāmatas
varoņiem - cilvēkiem ar invaliditāti / Ēriks Hānbergs, Aiva Kanepone, Marija
Leskavniece, Agnese Meiere, Ērika Šmeļkova, Juris Visockis ; teksta sastādītāja
Irīna Meļņika ; foto: Jānis Brencis, Lelde Goba ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais
noformējums ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - [Rīga] : Jumava, [2019]. ,
©2019. - 169, [5] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - Šī grāmata ir par mūsu
līdzcilvēkiem. Viņu mērķiem un ceļu uz to sasniegšanu, bailēm un to
pārvarēšanu, sasniegumiem un neveiksmēm. Saruna ir viens no
personiskākajiem veidiem, kā iepazīt otru cilvēku. Grāmatas varoņi – gan tie,
kuri ir šo sarunu iniciatori, gan tie, kas atsaucās aicinājumam sarunai par būtisko,
atklāj mums savus dzīves līkločus un ļauj saskatīt, ka ikviens no mums var kļūt
par iedvesmojošu paraugu citiem.
ISBN 9789934203411.

KARALIETAS
355

Dimitris, Juris. Izlūkošanas laboratorija : Rīga-Monreāla 1969 / Juris Dimitris ;
redaktors Ritums Rozenbergs ; mākslinieciskais noformējums, makets Andis
Laizāns ; fotogrāfijas no Jura Dimitra personīgā arhīva. - [Mārupes novads] :
Goldberg Trust, [2019]. - 128 lpp., 80 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili,
ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Autobiogrāfisks dokumentāls stāsts par slepeno

dienestu iekšējo virtuvi, par informācijas apmaiņu starp PSRS un Rietumiem,
kuģiem, okeānu, cilvēku tikumiem un netikumiem.
ISBN 9789934875533.
355

Suvorovs, Viktors. Specnazs / Viktors Suvorovs ; no krievu valodas tulkojis Jānis
Kalve ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas
Grāmata, [2019]. , ©2019. - 357, [1] lpp. ; 22 cm. - Padomju militārās
izlūkošanas speciālo uzdevumu daļas (SpN) bija viens no galvenajiem Padomju
Savienības militārajiem noslēpumiem. Saskaņā ar padomju pavēlniecības ieceri
šīm daļām bija paredzēta izšķirošā loma sagaidāmajā kodolkarā ar Rietumu
valstīm, un tieši tāpēc pat šo daļu pastāvēšanas fakts tika rūpīgi slēpts. Specnaza
daļām un vienībām gaidāmā kara priekšvakarā un jau pirmajās tā stundās un
dienās, ienaidnieka aizmugurē spiegojot un veicot diversijas, bija jānodrošina
Padomju Savienības un tās sabiedroto bruņoto spēku pēkšņo uzbrukuma
operāciju veiksmīgs iznākums. - Oriģinālnosaukums: Спецназ.
ISBN 9789934546877.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
615.3

Diga, Kristīne. Antibiotikas dabā / sastādījusi Kristīne Diga ; redaktore Ilze
Čerņevska ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Izdevniecība
Avots, [izdošanas gads nav zināms]. - Rīga : Avots, [2019]. , ©2019. - 224, [1] lpp.
: ilustrācijas ; 20 cm. - Darbā raksturoti augi, kurus var izmantot kā dabīgas
antibiotikas dažādu slimību ārstēšanai. Sniegts šo augu raksturojums, to ķīmiskais
sastāvs un padomi, kā pareizi sagatavot drogas un kā tās lietot. Atveseļošanās ir
rokas stiepiena attālumā. - Viedais dakteris -daba. Dabas dotas antibiotikas -nosaukums pēdējā lapā.
ISBN 9789934534911.

615.8

Mihailova, Sandra. Deju un kustību terapija Latvijā / Sandra Mihailova ;
[recenzenti: Vikija Karkuva, Kristīne Martinsone, Guna Svence ; konsultanti: Indra
Majore-Dūšele, Kristīne Vende-Kotova]. - [Rīga] : Drukātava, ©2016. - 111 lpp. :
ilustrācijas, portreti. - Bibliogrāfija: 91.-97. lpp. - Grāmata "Deju un kustību
terapija Latvijā" piedāvā apkopojošu skatījumu par vienu no mākslas terapijas
specializācijām - deju un kustību terapiju Latvijas Republikā, gan skaidrojot
vēsturisko kontekstu - kā deju un kustību terapija veidojās Latvijā, gan parādot kā
šobrīd tā attīstās, sniedzot informāciju par izglītības iespējām, pētniecību un
profesionālo darbību. Šajā grāmatā ir izklāstīta Latvijas deju un kustību terapijas
teorētiskā bāze un izskaidrots tās process, parādot, kuriem klientiem / pacientiem
deju un kastību terapija noderīga, kam nē. Pielikumā ir pievienota informācija par
Latvijā izstrādātajiem maģistra darbiem, grāmatām un zinātniskajām publikācijām
deju un kustību terapijā. Grāmata ir paredzēta deju un kustību terapeitiem, citu
mākslu terapijas specializāciju pārstāvjiem un personām, kas savā profesionālajā
darbībā sadarbojas ar deju un kustību terapeitiem, kā arī visiem tiem, kuri vēlas
iepazīties ar deju un kustību terapiju Latvijā, grib veidot kontaktus un meklēt
jaunas sadarbības iespējas.
ISBN 9789934530241.

APĢĒRBA RAŽOŠANA

687

Smeltere, Asnate. Piecdesmit gadi Rīgas Modē / Asnate Smeltere ; māksliniece
Inta Sarkane ; literārā redaktore Antra Bula ; foto: Māra Brašmane, Jānis
Deinats, Dmitrijs Dubinskis [un vēl 13 fotogrāfi]. - Rīga : Neputns, [2019]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 269, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 31
cm. - "Piecdesmit gadi Rīgas modē" nav visaptveroša Latvijas modes vēsture tas ir personisks atmiņu stāsts. Un tomēr grāmata vienlaikus ir arī nozīmīga
vēsturiska liecība par modi kā neatņemamu Latvijas kultūras daļu. Grāmata ir
Asnātes Smelteres atmiņu un pārdomu stāsts par viņas ilgo un veiksmīgo ceļu
modes industrijā, kas aizsākās jau 20. gadsimta 60. gados ar modeles gaitām
tolaik visā Padomju Savienībā plaši pazīstamajā Rīgas Modeļu namā un žurnālā
"Rīgas Modes". Galvenais impulss rakstīt šādu grāmatu bijis vēlēšanās fiksēt to,
kas, šķiet, pazūd.
ISBN 9789934565694.

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
SKATUVES MĀKSLA. TEĀTRIS. TEĀTRA ZINĀTNE
792(474.3)(092)

Kārkliņa, Inta. Labdien un sveiki! Alfrēds Jaunušans : monologs ar komentāriem
/ Inta Kārkliņa ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; literārā redaktore Biruta Jēgere
; foto: Jāzeps Danovskis, Laimonis Stīpnieks, Laimonis Bļodnieks [un vēl 8
fotogrāfi]. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 335 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas. Bibliogrāfija 335. lpp. - Fotogrāfi arī: Dominiks Gedzjuns, A. Iļjina, Kristaps Kalns,
Lauma Kalniņa, Juris Pļaviņš, Andris Vītiņš, Oļegs Zernovs, Jānis Žīgurs.
ISBN 9789934156090.
Aktieri. Teātra producenti un režisori. Teātris.

SPORTS. FIZISKĀ KULTŪRA
796.4(474.3)(09
1)

Staģis, Andris. Šķēpiem mirdzot : Latvijas šķēpmešanas vēsture 1901-2017 /
Andris Staģis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Ineta
Strazdiņa ; mākslinieks Edgars Švanks. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 439 lpp.
: ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 439. lpp. - Latvijas šķēpa
mešanas vēsture ir spoža. Atceramies Ineses Jaunzemes zelta medaļu Melburnā,
Jāņa Lūša pilno medaļu komplektu, Daiņa Kūlas zeltu, Vadima Vasiļevska un
Aināra Kovala sudraba medaļas. Tieši pateicoties vēsturei, šodien varam lepoties
ar izciliem rezultātiem. Arī tagad medaļas izcīna gan jaunieši, gan juniori Eiropas
un pasaules čempionātos. Mēs varam būt lepni, ka mūsu škēpmetēju saime kopīgi
domā par nākotni un pašaizliedzīgi piedalās nākotnes veidošanā. Šodienas
panākumi nebūtu iespējami bez treniņiem, sacensību organizēšanas un Latvijas
Šķēpmetēju kluba darbības. Lai nākotne būtu tikpat spoža kā mūsu vēsture!.
ISBN 9789934203091.

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
NOVADPĒTNIECĪBA
908(474.3)

Bormane, Anita. Kā var aizmirst... : dzīve Latvijā 20. gs. 20.-30. gados / Anita
Bormane ; mākslinieciskais noformējums Daiga Dzene ; atbildīgā redaktore

Renāte Neimane ; literārā redaktore Dace Kraule. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. 178, [2] lpp. - Šajā grāmatā atspoguļosies ne vien dzīves svinēšana un baudīšana,
bet arī atklāsies samērā nopietnas un satraucošas laikmeta ainiņas. Uzzināsiet,
kā 20. un 30. gados dzīvoja Latvijas bagātnieki (neticami, bet turīgākajiem pie
sienas bija pat Rembranta glezna), ko darīja valsts ierēdnis, kad alga nebija vēl
saņemta, kā ceļoja un kādus iespaidus ļaudis atveda no ārzemēm. Aizrautība ar
patēriņa kredītiem jau tolaik bija kā apmātība. Un kur nu vēl latviešu mīlas lietas,
nacionālā skaistuma ideālu apspriešana, iesaistīšanās galdiņu dancināšanā un
skolotāju neapmierinātība ar algām! Anita Bormane: “Pārlūkojot raibās laikmeta
ainiņas, daudzi teiks – viss tieši kā mūsdienās! Jā un nē – ārējās izpausmes –
strīdi, nesaskaņas, kāpšana uz vieniem un tiem pašiem “grābekļiem”, cilvēciskās
kaislības. Tomēr pastāvēja arī kāda būtiska atšķirtība – latvieši jutās kā uzvarētāji
un saimnieki savā zemē!”.
ISBN 9789934156229.
VĒSTURE
94(474.3)”12/1
8”

Straube, Gvido. Vidzemes 1624./1625. gada arklu revīzija : Turaidas, Krimuldas
un Siguldas pilsnovadi / publicēšanai sagatavojis, tulkojis no vācu valodas un
zinātniski komentējis Gvido Straube. Turaidas un Krimuldas pilsnovada 13.-18.
gadsimta vēsturiskā ģeogrāfija / pētījuma autors Muntis Auns ; tulkojuma un
rādītāju zinātniskais redaktors Dr.hist. Muntis Auns ; kopsavilkuma tulkojums
angļu valodā: Eva Eihmane ; latviešu valodas redaktore Ieva Jansone ; angļu
valodas redaktore Regīna Jozauska ; Mārtiņa Plotkas mākslinieciskais
noformējums ; priekšvārds: Vija Stikāne ; rādītājus sastādījusi Dina Beināre. - Rīga
: Zinātne, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 359 lpp. : faksimili,
kartes, tabulas ; 31 cm. - Personu rādītājs: 342.-[344.] lpp. un vietvārdu rādītājs:
345.-[352.] lpp. . - Bibliogrāfija: 339.-[340.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. Publikāciju "Vidzemes 1624./1625. gada arklu revīzija" sagatavojis, transkribējis,
tulkojis, zinātniski komentējis LU profesors, Dr.hist. Gvido Straube. Tas aptver
Turaidas, Krimuldas un Siguldas pilsnovadus. G. Straube sniedz precizētu revīzijas
lasījumu. Mūsdienās šie dokumenti ir nenovērtējams kultūras, tiesību,
saimniecības vēstures avots, kas sniedz ieskatu pārvaldes struktūrā, iedzīvotāju
hierarhijā un sociālajās attiecībās, rāda lauksaimniecības attīstību, migrācijas
procesus, dažkārt raksturo piļu un baznīcu ēkas. Grāmatu bagātina LU Latvijas
vēstures institūta pētnieka, Dr.hist. Munta Auna sagatavotais apjomīgais pētījums
par Turaidas un Krimuldas pilsnovadu vēsturisko ģeogrāfiju 13.-18. gadsimtā.
Analizējot apdzīvoto vietu, pārvaldes struktūru un vietvārdu attīstību, izmantots
plašs vēstures avotu klāsts, kas ļauj izsekot, kā izzūd senās vakas (ciems, pagasts),
parādās arvien jaunas muižas, sākotnēji lībiešu apdzīvotajos novados visai būtiski
mainās vietu nosaukumi. Revīziju tekstus pētnieku G. Straubes un M. Auna
publikācijā var iepazīt no dažādiem skatupunktiem. Revīziju materiāli ir bagāts
avots gan ekonomiskajai vēsturei, gan migrācijas procesu izpratnei, gan
vēsturiskās kartogrāfijas, etniskās vēstures un vietvārdu attīstības pētniecībai. Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā, oriģinālteksts vācu valodā,
tulkots latviešu valodā. - Virstitulā: Turaidas muzejrezervāts.
ISBN
9789934549762.

DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
821.174-3

A II Pozitīvs. Heijā : stāsti / A II Pozitīvs ; redaktores: Ingrīda Zibens, Vineta
Vaišļa ; vāka autore, ilustrācijas: Lība Kamene. - [Madona] : [Arturs Vaišļa],
[2019]. - [Grēnes, Olaines novads] : Drukātava. - 462, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21
cm. - (Pogainie NE zvēri / A II Pozitīvs ; IV). - Grāmatas centrālā doma – kas
notiek, kad nedēļas nogalē uz bezgalīgi garām pusdienām satiekas erudīti bijušie
un esošie policisti, jurists, tiesnesis un cilvēki no tautas? Katram ir spēcīga
faktūra par dzīvi, politikas un biznesa aizkulisēm. Īstā vietā un laikā ikvienā
atveras stāstnieka talants. Pēc iespējas izvairoties no moralizējošiem
vērtējumiem, ar niansētu un reizēm skarbu humoru, viņi paver durvis uz
likumpārkāpēju pasauli, kas šajā laikā un telpā neizbēgami eksistē paralēli
likumpaklausīgo pilsoņu dzīvei. Sižeta izvēles ziņā delverīga brālība. Notikumus
viņi netver burtiski, bet gan izlaiž caur savu garīgo vērtību pasauli, bagātinot ar
nopietnām atziņām, ironiju un arī ar trekniem meliem.
ISBN
9789934885105.
Humoristiskā proza, latviešu. Stāsti, latviešu.
Humoristiskā proza, latviešu.

821.174-3

Bērziņa, Ilze. Happy Girl : Rīga 1995 ērkšķi paradīzē / Ilze Bērziņa ; tulkojis Juris
Bēziņš ; vāka foto: Egils Spuris. – [Canada] : Albert Street Press, [2019]. – 285
lpp. ; 21 cm. – Grāmatas latviskais nosaukums varētu būt “Ilzes piedzīvojumi
Brīnumzemē”. Brīnumzemē, kas saucas Latvija. Un ar brīnumiem, gan
pozitīviem, gan negatīviem, autore sastopas ik uz soļa, kad pēc trimdas svešumā,
Kanādā, pavadītajiem gadiem viņa pārceļas uz Latviju. Lai paliktu, lai dzīvotu.
“Lai Dievs tev stāv klāt!” ir viņas tēva atvadu vārdi, kad 1995. gada vasarā Iilz
Bērziņa dodas ceļā uz ilgoto, daudz izsapņoto dzimteni. Augušai ar mātes un
vecmāmiņas stāstiem par skaisto, brīvo, civilizēto Latviju, viņas prāts uzbur
pasaku ainas. Tomēr tēva nojausma izrādās pravietiska – realitāte ir pavisam
citāda. – Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas.
ISBN 9780992145545.
Latviešu romāni.
Latvija – Intelektuālā dzīve.

821.174-3

Briedis, Leons. Vilcene un atraitnis : romāns / Leons Briedis ; redaktore
Gundega Blumberga ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. – [Rīga] : Dienas Grāmata,
[2019]. , ©2019. – 215, [1] lpp. ; 21 cm. – Lai atgūtos no zaudējuma, atraitnis
viens pats vada laiku Rumānijas Karpatu kalnos un nakšņo pamestā mednieku
būdā. Mežonīgajos klaiņojumos viņa vienīgā pavadone un sarunu biedrene ir
vilcene, kuru viņš dēvē par mežalaņķīti. Meistarīgi savienojot tagadni ar pagātni,
autors panāk iedarbīgu profānā un sakrālā unisonu. “Nav nekā personiskāka par
zāli, kokiem, putniem, debesīm.” Cilvēka apziņai metot laika cilpas, arī atmiņas
tādas ir. Romāna dinamiskais un pašironiskais vēstījums ir dziedinošas, barokāli
bagātīgas dzimtās valodas, notikumu un dažādu kultūru herbārijs, un laiks tajā
tapis pagalam vielisks, vīna glāzē ārdās vērsis, dzīve versmo, vārds augšāmceļ,
mīlestība ir nemirstīga.
ISBN 9789934546853.
Latviešu romāni.

821.174-94

Dreika, Dagnija. Rīgas mozaīkas : veltījums dzimtajai pilsētai / Dagnija Dreika ;
mākslinieciskā izveide Lilija Rimicāne. – Rīga : Apgāds Daugava, 2019. – 191, [1]
lpp. : ilustrācijas. – Dokumentālajā prozā “Rīgas mozaīkas” Dagnija Dreika attēlo
vietas, kur viņa bijusi, atgādina agrākos un tagadējos ielu nosaukumus, kas
risinājušies laika gaitā, to sekas un varbūtības, kādas vēl būtu iespējamas, ja viss
iegrozītos savādāk. Autore apraksta atmiņas un iespaidus par cilvēkiem, kurus

pazīst visi, tostarp slavenām personām, kas dzimušas Latvijas laukos
(rakstniekiem, izciliem kultūras darbiniekiem, publicistiem, dzejniekiem – Raini
un Aspaziju, Andreju Pumpuru un citiem), studējušas ārzemēs un sarūpējušas
nozīmīgu mantojumu, atceroties arī vēsturiskas personas (Pēteri I, Martu –
Katrīnu I, zviedru un poļu karaļus, kuri pie mums pabijuši un atstājuši savas
pēdas, kuras vairs neizdzēst), arī par tādām, par kuru dzīvi un veikumiem
(uzteicamiem vai peļamiem) daudz kas nav plaši zināms. Pagātne rakstniecei
nekad nav tikai bijušas, tā saaug ar tagadni un nākotni, veidojot neatdalāmu
kopumu, kas sakņojas katrā no mums, vai mēs to apjaušam vai ne.
ISBN 9789984411231.
Dokumentālā proza, latviešu.
Rīga (Latvija).
821.174-2

Gulbis, Harijs. Raksti / Harijs Gulbis ; Ievas Kalniņas sakārtojums, komentāri ;
redaktors Jānis Oga ; Māra Garjāņa dizains ; vāka foto Juris Krieviņš. - Rīga :
Mansards, [2019]. , ©2019. - 666, [1] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes :
ilustrācijas, portreti ; 19 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Harija Gulbja
Rakstu 2. sējumā ievietotas lugas, kas sarakstītas padomju laikā - 20. gadsimta
70.-80. gados - un pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas. Rakstu
sastādītājas Ievas Kalniņas komentāros aplūkoti lugu iestudējumi un laikabiedru
liecības. Grāmatā publicētajās fotogrāfijās iemūžināti Harija Gulbja lugu
iestudējumi gan Latvijā, gan trimdā.
2. sējums. Lugas.
ISBN
9789934122293.

821.174-3

Judina, Dace. Devītais : dzimtas sāga : romāns / Dace Judina, Arturs Nīmanis ;
Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga
Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmane ; autoru portreti: Timurs Subhankulovs,
Dace Judina, Krists Čaupals. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - 237, [2] lpp. +
ilustrācijas. - (Laika stāsti). - Saulainā maija dienā Silciema pagastmājā ierodas
jaunā ārste Zīle. Meklējot ziņas par Silakalnu mājām, viņa kļūst par dzīvības
glābēju sirmajam Ansim Silakalnam - cilvēkam, ar kuru viņas dzimtu vieno
noslēpumainas saites. Pirms vairāk nekā septiņdesmit gadiem silciemieši bijuši
liecinieki ciniskai nodevībai un divām asinis stindzinošām traģēdijām, kas
atstājušas neizdzēšamas pēdas daudzu ģimeņu likteņos, liekot piesaukt dzimtas
lāstu, likteņa sodu vai pat mirušo atriebību... Vai šodienas varā ir izlīdzināt
pāgatni, lai mainītu nākotni? Kopš aizlaikiem zīmīgos un liktenīgo brīžos Silakalnu
ozolu svētbirzī sanāk divpadsmit Laika Sargi. Katram savs mūžīgais uzdevums, taču
tikai vienam dota vara - zināt patiesību.
ISBN 9789934156311.
Latviešu romāni.

821.174-3

Kurzemnieks, Kārlis. Mēmais kliedziens : krimināldetektīvs / Kārlis Kurzemnieks
; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. –
Rīga : Jumava, [2019]. – 231, [1] lpp. – Medību laikā mežā netālu no ceļa tiek uziets
svaigs apbedījums. To atrokot, atklājas, ka aprakts jaunas meitenes Agnetas līķis.
Izmeklētāji, šķetinot acīmrredzamo noziegumu, konstatē, ka nogalinātā bijusi
kurlmēma meitene, kas tikko absolvējusi vidusskolu. Pēc neilga laika pazūd viņas
labākā draudzene Sandra. Izmeklētāji ir stupceļā, jo pazūd arī meiteņu skolotājs
Olmanis, kurš mācījis datorzinības. Izmeklētāju rokās nonāk Agnetas soma ar
datoru un grāmatu. Izdodas atšifrēt paroli un datorā atrast dokumentus par bērnu
namu, no kura audžuğimenē kā zīdainis tikusi pieņemta Agneta. Kurš ir nogalinājis
Agnetu, un kur pazudusi Sandra un skolotājs? Kas ir Agnetas bioloğiskie vecāki?
Un vai viņiem ir saistība ar Agnetas nāvi? Kārļa Kurzemnieka otrais romāns turpina
stāstu par sevišķi svarīgu noziegumu izmeklētāju komandas darbu — Klāsa Ores

vadībā
strādās
nule
izglītību
ieguvuši
izmeklētāji.
9789934203398.
Detektīvromāni, latviešu.
Latviešu detektīvproza

ISBN

821.174-3

Lasenberga, Dace. Sveču lējējs : filosofiskas pārdomas / Daces Lasenbergas teksts
un ilustrācijas ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. – Rīga : Avots,
[2019]. , ©2019. – 62, [1] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. – Daces Lasenbergas grāmata
ir pasaku cikls, kurā ietilpst septiņas filosofiska satura pasakas. Tās vairāk uzrunās
pieaugušos lasītājus, jo to galvenie personāži ir: Ticība, Cerība, Mīlestība, Liktenis,
Sāpes, Laime, Bailes un Nāve, kas būtībā ir cilvēka mūžs. Tie ir emocionāli
piesātināti, dvēseli uzrunājoši stāsti, un tieši tāpēc tos sapratīs ikviens.
ISBN 9789934534973.
Latviešu proza.

821.174-1

Ogriņš, Andris. Tā putna diena / Andris Ogriņš ; māksliniece Gita Treice ; literārais
redaktors Māris Salējs. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. – Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2019. – 94, [1] lpp. ; 19 cm. – Dzejoļu krājuma nosaukums ir
parafrāze no Bībeles: “Tā Kunga diena” kristīgajā tradīcijā parasti tiek attiecināta
vai nu uz septīto radīšanas dienu, kad Dievs, pabeidzis darbu, atdusējās, vai nu uz
notikumiem, kas ieņems vietu visa radītā vēstures beigās un ir saistāmi ar
personisku Dieva iejaukšanos. Iespējams, tāpēc “tā putna dienas” pamatnoskaņas
ir vārdiem neizsakāmas gaidas, nenovēršamas tuvošanās, varbūtēja soda un
pestīšanas
laika,
miera,
mīlestības
un
nemirstības
atnākšana.
ISBN 9789984237466.
Latviešu dzeja.

821.174-3

Puče, Armands. aitas / Armands Puče ; literārā redaktore Antra Rēķe ;
mākslinieks Edgars Švanks. - [Rīga] : [Mediju nams], 2019. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. - 255, [1] lpp. ; 20 cm. - Vēl nekad cilvēks savā ikdienas lietojumā nav
bijis tik jaudīgs un reizē - paredzams. Līdz šim vēl nav bijis tā, ka cilvēcei ir tik daudz
dots un tajā pašā laikā - no tās var paņemt vēl vairāk, tai skaitā - katra indivīda
privātumu. Manipulācija ar cilvēka prātu un rīcību ir elementārs algoritms, līdz
kādu dienu tuvākie jūs vienkārši pamet, novēršas, aizbēg... Jums pat prātā nevar
ienākt, ka tieši šobrīd, lasot šīs rindas, kāds cits jūs jau izmanto sociālam
eksperimentam, bet vēl kāds aiz stūra ir sagatavojies slepkavībai, ko pārraidīs labi
apmaksātā tiešsaistē kā vienreizēju vakara izklaidi. Jūs vēl nenojaušat, ka
nomainītā izdegusī lampiņa guļamistabā patiesībā līdz šim ir strādājusi kā augstas
izšķirtspējas videokamera. - Nosaukumā visi vārdi attēloti ar mazajiem burtiem.
ISBN 9789984756165.
Latviešu romāni.

821.174-92

Trakie deviņdesmitie : atskati intervijās “…tikai Andrim Jakubānam un Ērikam
Hānbergam” / Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore
Eva Jansone ; sastādītājs Voldemārs Hermanis. – Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019.
– 190, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. – Personu rādītājs: 188.-[191.] lpp. –
Pārlasīt šīs intervijas nozīmē atgriezties nesenā Latvijas pagātnē un reizē citā
pasaulē. “Tikai Andrim Jakubānam un Ērikam Hānbergam” deviņdesmitajos bija
“Neatkarīgās Cīņas” savdabīgs zīmols. Daudzi viņu intervētie varoņi jau mūžībā.
Ne visi — tāpat kā tolaik — dzīvo mums līdzās Latvijā. Apbrīnas vērts ir uzrunāto
personu spektrs — pašu ministri un citvalstu vēstnieki, baņķieri un mūziķi, politiķi
un režisori, uzņēmēji un dvēseļu gani. Visi viņi tā vai citādi līdzveidojuši valsti un
sabiedrību, kurā šodien dzīvojam.
ISBN 9789934203534.

821.174-3

Vizbulis, Oskars. Pēcjēzus vecuma sviests / Oskars Vizbulis ; redaktore Ruta
Kurpniece ; Māra Garjāņa dizains. – Rīga : Mansards, [2019]. , ©2019. – 187, [3]
lpp. ; 20 cm. – Grāmatā iekļautie stāsti ir par cilvēkiem un viņu dzīvēm. Ar šķietami
vienkāršu un saprotamu valodu autors ievelk sadzīviskās situācijās, kuras izvēršas

traģiskas vai komiskas, dažbrīd abas kopā. Krāsu poētikas un ironijas
piesātinātajiem stāstiem piešķir spēles ar stāstītāja un skatpunkta maiņu, kas
sniedz iespēju uz attēlotajiem notikumiem paskatīties no dažādām perspektīvām.
Spilgta un pārliecinoša debija latviešu literatūrā. – Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
ISBN 9789934585098.
Stāsti, latviešu.
Latviešu stāsti.
821.174-3

Zebris, Osvalds. Māra : romāns / Osvalds Zebris ; redaktore Sigita Kušnere ; Elīnas
Brasliņas ilustrācijas ; Jāņa Esīša un Elīnas Brasliņas vāka dizains. - Rīga : Dienas
Grāmata, 2019. - 221, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Romāns par vidusskolēnu
dzīvi un savas patības atrašanu. Skolā satiekas jaunieši, kuriem ir dažāda dzīves
pieredze un izpratne par savu vietu pasaulē. Rakstnieks parāda, ka ikkatra
paaudze, meklējot atbildes uz līdzīgiem jautājumiem, nonāk jaunās skarbās
situācijās un pārbaudījumos. - Imanta Ziedoņa dzejolis "Visskaistākās ogas
pasaulē",169.-170. lpp.
ISBN 9789934546846.
Jaunatnes proza, latviešu.
Latviešu romāni.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA
Som
821.511.111-94

Bakmans, Marti. Spiegi : dokumentāls romāns / Marti Bakmans ; no somu
valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; Dinas Ābeles vāka mākslinieciskais noformējums
; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; Juka Rislaki priekšvārds ; Daiga Dzene,
makets. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - Rīga : PNB Print. - 334, [2] lpp. : ilustrācijas.
- Latviešu un somu aģentu intrigas, kaislības un noslēpumi, uz patiesiem
notikumiem balstīts dokumentālais romāns. Latviete Marija Emma Tiltiņa (1896–
1943, dzimusi Šūla vai Šulca) bija no Dobeles važoņa ģimenes, taču jau 20.
gadsimta 30. gados viņa vadīja ievērojamu spiegošanas tīklu, kas piegādāja
Padomju Savienībai Somijas militāros noslēpumus. Šūlu par spiedzi savervēja
PSRS militārā izlūkdienesta (GRU) priekšnieks Jānis Bērziņš, un viņa profesionāli
strādāja gan Somijā, gan citur. Būdama aukstasinīga, apburoša un drosmīga, Šūla
veiksmīgi izlikās par bagātu kanādieti, mainīja vārdus, līdz pārdroša kļūda iemeta
viņu somu policijas rokās. Tas bija Šūlas beigu sākums. Viņas vadītais spiegu tīkls
bija internacionāls, un tā dalībnieki bija spilgti sava laika personāži – izlaidīgā
krieviete Lidija Stāla, somu komunists Einars Vehe, naivais amerikāņu
matemātikas ģēnijs Arvids Jākobsons un, protams, brunču mednieks, somu
leitnants Vilho Pentikeinens, kurš aizbēg uz Padomju Krieviju un aizsāk šo stāstu.
Grāmata ieguvusi balvu "Somijas labākais dokumentālais romāns 2017".
ISBN
9789934156328.
Spiedzes. Spiegu stāsti.

Angl 821.111-3

Eljota, Ketrina. Trakā vasara : romāns / Ketrina Eljota ; no angļu valodas tulkojusi
Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga :
Kontinents, [2019]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. - 463 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules
bestsellers). - Kad Floras bijušā vīra vecāki uzaicina viņu pavadīt vasaru idilliskajā
Kornvolā, sieviete piekrīt. Galu galā, būtu tik brīnišķīgi nodoties gleznošanai un
smeldzīgām atmiņām par pagātni. Par mīlestību, kas joprojām turpina klusi
gruzdēt... Tomēr iecerētās mierpilnās brīvdienas ievirzās pavisam trakulīgā
gultnē. Darba dēļ Kornvolā palicis arī Floras bijušais vīrs Hugo ar savu jauno sievu,
un neplānotā vizītē ieradies neciešamais ģimenes draugs Tomijs kopā ar savu
kārtējo draudzeni. Pamazām vien Belingdonu mājas kļūst par sanošu bišu pūzni,
kurā sen apslēptas kaislības gluži kā viesuļvētra satricina ikdienu un atklāj gadiem
glabātus noslēpumus.
ISBN 9789984359502.
Angļu romāni.

Som
821.511.111-3

Hiekapelto, Kati. Tumsa : detektīvromāns / Kati Hiekapelto ; no somu valodas
tulkojusi Ingrīda Peldekse ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums

; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga :
Latvijas Mediji, 2019. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , 2019. - 298, [6]
lpp. : portrets ; 21 cm. - (Detektīvs (Latvijas Mediji). - Izmantojot atvaļinājumu,
Anna Fekete atgriežas dzimtajā Balkānu pilsētiņā. Taču jau pirmajās dienās, kad
upes krastā tiek atrasts kabatzagļa līķis, izgaist cerības uz mierīgu atpūtu.
Saskārusies ar aizspriedumiem un bezdarbību, Anna uzsāk neatkarīgu
izmeklēšanu. Atrastie pavedieni aizved negaidītā virzienā. Kā lai atšķetina
noziegumu, kurš izcēlis gaismā pirms trīsdesmit gadiem notikušu nodevību, kas
iznīcinājusi Annas ģimeni?. - Oriģinālnosaukums: Tumma. - "Latvijas Mediji.
Detektīvs"
-uz
grāmatas
pirmā
vāka.
ISBN
9789934156304.
Detektīvromāni, somu.
Som
821.511.111-3

Hietamies, Eve. Tētis uz pilnu slodzi : romāns / Eve Hietamies ; no somu valodas
tulkojusi Lelde Rozīte ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Lilija
Berzinska ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga :
Latvijas Mediji, 2019. - Rīga : PNB Print. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - [Silakrogs,
Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 333, [1] lpp. ; 21 cm. - Anti Pasenenam,
gaidot sava pirmdzimtā ierašanos pasaulē, bija pilnīgi skaidrs ģimenes lomu
sadalījums. Pija paliks mājās ar bērnu, bet viņš pēc atvaļinājuma atgriezīsies
darbā.Tādēļ brīdī, kad, atdevusi zīdaini tēva rokās, sieva iekāpj taksometrā un
pazūd nezināmā virzienā, Anti apjūk: ''Kur lai vecis tiek pie akmens laikmeta mātes
gēniem, ja es jau no paša sākuma esmu radīts, lai medītu mamutus?''. Oriģinālnosaukums: Yösyöttö.
ISBN 9789934156410.
Somu romāni.

Pol 821.162.1-3

Ivaškevičs, Jaroslavs. Vilkumuižas jaunkundzes : Dzeja / Jaroslavs Ivaškevičs ; no
poļu valodas tulkojusi Ingmāra Balode ; literārā redaktore Cilda Redliha ;
māksliniece Anna Aizsilniece. - [Rīga] : Neputns, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. - 125, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Grāmata "Vilkumuižas
jaunkundzes. Dzeja" ir literatūras klasiķa Jaroslava Ivaškeviča (1894-1980) darbu
izlase. Izlasi veido divas daļas. Pirmajā ietverts hrestomātiskākais no Ivaškeviča
darbiem - poētiskais garstāsts "Vilkumuižas jaunkundzes", kuru viņš sarakstījis
1932. gadā Sirakūzās, sava pirmā Itālijas ceļojuma laikā. Tas reiz jau izdots latviski
(Irēnas Birzvalkas tulkojumā, 1993), taču, kā grāmatas ievadā norāda Ingmāra
Balode, "tulkojumi noveco, savukārt nenovecojoši darbi ir pelnījuši jaunas
interpretācijas". Savukārt izlases otrā daļa sniedz ieskatu latviešu lasītāju līdz šim
mazāk iepazītā Ivaškeviča daiļrades laukā - dzejā, precīzāk - vēlīnajos dzejoļos, kas
apkopoti zem nosaukuma "Ceļojumu dzeja".
ISBN 9789934565700.
Poļu
dzeja. Stāsti, poļu.

Som
821.511.111-3

Jalonena, Rīta. skaidrums : romāns / Rīta Jalonena ; no somu valodas tulkojusi
Maima Grīnberga ; literārā redaktore Renāte Punka ; māksliniece Gita Treice. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 315,
[4] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [318.] lpp. - Romāns ļauj iepazīt visai
neparastu dzīvesstāstu, kas izvērtās veiksmīgs, taču tā varēja arī nenotikt.
Romāna pamatā ir jaunzēlandiešu rakstnieces Dženetas Freimas biogrāfijas fakti,
kopā ar Rītu Jalonenu mēs izsekojam viņas ceļam uz veiksmīgu literāro karjeru,
kurā netrūkst arī dažādu pārpratumu un satraukumu, nepareizi uzstādītas
diagnozes dēļ jaunajai sievietei nākas piedzīvot gan skarbu terapiju, gan
aizliegumu rakstīt. Par laimi, Dženeta laikus apjauš, cik liels dziedinošs spēks
piemīt
vārdiem
un
rakstniecībai.
ISBN
9789984237497.
Somu romāni.

Amer
821.111(73)-3

Meins, Endrū. Rotaļlietu vīrs : romāns / Endrū Meins ; no angļu valodas tulkojusi
Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga :
Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 395 lpp. ;
21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Pēc tam, kad ir notvēris vieno no bīstamākajām
sērijveida slepkavām pasaulē, profesors Teo Krejs ir kļuvis par pēdējo cerību tiem,
kuru bezvēsts pazudušo tuvinieku lietas policija nav spējusi atrisināt. Pie Kreja
vēršas kāds izmisis pazuduša zēna tēvs, kuru ignorē gan varasiestādes, gan
sabiedrība. Lai gan policija lietu ir slēgusi, Krejs piekrīt vēlreiz soli pa solim
pārlūkot faktus. Viņš sāk pētīt pavedienus, kas likumsargiem nav šķituši nozīmīgi:
bērnu zīmējumus, kurā attēlots kāds noslēpumains Rotaļlietu vīrs. Pamazām vien
Kreja priekšā atklājas satricinošu slepkavību algoritms, kurš vēl nebūt nav
noslēdzies. - Oriģinālnosaukums: Looking Glass. - Iztēlojies pasauli, kurā sapņi un
murgi ir tādi paši kā realitāte--uz grāmatas vāka.
ISBN 9789984359496.
Detektīvromāni, amerikāņu

Angl 821.111-3

Sendija, Klēra. Saldā dzīve : romāns / Klēra Sendija ; no angļu valodas tulkojusi
Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga :
Kontinents, [2019]. - [Rīga] : PNB Print. , ©2019. - 429 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules
bestsellers). - Marī ir jauks vīrs, burvīgi bērni un savs bizness. Taču, atšķirībā no
savas kaimiņienes, Marī neprot ne uzcept cepumus, ne iepriecināt bērnus ar vēja
kūciņām, kas pašas kūst uz mēles. Viss mainās, kad Marī nolemj savai vecajai
dzīvei pateikt "Nē!" un sākt jaunu. Arī viņas vīrs, kuram draud atlaišana no darba,
apsien priekšautu un iesaistās kulinārajā piedzīvojumā. Marī apzvēr mats matā
sekot Konditorejas Karalienes receptēm un pastāvīgi vaicā sev: "Ko šajā situācijā
darītu Mērija Berija?". Marī pamazām apjauš, ka Mērijas viedie padomi noder ne
tikai tad, kad jāuzcep biskvītkūka. Vai kaimiņienes nemainīgi patīkamā izturēšanās
slēpj kādas neatklātas zemstraumes? Šis asprātīgais romāns ir īsti svētki.
ISBN 9789984359519.
Angļu romāni.

Amer
821.111(73)-3

Slotere, Karīna. Loras spēle : romāns / Karīna Slotere ; redaktore Solvita Velde ;
no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga :
Kontinents, [2019]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. - 508 lpp. ; 21 cm. - Andrea
Kūpere par savu māti Loru zina visu. Jaunā sieviete zina, ka mamma visu mūžu
pavadījusi klusā pilsētiņā, ir labi ieredzēta runas terapeite un viņai nav itin neviena
noslēpuma. Viss mainās, kad kāda sestdienas pēcpusdiena kafejnīcā izvēršas
traģiskā incidentā, kas Loru parāda pavisam citā gaismā. Andreai rodas neskaitāmi
jautājumi: kas ir šī sieviete, kura viņu audzinājusi trīsdesmit vienu gadu? Vai mātes
rīcību attaisno nesavtīga mīlestība? Vai varbūt tas bijis nežēlīgs aprēķins?. Oriģinālnosaukums:
Pieces
of
Her.
ISBN
9789984359465.
Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu.

Izr 821.411.16-3

Šalevs, Meirs. Balodis un zēns : romāns / Meirs Šalevs ; no ivrita tulkojis Ilmārs
Zvirgzds ; māksliniece Gita Treice ; literārā redaktore Renāte Punka. - Rīga : Jāņa
Rozes apgāds, [2019]. - 382, [1] lpp. - Balodis un zēns” ir fascinējošs romāns, kas
ietver divus mīlas stāstus, ko šķir pusgadsimts. Stāsts par divu jauniešu attiecībām
Izraēlas Neatkarības laikā tajā cieši savijies ar vēstījumu par mūsdienu
notikumiem tūrisma gida, putnu vērotāju pavadoņa Jaīra Mendelsona dzīvē.
Romāna galvenā tēma ir mīlestība – cik dziļas ir mūsu jūtas, kas ir mājas un kāpēc
mēs, gluži kā baloži, kas apmācīti lidot tikai vienā virzienā, allaž tajās atgriežamies.
Meira Šaleva vēstījums ir universāls un reizē intīms kā spārnota atzīšanās
mīlestībā, un tas tiek izstāstīts rotaļīgi un neatvairāmi valdzinoši.
ISBN 9789984237558.
Izraēliešu romāni.

DAIĻLITERATŪRA KRIEVU VALODĀ
K 821.161.1-3

Александрова, Наталья. Заклятие наследницы фараона : роман / Наталья
Александрова. - Москва : Издательство АСТ, 2019. - Москва : Издательство
АСТ, 2019. - 320 с. - (Роковой артефакт). - Более трех тысячелетий назад в
Египте властвовали женщины-фараоны, и самой могущественной и
знаменитой из них была царица Хатшепсут. Согласно легенде, она владела
священным ожерельем необычайной красоты, которое давало
безграничную власть над мужчинами… След артефакта затерялся в веках,
считалось, что он безвозвратно утерян, однако его поиски не прекращались.
В наши дни фрагменты ожерелья оказались у трех ни о чем не
подозревающих девушек, которых преследуют те, кто хочет заполучить
частицу
могущества
владычицы
Хатшепсут.
16+.
ISBN 9785171133092.
Detektīvromāni, krievu.

Angl 821.111-3

Боланд, Шалини. Тайная мать : роман / Шалини Боланд ; перевод с
английского Н. В. Екимовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 315, [3] c. (Национальный бестселлер Британии). - Тонкий психологизм. Абсолютная
подлинность. Пронзительный и мастерский авторский стиль. Эта книга
рассказывает о самой страшной потере для любой женщины – потере своих
детей. Ты моя мамочка? Этот невинный вопрос застал Тессу Маркхэм
врасплох. Вернувшись домой с работы, женщина обнаружила у себя на кухне
маленького мальчика. Малыш уверен: она – его новая мама, потому что так
ему сказал Ангел. Но у Тессы нет детей. Больше нет. Первый ребенок умер
еще при родах, а второго Тесс похоронила совсем недавно. Эта трагедия
буквально перевернула ее жизнь. Частые нервные срывы, депрессия, муж
ушел к другой женщине. А теперь еще это таинственное появление. Приезд
полиции только ухудшает ситуацию: ее небезосновательно подозревают в
похищении ребенка, и Тесс вынуждена доказывать свою невиновность. Но
как это сделать, если даже самые близкие люди сомневаются в ее словах?
Да и сама она, похоже, больше себе не верит…. - 16+.
ISBN 9785041013103.
Angļu romāni.

Angl 821.111-3

Джуэлл, Лайза. Встретимся у Ральфа : роман / Лайза Джуэлл ; перевод с
английского Н. Лебедевой. - Москва : Эксмо, 2018. - 352 c. - (Лайза Джуэлл.
Романы о сильных чувствах.). - Типичный дом в Лондоне. Одну из квартир
занимают давние друзья Ральф и Смит, другую – влюбленная пара, Карл и
Шевон. Их привычный уклад нарушается, когда расчетливая красотка с
верхнего этажа Шери начинает недвусмысленно интересоваться Карлом, а в
квартиру к Ральфу и Смиту заселяется новая соседка, Джем. Количество
недомолвок в доме день за днем все нарастает, но никто не готов это
признать. Однако скоро соседи соберутся на вечеринке у Ральфа – ключевом
событии, которое изменит их жизни раз и навсегда. "Вечеринка у Ральфа" дебютный роман Лайзы Джуэлл, который она написала на спор с другом.
Книга получилась необычайно цельной и кинематографичной, получила
статус бестселлера, а также была объявлена Книгой года в Великобритании.
ISBN 9785040929665.
Angļu romāni.

Angl 821.111-3

Джуэлл, Лайза. Правда о Мелоди Браун : роман / Лайза Джуэлл ; перевод с
английского Н.Б. Флейшман. - Москва : Эксмо, 2019. - 384 c. - (Лайза Джуэлл.
Романы о сильных чувствах.). - Мелоди Браун живет в муниципальной
квартире в центре Лондона. Она ведет замкнутый образ жизни. Известно

лишь, что она дорожит сыном и работой и у нее нет ни друзей, ни аккаунтов
в сети. Но однажды она знакомится в автобусе с приятным мужчиной,
который приглашает ее на свидание… на шоу гипноза. Мелоди становится
невольным участником действа, и с этого дня ее личность радикально
меняется. Впервые на русском. Лайза Джуэлл является одним из самых
известных авторов Великобритании. Ее произведения – признанные
бестселлеры, в которых органично сочетаются лучшие качества
романтической, психологической и городской прозы, написанной с
присущим англичанам тонким юмором и умением закрутить сюжет не хуже
Агаты Кристи.
ISBN 9785041015657.
Angļu romāni.
Angl 821.111-3

Доусон, Люси. Кто прислал мне письмо? : роман / Люси Доусон ; перевод с
английского С. Алукард. - Москва : АСТ, 2017. - 317, [2] с. ; 17 см. (Психологический триллер). - Проснувшись накануне своего дня рождения,
Софи увидела у кровати незнакомца. Он вручил ей запечатанный конверт и
приказал вскрыть его завтра на празднике, ровно в восемь вечера, в
окружении родных и близких. И пригрозил, что если Софи нарушит приказ –
пострадает не только она, но и ее мать и сестры… Мужчина исчез так же
внезапно, как и появился, а Софи запаниковала. Может, это какая-то ошибка
или глупый розыгрыш? Но кто прислал ей на следующий день букет? И кто
преследует ее по пятам на белом автомобиле?. Софи убеждается, что
незнакомец пристально следит за каждым ее шагом, и понимает: его угрозы
– совсем не шутка. Минуты и часы бегут вперед, и у Софи остается всё
меньше времени, чтобы узнать, кто и зачем прислал ей письмо. И, значит,
всё меньше шансов изменить заготовленный кем-то сценарий….
ISBN 9785171003081.
Angļu romāni.

K 821.161.1-3

Горская, Евгения. Врагов не выбирают : [роман] / Евгения Горская. - Москва
: Издательство Эксмо, 2018. - 320 c. - (Татьяна Устинова рекомендует). - Катя
Базутина никак не могла разобраться в своих чувствах. Ей нравился
собственный начальник, но Вадим был женат, а Катя не хотела разбивать
чужую семью. Да и свой жених у девушки имелся. Так бы и тянулась эта
неопределенность, если бы не случилось ЧП — в Катю с Вадимом стреляли
прямо в центре Москвы, лишь по счастливой случайности никто не
пострадал. После этого объявился Никита, бывший друг Вадима, которого
Катин шеф когда-то предал. Вадим подозревал Никиту в организации
покушения, но Катя сомневалась в его виновности. А потом за ней начали
следить,
и
кто-то
проник
в
ее
квартиру...
16+.
ISBN 9785040977598.
Detektīvromāni, krievu.

K 821.161.1-3

Горская, Евгения. Ненависть - плохой советчик : [роман] / Евгения Горская. Москва : Издательство Эксмо, 2019. - 320 c. - (Татьяна Устинова
рекомендует). - Лера тяжело переживала смерть деда, известного ученого.
Утешало лишь то, что закончить последнюю перспективную разработку он
просил своего ученика — Арсения, мужа Леры. Однако файлы попали к
другому его ученику — начальнику Арсения Егору. Егор далеко не
гениальный ученый, но талантливый интриган и намерен выдать идею деда
Леры за свою. Узнав об этом, Арсений решил помешать бывшему другу и
наказать его за подлость. Но как раз в это время была убита одна из
сотрудниц компании, в которой работает Арсений под руководством Егора.
Есть
ли
связь
между
этими
событиями?.
16+.
ISBN 9785041018665.
Detektīvromāni, krievu.

Kan
821.111(71)-3

Кеннеди, Эль. Ошибка. The Mistake : роман / Эль Кеннеди ; [перевод с
английского Е. Прокопьевой]. - Москва : АСТ, 2019. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Love
& Game). - Если ты — звезда хоккейной команды колледжа с крышесносным
рельефом мускулатуры и очаровывающей улыбкой, кто может устоять?
Однако не каждая, оказывается, мечтает стать очередной "хоккейной
зайкой", и неотразимый Джон Логан попадается на крючок. Эль Кеннеди —
автор более пятидесяти романов, которые не раз попадали в список
бестселлеров The New York Times и становились выбором читателей журнала
Romantic Times. Продолжение романа "Сделка" "Еще больше горячих
хоккеистов, эмоциональных качелей и сердечного жара!" — Romantic Times.
ISBN 9785171061166.
Kanādiešu romāni.

K 821.161.1-3

Крамер, Марина. Хирургия мести : роман / Марина Крамер. - Москва :
Эксмо, 2019. - 314, [6] с. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины
Крамер). - Пластический хирург Аделина Драгун готовится к очередной
операции. Но, похоже, пациентка не совсем понимает, что именно
произойдет с ее лицом после того, как снимут последние швы. Или –
понимает? Известная журналистка Станислава Казакова явно скрывает чтото и от врачей, и от единственной подруги. Даже психолог не в состоянии
понять, о чем на самом деле думает эта женщина. А та хочет только одного
– восстановить справедливость, чего бы ей это ни стоило...
ISBN 9785041018696.
Detektīvromāni, krievu.

Angl 821.111-3

Лоулер, Лиз. Не просыпайся : [роман] / Лиз Лоулер ; перевед с английского
М. Ю. Юркан. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] c. - Самая захватывающая
первая глава, которую вы когда-либо читали! Кошмарный сон начинается,
когда она открывает глаза… Это так притягивает, что невозможно перестать
читать. И так леденит кровь, что невозможно перестать думать об этом.
Доктор Алекс Тейлор просыпается привязанной к так хорошо знакомому ей
операционному столу. Ее полностью подготовили к хирургической
операции. Но человек, стоящий над ней, с лицом, скрытым маской, – не врач.
Странным, словно измененным голосом он подробно рассказывает, что
именно собирается с ней сделать. А затем предлагает сделать выбор,
который лишает ее дара речи… Когда Алекс снова просыпается, уже после
наркоза, на больничной койке, она понимает, что невредима, – но никто не
верит в ее жуткую историю. Ни коллеги, ни родные, ни жених, ни полиция,
вызванная Алекс. И она начинает думать, что и в самом деле сходит с ума….
- 16+.
ISBN 9785040997695.
Angļu romāni.

Amer
821.111(73)-3

Макмахон, Дженнифер. Огненная дева : роман / Дженнифер Макмахон ;
перевод с английского К. Савельева. - Москва : Издательство Э, 2018. - 576,
[1] с. ; 20 см. - (Саспенс нового поколения. Бестселлеры Дженнифер
Макмахон). (New York Times bestselling author). - Десятилетний Майлз
становится свидетелем убийства собственной матери – человек в маске
цыпленка перерезает ей горло прямо на газоне у дома. Улики указывают на
отца Майлза, но он отрицает вину и, оказавшись в камере, кончает жизнь
самоубийством. Майлза же передают на воспитание родственникам. От
прежней жизни ему остается только прощальное письмо отца, в котором
упомянут тайник с чертежами знаменитого ученого Томаса Эдисона. Отец
клянется, что по схемам можно создать аппарат для общения с мертвыми.
Прошли годы, но ни Майлз, ни его родные не забыли эту жуткую историю….
ISBN 9785040911035.
Detektīvromāni, amerikāņu.

Angl 821.111-3

Марсонс, Анжела. Мертвая ученица : роман / Анжела Марсонс ; перевод с
английского А.С. Петухова. - Москва : Эксмо, 2019. - 416 с.
ISBN 9785041014735.
Detektīvromāni, angļu.

K 821.161.1-3

Мартова, Людмила. Бизнес-план счастья : любовно-детективный роман /
Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [2] с. - (Желание женщины).
(Желание женщины). - Неведомый недоброжелатель взялся планомерно
разрушать
жизнь
крупного
бизнесмена
Павла
Молчанского.
Обнародованные фотографии Павла с любовницей привели к тому, что от
него ушла жена. Письма детям о том, что они неродные, разрушили его
отношения с дочерью и сыном. Проблемы в бизнесе, кража ценных фигурок
нэцкэ из любимой коллекции, взрыв в машине — все это стало началом
череды преступлений, в которых подозревают самого Павла… А
поддерживает его лишь один человек — преданная помощница Вера
Ярышева искренне считает, что их с шефом связывают чисто деловые
отношения….
16+.
ISBN 9785041018856.
Detektīvromāni, krievu.
DETEKTĪVI.

K 821.161.1-3

Леонтьев, Антон. Мертвые канарейки не поют : роман / Антон Леонтьев. Москва : Эксмо, 2019. - 320 с. - (Авантюрная мелодрама). - Бойтесь своих
желаний, ибо они могут сбыться! Когда богач, красавец и мечта всех девушек
Гоша Барковский предложил ничем не примечательной студентке Рите
Тарасовой стать его подругой, ей следовало бежать от него со всех ног. Тогда
она не поехала бы на дачу Барковских, не стала бы жертвой преступления,
совершенного отцом Гоши, не потеряла бы счастье, семью и сам смысл
существования… Монстры Барковские превратили жизнь девушки в череду
сплошных бед — персональный фильм ужасов, и ей надо любой ценой
остановить его….
ISBN 9785041001162.
Krievu romāni.

K 821.161.1-3

Литвиновы, Анна и Сергей. Грехи отцов отпустят дети : роман / Анна и
Сергей Литвиновы. – Москва : Эксмо, 2019. , 2019. – 320 с. – (Паша Синичкин,
частный детектив). (Знаменитый тандем Российского детектива. Новое
оформление). – В элитный подмосковный поселок, где проживают братья
Кирсановы — крупный чиновник Павел Петрович и модный художник
Николай Петрович, — приезжает после Оксфорда старший сын Николая
Петровича Аркадий, а вместе с ним его друг Евгений. Гость сразу не находит
общего языка с Павлом Петровичем. Мужчины пикируются, конфликтуют,
оскорбляют друг друга. А накануне своего юбилея Павел Петрович
неожиданно кончает с собой! И это не последняя странная смерть в
особняке Кирсановых, которую предстоит расследовать частному детективу
Паше
Синичкину
и
его
помощнице
Римме….
–
16+.
ISBN 9785041017651.
Krievu romāni.

K 821.161.1-3

Михайлова, Евгения. Струны черной души : роман / Евгения Михайлова. –
Москва : Эксмо, 2019. – 320 с. – (Детектив – событие). – Маргарита не думала,
что из скучающей домохозяйки превратится в угрюмую униженную зечку. Ей
предстояло отбывать годы в колонии за убийство собственного мужа…
Испанская тетя Изабелл оставила многомиллионное состояние
единственной родственнице из далекой России, но она не предполагала, с
какими трудностями той предстоит столкнуться… Частный детектив Сергей
Кольцов не удивился странностям новой клиентки, его поразила железная
воля молодой женщины и ее желание восстановить свое честное имя… От
сумы и от тюрьмы не зарекайся, у каждого в душе свой персональный ад, но

иногда судьба все-таки пытается подсластить горькую ягоду… – 16+.
ISBN 9785041018849.
Detektīvromāni, krievu.
K 821.161.1-3

Михалкова, Елена. Человек из дома на против : роман / Елена Михалкова.
– Москва : Издательство АСТ, 2019. , 2019. – 352 с. – (Новый настоящий
детектив Елены Михалковой). – Тебе некуда идти? Выбери дом, в котором
никто не живет. У тебя нет денег? Поселись в нем, притворившись хозяином.
Тебе недостаточно страшно? Найди ключ от запертого подвала. Хочешь
пожалеть о том дне, когда всё началось? Открой дверь. – 16+.
ISBN 9785171119355.
Detektīvromāni, krievu.

K 821.161.1-3

Роговая, Елена. Большой бонжур от Цецилии : роман / Елена Роговая. –
Москва : Издательство Эксмо, 2019. – 320 с. – Избалованная вниманием
публики солистка оперного театра уходит на заслуженный отдых. Вслед за
первым ударом следует второй – кончина любимого мужа. Другая бы
сдалась и скучно старела в одиночестве, но только не Цецилия Моисеевна!
Она и в судьбе соседей примет горячее участие, и у своей судьбе еще
допишет пару ярких глав…
ISBN 9785041024208.
Krievu romāni.

K 821.161.1-3

Сафарли, Эльчин. Дом, в котором горит свет : роман / Эльчин Сафарли. –
Москва : Издательство АСТ, 2019. – 288 с. – (Бестселлеры Эльчина Сафарли).
– “…я вижу в этих словах истину – они о настоящей любви, о любви на всю
жизнь, о том, что такая любовь существует. И чтобы ее найти, не надо никуда
ехать, достаточно повернуть ключ в замке: обнимать крепко-крепко,
радоваться тому, что встречаешь в новом дне, и уметь находить покой.
Словно сидишь возле июльского моря с закрытыми глазами, но с открытым
сердцем. Когда ты встретишь и узнаешь себя, ты встретишь и узнаешь того,
с кем захочется спеть любимые песни и заварить не одну чашку
кофе”.
ISBN 9785171159962.
Krievu romāni.

Amer
821.111(73)-3

Сейгер, Райли. Моя последняя ложь : роман / Райли Сейгер ; перевод с
английского Александры Гардт. – Москва : АСТ, 2019. – 381, [2] с. ; 21 см. –
(Новый мировой триллер). – “Две правды и одна ложь”. В летнем лагере
“Соловей” девочки играли в эту игру каждый день. Эмма, самая младшая, с
восторгом смотрела на своих соседок, с которыми она делила маленький
деревянный коттедж. Но однажды ранним утром Натали, Эллисон и Вивиан
тихонько ушли из коттеджа, чтобы никогда не вернуться. Их искали сотни
людей, но безуспешно. Теперь, пятнадцать лет спустя, Эмма стала
многообещающей художницей. Она пишет масштабные полотна, где
темные листья и узловатые ветви сплетаются в мрачные узоры. Но только
Эмма знает, о чем на самом деле ее картины: на каждой из них под сучьями
и листвой скрываются три белые фигуры — три девочки, исчезнувшие
навсегда. Эмма не может забыть о прошлом, но и прошлое вспоминает о
ней: внезапно ее приглашают в тот самый лагерь — теперь как
преподавательницу живописи. Страшась и одновременно надеясь раскрыть
старые секреты, Эмма принимает приглашение. Удастся ли ей разгадать
тайну, которая оказалась не под силу полицейским? Что она узнает об
исчезновении девочек и о самой себе?.
ISBN 9785171114114.
Detektīvromāni, amerikāņu.

K 821.161.1-3

Романова, Галина. Свидетельницы зла : роман / Галина Романова. – Москва
: Эксмо, 2019. – 313, [2] с. – (Метод Женщины. Детективы Галины
Романовой). – В детективной мелодраме переплетаются пламенная любовь

и жестокие преступления. Нежные чувства проверяются настоящими
испитаниями. – 16+.
ISBN 9785041018832.
Detektīvromāni, krievu.
K 821.161.1-3

Тамоников, Александр. Волки на воле и взаперти : роман / Александр
Тамоников. – Москва : Эксмо, 2019. – 316, [2] с. – (ЧВК Частная военная
компания). – В Сирию направляется группа высокопоставленных чиновников
Министерства обороны РФ. По пути вертолет попадает под обстрел с земли.
Большая часть пассажиров погибает, нескольких генералов захватывают
боевики. Освободить пленников поручено частной военной компании, в
которой служит капитан Максим Власов. По плану операции Власову и его
бойцам предстоит проникнуть в застенки печально знаменитой иракской
тюрьмы…
ISBN 9785041005252.
Detektīvromāni, krievu.

K 821.161.1-3

Федоранич, Сергей. Бог тебе судья : криминальный роман / Сергей
Иванович Федоранич. – Москва : Эксмо, 2019. – 380, [2] с. ; 21 см. – Когда
кажется, что выхода нет, что ситуация зашла в тупик – надо просто почитать
романы Федоранича. Они откроют простую истину: выход всегда есть,
причем довольно простой и полностью законный. Просто надо верить,
любить и беречь надежду, какой бы хрупкой она ни казалась. Роберт
Смирнов – художник. И он рисует картины не красками, а кровью своих
жертв. Он сам об этом рассказывал. Теперь Роберт задержан. Сидит в
камере-одиночке. На него смотреть страшно, не то, что допрашивать.
Жуткий маньяк помимо всего прочего наделен дьявольским талантом, от
которого у нормального человека кровь стынет в жилах. Невольно
задумаешься: а найдется ли на свете человек, который возьмется защищать
это исчадие ада в суде? Который докажет, что сумасшедший “живописец” –
совсем не тот человек, за которого себя выдает? Да, найдется такой. Виктор
Черемушкин, помощник адвоката. Очень любит правду. Ничего не боится.
Ну, почти ничего….
ISBN 9785040976935.
Detektīvromāni, krievu.

Kan
821.111(71)-3

Флит, Кэтрин. Выбирая тебя : роман / Кэтрин Флит ; [перевод с английского
М. В. Артемовой]. – Москва : Эксмо, Freedom, 2019. – 445, [1] с. ; 21 см. –
(Young Adult. Бестселлеры романтической прозы). – “Я всегда выберу тебя,
что бы ни случилось” — так говорил девушке Бен. Милый, заботливый
парень и ее первая любовь. Однажды Мередит едва не потеряла его
навсегда. Для нее это стало тяжелейшим ударом, ведь без юноши Мередит
никогда не стать счастливой. Но когда в жизнь девушки врывается
очаровательный и безрассудный Уайт, она понимает, что впервые чувствует
себя свободной и живой. Чем больше времени они проводят вместе, тем
сложнее им становится контролировать свои чувства. Мередит предстоит
сделать сложный выбор, ведь вместе с ним на свет выйдут и тщательно
скрываемые девушкой секреты, а выстроенная ею реальность разлетится
вдребезги. – 18+.
ISBN 9785041037598.
Kanādiešu romāni.

Amer
821.111(73)-3

Уайт, Карен. Трэдд-стрит : [роман] / Карен Уайт ; [перевод с английского В.
Бушуева]. - Москва : Эксмо, 2019. - 475, [3] с. - (Зарубежный романтический
бестселлер). - Мелани поражена. Ее случайное знакомство с загадочным
мистером Вандерхорстом вылилось в то, что она получила от него в
наследство целый особняк. Условия — прожить там год и отреставрировать,
чтобы стать полноправной хозяйкой. Мелани не любит старинные дома. Она
с детства обладает жутковатым даром видеть призраков, коих немало в
городе. А уж в викторианских домах — и подавно. Помощь ей предлагает
заносчивый писатель Джек, который вызывает у Мелани то злость, то

желание его поцеловать. Отныне они связаны общей тайной: шифром,
который, спасибо дару Мелани, должен помочь им отыскать старинные
бриллианты. - 16+. - Oriģinālnosaukums: White, Karen. The House on Tradd
Street, 2008. - На обл.: Международный бестселлер №1 по версии New York
Times.
Книга 1. Особняк на Трэдд-стрит.
ISBN 9785041014186.
Amerikāņu romāni.
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