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PSIHOLOĢIJA
159.94

Blūma, Inta, 1973-. Ardievu, karma! / Inta Blūma ; mākslinieks
Vazgens Stepanjans ; redaktore Zanda Batņa. - [Latvija] : Apgāds
Sirds Ceļš, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 256 lpp. : diagrammas,
ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 254. lpp. - Grāmata papildina un
padziļina iepriekšējās rakstnieces grāmatā "Latvietes karma" (2014)
skartās tēmas par cilvēka enerģētiku, dzīves mērķiem un
uzdevumiem, apskata ne tikai daudzus aktuālus jautājumus, kas
saistīti ar katra individuālo garīgās izaugsmes ceļu, bet arī veidus,
kā līdzsvarot visas svarīgās dzīves jomas. Papildu teorētiskajam
apskatam un pieredzes stāstiem ir pievienotas 18 meditācijas un
prakses patstāvīgam darbam un sevis dziedināšanai.
ISBN 9789934859809.
Sievietes - Psiholoģija. Sievišķība. Vitalitāte.
Stelps, Pauls. Iekop savu dārzu : kultūras fundamentālisms
izaugsmes metafizikā / Pauls Stelps [fotogrāfijas, vizuālais
noformējums, dzeja] ; [grāmatas vizuālais noformējums: Laura
Skruže ; grāmatas vāka noformējums: Vents Priedīte]. - [Rīga] :
Sociopsiholoģijas Asociācija ; Apgāds Venēra, ©2016. - 441 lpp. :
ilustrācijas ; 31 cm. - (Balto grāmatu sērija). - P. Stelps grāmatā
runā par mīlestību, ģimeni, bērniem un ikdienas darbiem.
Nelidināties pa gaisu un nenoslīkt ikdienas darbos - tas ir Gudrības
Ceļš. Pieņemt mājas soli kā garīgo praksi un nepazaudēt virzienu
tajā uz Pārpasaulīgo un Pārlaicīgo. Mīlestības pilna Kalpošana savam
tuvākajam ir katras īstas reliģijas un Filosofijas īstā būtība. "Dievs,
Daba, Darbs" ir universāla Izaugsmes formula.
ISBN 9789934842726.
Dzīves veidošana. Garīgā dzīve. Kultūra - Filozofija.
Kondo, Marija. Kārtības maģija : dzīve mainās pēc sakārtošanas /
Marija Kondo ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktors
Guntis Kalns ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC,
©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 206, [1] lpp. ; 21 cm. - Šajā
starptautiskajā bestsellerā, kurā atainotas jaunākās dzīvesstila
tendences, uzzināsiet, kā sakopt savu dzīves telpu un baudīt
unikālo kārtības maģiju - mierīgu, motivējošu prāta stāvokli. ''Mājas
sakārtošana ir brīnums, kas rada enerģisku un laimīgu dzīvi!
Sakārtojot māju un samazinot mantu daudzumu, atklāsiet to, kas
jums dzīvē patiešām svarīgs.''. - Oriģ. nos.: The Life-changing
magic of Tidying. - Vienkāršs un efektīvs veids , kā uz visiem
laikiem sakārtot savas mantas, māju un prātu--uz vāka.
ISBN 9789934056710.
Dzīvesveidi. Kārtīgums - Psiholoģiskie aspekti. Dzīves
veidošana. Mājsaimniecība - Psiholoģiskie aspekti. Mājas
glabātavas. Mājsaimniecība.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA
27-43

Duglass, Viljams. 25 bibliski panākumu likumi : kā izmantot
Bībeles gudrību, lai pārveidotu savu karjeru un biznesu / Viljams
Duglass un Rubenss Teišeira ; no portugāļu valodas tulkojis
Maksims Gatuļļins ; redaktore Gunta Šustere ; Ilzes Isakas vāka
dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 191,
[1] lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 185.-190. lpp. - Grāmatas autori
sniedz 25 mūsdienīgas pamācības karjeras izaugsmei un
panākumiem. 25 bibliskie panākumu likumi ietver apzinīgu darbu,
gudrību, personīgo izaugsmi un paškontroli, pateicību un devīgumu
un jo īpaši - godīgumu. Šo likumu efektivitāti pierāda tas, ka
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daudzu veiksmīgu, izcilu uzņēmēju panākumi slēpjas principos, kas
sakņojas noteiktos Bībeles fragmentos. Šie likumi ir tik efektīvi, ka
panākumus gūst arī tie, kurus nevada reliģiski motīvi vai kuri neko
nezina par šo likumu izcelsmi. - Oriģ. nos.: As 25 leis bíblicas do
sucesso.
ISBN 9789934056796.
Panākumi - Reliģiskie aspekti - Kristietība. Panākumi - Bībeles
mācība. Panākumi uzņēmējdarbībā - Reliģiskie aspekti - Kristietība.
Dzīves veidošana - Reliģiskie aspekti - Kristietība. Dzīves veidošana
- Bībeles mācība.
Simanovičs, Kaspars. Torņakalna sprediķi : mīlestības ceļš no
pārejošā uz paliekošo, 2014-2015 / Kaspars Simanovičs ;
[redaktors Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis ; ilustrāciju
autors Reinis Pētersons]. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 255,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - K. Simanoviča sprediķu izlase ir
tieša un draudzīga saruna ar ikvienu, kas meklē atbalsta punktu
auglīgām pārmaiņām savā dzīvē. Saturiski bagāto un bieži vien
negaidīto Svēto Rakstu interpretāciju caurvij pamatdoma: tikai
pieņemot esamību tās daudzveidībā un paverot ceļu mīlestībai, mēs
rodam iespēju dzīvot piepildīti. - Rādītājs: 253.-[254.] lpp.
ISBN 9789934546143.
Luterāņu baznīca - Sprediķi. Sprediķi, latviešu.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
POLITIKA. POLITOLOĢIJA
327

Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā / Antonijs Zunda,
Inesis Feldmanis ; zinātniskais redaktors Inesis Feldmanis ;
atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Marita Freija
; foto autori: K. Auziņš, Gunārs Janaitis, Boriss Koļesņikovs, V.
Silamiķelis, Laimonis Stīpnieks. - Rīga : Jumava, [2016]. - 414, [1]
lpp., [12] lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija:
401.-[405.] lpp. un personu rādītājs: 406.-[415.] lpp. - Grāmatas
2. sējumā, kas hronoloģiski aptver laika posmu no 1940. gada
vasaras līdz 1988. gadam, autori ir mēģinājuši iespējami objektīvi
atspoguļot un izvērtēt Baltijas jautājuma izvirzīšanos
starptautiskajā politikā. Īpaši liela vērība ir veltīta šā jautājuma
evolūcijai atkarībā no politiskās konjunktūras Jaltas kārtības
ietvaros. Sējumā plaši iztirzātas Latvijas diplomātu aktivitātes Otrā
pasaules kara un pēckara gados, jo Latvijas diplomātiskais dienests
pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā bija vienīgais likumīgais Latvijas
valsts varas pārstāvis un vienīgais valstiskuma leģitīms nesējs
pasaulē. Padomju Savienības īstenotie centieni izbeigt Latvijas
Republikas ārpolitisko darbību būtiski samazināja pārstāvniecību
tīklu ārzemēs, tomēr nespēja pilnībā pārtraukt diplomātu darbību. Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - "Latvijai 100"-Priekštitullapā.
2. sējums. Baltijas jautājums, 1940-1988.
ISBN 9789934119248.
Diplomātija.
Latvija - Starptautiskās attiecības - 20 gs - Historiogrāfija.
Latvija - Starptautiskās attiecības - 20 gs.

TIESĪBAS. JURIDISKĀS ZINĀTNES
341.2

Sajadova, Veronika, 1982-. PSRS un Latvija : starptautisko
tiesību pārkāpumi / Veronika Sajadova ; [zinātniskie recenzenti:
Juris Bojārs, Dainius Žalimas ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais
noformējums ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā
redaktore Rita Kļaviņa]. - Rīga : Lauku Avīze, ©2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 382, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 22 cm. Bibliogrāfija: 342.-[379.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. - V.
Sajadovas monogrāfijā pirmo reizi skatīti 20. gadsimta Latvijas
vēstures traģiskie notikumi no tiesību zinātņu skatpunkta. Autore
vispusīgi stāsta par Latvijas okupāciju un aneksiju, masu
represijām pret Latvijas iedzīvotājiem, PSRS starptautisko tiesību
pārkāpumiem un noziegumiem, padziļināti pēta starptautisko
stāvokli, PSRS politiku un tās plānus. - Teksts latviešu valodā,
kopsavilkums angļu valodā. - Monogrāfijas pamatā ir promocijas
darbs "Starptautisko tiesību pārkāpumi PSRS-Latvijas attiecībās",
aizstāvēts Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē 2013. gadā un
vēlāk papildināts.
ISBN 9789934151552.

Noziegumi pret cilvēci - Padomju Savienība. Latvieši Padomju Savienība - Noziegumi pret. Deportācijas - Latvija.

VALSTS ADMINISTRATĪVĀ PĀRVALDE
Tematiskie uzdevumi Ceļu satiksmes noteikumos / [FCS attēli un
fotogrāfijas]. - [Rīga] : FCS, ©2016 (Preses nams Baltic). - 213,
[7] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm + 1 ats. lp. - Pielikumā: Pareizo
atbilžu tabula.
ISBN 9789934857317.
Ceļu satiksmes noteikumi - Latvija - Uzdevumi, vingrinājumi
utt. Ceļu satiksmes drošība - Latvija - Uzdevumi, vingrinājumi utt.

351.8

KARA LIETAS. BRUŅOTIE SPĒKI
Kohs Jumītis, Arnis. Zem Kārļa XII karogiem : latviešu karavīri
18. gadsimta Zviedrijas armijā / Arnis Kohs Jumītis ; redaktors,
ievada autors Valdis Klišāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (PNB
Print). - 252, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 30
cm. - Bibliogrāfija: 241.-[248.] lpp. - Latviešu militārā vēsture,
ņemot vērā mūsu tautas skaitlisko lielumu, ir patiesi apbrīnojama,
bet maz pētīta un pasaulē nenovērtēta. A. Kohs Jumītis veidojot
grāmatu, vadījies no klasiskiem uniformoloģijas pētījumu
piemēriem. Grāmata ir mēģinājums atainot plašākam lasītāju lokam
latviešu karavīru cīņu gaitas mūsu tautai liktenīgā laika periodā Lielā Ziemeļu kara laikā 18. gadsimta sākumā. - Teksts latviešu
valodā, kopsavilkums angļu valodā. - "Scripta bellica Lettica"-Lappušu noformējumā. . - 6. lpp.: kā grāmatas līdzautors tiek
minēts arī Nikolajs Zubkovs - starptautiski atzīts 17.-18. gs.
uniformoloģijas un militārās vēstures speciālists, mākslinieks
rekonstruktors no Sanktpēterburgas.
ISBN 9789934053382.
Karavīri - Latvija. Ziemeļu karš, 1700-1721 - Latvija.
Latvija - Vēsture - Poļu un zviedru laiki, 1562-1795. Vidzeme
(Zviedrija) - Vēsture. Latvija - Vēsture, militārā.
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6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA
613.2

618

613.2

Basforda, Katerina. O! Cukuriņš! : kā apmierināt kāri pēc
saldumiem ar dabiskiem produktiem un dzīvot laimīgi un veselīgi /
Katerina Basforda ; tulkojusi Anne Sauka ; redaktore Agnese
Biteniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 173 lpp. :
ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 168.-[169.] lpp. - Šī
grāmata vēršas pie lasītāja ar būtisku jautājumu: kā dabiski
apmierināt kāri pēc saldumiem un dzīvot laimīgi un veselīgi? Autore
sniedz noderīgas un praktiskas pamācības, kā atpazīt saldumu
atkarības pazīmes un pakāpeniski atbrīvoties no tās. - Oriģ. nos.:
Oh sugar!.
ISBN 9789934057779.
Diabēts - Veselības aspekti. Bezcukura diēta. Dietoloģija.
Samersa, Sūzena. Tam es esmu par jaunu! : dabisks hormonāls
risinājums lieliskai pašsajūtai, fantastiskam seksam un veselībai
premenopauzes laikā / Sūzena Samersa ; [no angļu valodas
tulkojusi Ligita Lukstraupe ; zinātniskā konsultante Māra Zumente ;
redaktore Zane Seņkova]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016
(Poligrāfists). - 288 lpp. : il., tab. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 277.-281.
lpp. un alfabētiskais rādītājs: [282.]-288. lpp.
ISBN 9789934055973.
Premenopauze - Hormonu terapija - Populāri zinātniskā
literatūra. Progesterons - Izmantošana terapijā - Populāri zinātniskā
literatūra. Pusmūža sievietes - Veselība un higiēna - Populāri
zinātniskā literatūra. Menopauze.
Taubs, Gerijs. Kāpēc mēs pieņemamies svarā? : uzturzinātnes
principi produktu izvēlei / Gerijs Taubs ; no angļu valodas tulkojusi
Anna Krumholce ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa makets un
vāka dizains. - Rīga : Apgāds Lietusdārzs, 2016. - 237, [1] lpp. Bibliogr.: 217.-[236.] lpp. . - Atsauces uz ilustrācijām: 237.-[238.]
lpp. - Kāpēc mēs pieņemamies svarā? Kādi pārtikas produkti
veicina aptaukošanos? Kādi to novērš? Vai izvairīties no taukiem?
Un ogļhidrātiem? Kā vienkāršā veidā līdzsvarot uzturu, lai cīņa par
veselīga svara uzturēšanu nelaupītu laiku, enerģiju un līdzekļus? Šie
ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem Gerijs Taubs sniedz

izsmeļošas atbildes, kas pamatotas ar jaunākajiem uzturzinātnes
pētījumiem. Autors soli pa solim palīdz izprast, kā uzturēt veselīgu
svaru un neapjukt, izvēloties starp neskaitāmām mūsdienās
populārām diētām, tostarp Atkinsa diētu, ogļhidrātu diētu,
šķiedrvielu diētu un daudzām citām. Autors ne vien sniedz
detalizētu svara uzturēšanas programmu, bet arī atklāj, kāda ir
patiesā kaloriju, olbaltumvielu, ogļhidrātu un šķiedrvielu nozīme
cilvēka uzturā. - Oriģ. nos.: Why We Get Fat.
Saturs: Pirmā grāmata . Bioloģija, nevis fizika. Otrā grāmata.
Aptaukošanās pamatprincipi.
ISBN 9789984869803.
Diēta. Uzturs un barošanās. Aptaukošanās.

AUGKOPĪBA. DĀRZKOPĪBA
Fišere, Kristīna.
634.8

Vīni : vīnu veidi, degustēšana, vīnziņu padomi /
Kristīna Fišere ; no vācu val. tulk. Līga Kalniņa ; red. Inese
Miesniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 286 lpp. : krās. il. ; 18
cm. - (Mazais leksikons). - Alf. rād.: 282.-286.lpp. - Tulk. no izd.:
Weinwissen / Christina Fischer.
ISBN 998437153*.

BIŠKOPĪBA
638.1

SKAISTUMKOPŠANA
687

Šteiselis, Juris. Bites piemājas dravā : 100 jautājumi un atbildes
/ Juris Šteiselis, teksts un fotogrāfijas. - Rīga : J.L.V., 2016. - 160
lpp. : il. - Grāmata stāsta par bišu kopšanu vienkāršā un praktiskā
līmenī. Apskatītie jautājumi palīdzēs atrisināt ikdienišķus, ar bišu
saimes kopšanu saistītus uzdevumus.
ISBN 9789934119064.
Biškopība.
Džeta, Tiša. Vienmēr šika / Tiša Džeta ; redaktore Marta Ābele ;
tulkojusi Gunta Putene ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 239, [1] lpp. : il. ;
21 cm. - Kāda vecumam ir saistība ar skaistumu un eleganci?
Nekāda! Neviens to nezina labāk par francūzietēm. Sievietes
patiesais valdzinājums ir stils, intelekts un spēja mīlēt dzīvi. Lai arī
ikdienā nav iespējams izvairīties no problēmām un sarežģījumiem,
tas nenozīmē, ka jāaizmirst bauda un prieks. Francūzietes neļaujas
raizēm par novecošanu, bet gan svin dzīvi. La vie est belle! Autore
kā labākā draudzene tev atklās francūziešu pievilcības noslēpumu
un sniegs vērtīgus stila un skaistumkopšanas padomus. - Oriģ.
nos.: Forever Chic. - "Kā francūzietēm izdodas izskatīties
šarmantām jebkurā vecumā"--Uz vāka.
ISBN 9789934054358.
Sievietes tēls - Francija - Parīze. Skaistumkopšana.
Kosmētika. Skaistums, cilvēka. Sievietes - Veselība un higiēna.
Sieviešu apģērbs - Francija - Parīze.

MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
PLASTISKĀS MĀKSLAS
Brancis, Māris, 1947-.
738(474.3)

730(474)

Abi divi : keramiķi Mārīte un Aleksandrs
Djačenko = Both of them : ceramicists Mārīte un Aleksandrs
Djačenko / Māris Brancis ; dizains: Kristīne Djačenko ; redaktors
Jānis Oga ; tulkojums angļu valodā: Kārlis Streips ; priekšvārdu
sarakstīja Mintauts Buškevics ; foto: Harijs Daina Liepiņš, Māris
Brancis, Kristīne Djačenko, Māris Grīnbergs ; Jelgavas mākslinieku
biedrība. - Rīga : Mansards, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 82, [2]
lpp. : il., portr. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Māls
un šamots ir Mārītes un Aleksandra Djačenko stihija, apliecinājums
viņu talantīgumam, viņu sapņu piepildījumam. Materiāls viņu rokās
dzied, tas pakļaujas viņu gribai un iecerēm, pierādot, ka abi ir izcili
keramiķi. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789934121333.
Podnieki - Latvija - Albumi - Jelgava. Mākslas keramika,
latviešu - Latvija - Albumi - Jelgava.
Klinkerte, Lilita Maija, 1944-. Koka Stārasts : koktēlniecības
vecmeistars Kārlis Stārasts = Wood-Stārasts : classic master of
Latvian woodcarving Kārlis Stārasts / Lilita Maija Klinkerte ; [angļu
valodā tulkojuši: Valdis Bērziņš, Terēze Svilane ; redaktore Diāna
Romanoviča ; māksliniece Vita Lēnerte]. - Rīga : Zvaigzne ABC,
©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 111, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ;
25 cm. - Bibliogrāfija: 98. lpp. - Mākslas zinātniece L. M. Klinkerte

ir koktēlnieka Kārļa Stārasta (1911-1996) un bērnu grāmatu
rakstnieces un ilustratores Margaritas Stārastes (1914-2014) meita.
Grāmata izgaismo latviešu koktēlniecības vecmeistara K. Stārasta
dzīvi un daiļradi. Viņa daiļradē atbalsojas laiks, kurā viņš dzīvoja, ar
visām tā pretrunām un emocijām, un vislabāk viņš ir pazīstams ar
saviem vīrišķīgajiem, varonīgajiem tēliem. - Teksts paralēli latviešu
un angļu valodā.
ISBN 9789934058585.
Kokgriezēji - Latvija - Biogrāfijas. Koktēlniecība - Latvija - 20
gs.

KINO MĀKSLA
791(474.3)

Pērkone, Inga, 1966-. Latvijas pirmās filmas = First Latvian
Films / Inga Pērkone ; Viktors Freibergs, tulkojums angļu valodā ;
recenzenti Dr.hist., Dr.hab.art. Juris Tālivaldis Urtāns, Dr.philol.
Valda Čakare, Dr.art. Ieva Struka ; redaktore un tulkotāja no
krievu valodas Kristīne Matīsa ; vāks un makets Tom Mrazauskas. Rīga : Mansards, ©2016. (Jelgavas tipogrāfija). - 199, [1] lpp. (Kino rakstu bibliotēka). - Bibliogr.: [200.] lpp. - ''Latvijas pirmās
filmas'' ir vēsturiskos dokumentos balstīts piemiņas albums Latvijas
nacionālās kinomākslas sākotnei. Ingas Pērkones grāmata skar
mazpētītu Latvijas kinovēstures posmu, pašus pirmos
jaunizveidotās Latvijas valsts gadus un piecas pašas pirmās jaunajā
valstī veidotās aktierfilmas. Neviena no šīm filmām nav
saglabājusies, tomēr autore ir radījusi kopaptverošu redzējumu par
1920.-1922. gadā uzņemtajām filmām.
ISBN 9789934121296.
Spēlfilmas - Latvija. Kinofilmas, latviešu - Latvija - Vēsture 20 gs. Kinofilmas - Latvija - Recenzijas. Kinofilmu scenāriji,
latviešu.

VALODNIECĪBA. FILOLOĢIJA. LITERATŪRZINĀTNE
RETORIKA
808

Kramiņš, Edgars, 1964-. Retorikas rokasgrāmata : runāsim
skaidri, spilgti, iedarbīgi! / Edgars Kramiņš ; zinātniskā konsultante
Ausma Špona ; grāmatas vāka autors Kārlis Blūms ; fotogrāfs
Andris Tone. - Rīga : Turība, 2016. - 624 lpp. - (Komunikācijas
bibliotēka ; 7.). - Informācijas avotu bibliogrāfija: 537.- 555. lpp. .
- Personu rādītajs: 597.- 617. lpp. - Grāmata tapusi pamatojoties
uz Edgara Kramiņa 2005. gada iznākušo monogrāfiju "Runas
prasme saziņā." Grāmata ir noderīga ikvienam, kurš izjūt
nepieciešamību attīstīt savas balss labskaņu, stabilizējot elpošanu
un artikulāciju, pilnveidojot dikciju, likvidējot runas defektus,
kaitīgos ieradumus un līdz ar paraverbāliem izteiksmju līdzekļiem
apgūstot arī neverbālos izteiksmju līdzekļus atgriezeniskās saiknes
veidošanai ar auditoriju.
ISBN 9789934543043.
Runas māksla. Retorika.

ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
BIOGRĀFIJAS
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Rīgas izredzētais - Eižens Finks : dokumentālu liecību krājums /
sastādītājs Boriss Ravdins, piedaloties Silvijai Apinei ; atbildīgā
redaktore Jūlija Dibovska ; maketētājs Ivars Vimba. - Jauns
papildināts izdevums. - Rīga : Jumava, 2016. - 333, [2] lpp. : il.,
faks. - Personu rād.: 317.- [326] lpp. - Eižens Finks ir katra Latvijas
iedzīvotāja saprātīgākā un gaišredzīgākā daļa. Cilvēks, kurš
iemiesoja un iemieso ''šeit un tagad'' principu. Kas par to, ka Eižens
Finks dzīvoja 20. gadsimtā (1885-1958)!? Šim gaišreģim nepieder
ne pagātne, ne nākotne - Eižens Finks patiesībā dzīvo mūsdienu
Latvijā! Tikai... Vai mēs ieklausāmies viņa vēstījumos, izdarām
secinājumus un attiecīgi rīkojamies? Varbūt mēs distancējamies no
savas gaišredzīgās zemapziņas, bet leģendārais Eižens Finks centās
tieši pamodināt to.
ISBN 9789934119323.
Gaišreģi - Latvija.

KRIEVIJAS VĒSTURE
Hofmans, Joahims.
94(4)”1939/1945”

Staļina karš : plānošana, realizācija,
dokumenti / Joahims Hofmans ; tulkojis Juris Ciganovs ; Induļa
Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore
Renāte Neimane ; literārā redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Lauku

Avīze, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 351 lpp., [8] lpp. iel. :
ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [330.]-351. lpp. un
zemsvītras piezīmēs. - Šīs grāmatas centrā ir Staļins. Pamatojoties
uz līdz šim nezināmiem pētījumiem un arhīvu avotiem, autors
pārliecinoši parāda, kā Staļins 1941. gadā ar milzīgu spēku sāka
agresīvi iznīcinošu karu pret Vāciju. Joahims Hofmans savas tēzes
pamato ar dokumentiem, citātiem pierādījumiem un faktiem, tāpēc
darbu būs interesanti un saistoši lasīt nevien rūdītam vēsturniekam,
bet arī jebkuram interesentam. - Oriģ. nos.: Stalins
Vernichtungskrieg. Planung und Ausführung: 1941-1945.
ISBN 9789934151699.
Otrais pasaules karš, 1939-1945. Otrais pasaules karš, 19391945 - Austrumeiropa - Zvērības.
Padomju Savienība - Vēsture - 1939-1945.

BALTIJAS VĒSTURE
94(474)

94(474)

Linde, Māris, 1944-. Baltu senatne / Māris Linde. - Rīga : Sava
grāmata, 2016. - 212, [1] lpp. ; 21 cm. - (Bibliotheca Lindana XXI).
- M. Lindes grāmata ir mēģinājums kaut cik apkopot un iepazīstināt
lasītājus ar baltu dieviem un mītiskajiem personāžiem, taču
galvenais uzdevums ir rosināt lasītājus pievērsties mūsu kultūrai un
vēsturei, kas gaida savus pētniekus.
II. Baltu garīgā dzīve.
ISBN 9789934552083.
Balti (indoeiropiešu tauta) - Vēsture.
Linde, Māris, 1944-. Baltu senatne / Māris Linde. - Rīga : Sava
grāmata, 2016. - 192 lpp. ; 21 cm. - Tautu juridiskā izpratne izaug
no to garīgā satvara. To labi parāda vārda ''tiesības'' rašanās un
saturs. Balti ir to reto tautu starpā, kuriem jēdziens tiesības,
taisnība, tiesa nebalstās stiprākās labās rokas vārdā, jeb atziņā
''Kam spēks, tam taisnība''. Kāpēc tas ir tā, to var uzzināt izlasot šo
grāmatu. - Artūrs Baumanis ''Likteņa zirgs'' (1887.)--uz vāka.
III. Garīgā pasaule un tiesības.
ISBN 9789934552151.
Balti (indoeiropiešu tauta) - Vēsture.

DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA
Aivars, Eduards.
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Parādības : dzejoļi, (2011-2016) / Eduards
Aivars ; redaktors Jānis Elsbergs ; māksliniece Anta Pence. - [Rīga]
: Neputns, ©2016 (Dardedze hologrāfija). - 118 lpp. ; 20 cm. - E.
Aivara dzejoļu krājums ir dzejnieka devītais krājums, kurā apkopoti
un sakārtoti pēdējo piecu gadu laikā tapušie dzejoļi. Laiks nestāv uz
vietas. Dažs cilvēks sakrītas, dažs piebriest, dažs uzkumpst, dažs
sportodams staltāks top. Vecās drānas vairs neder, un jāmeklē
atkal no jauna. Dzejoļu krājums rāda, ka atkal ir izdevies atrast
izteiksmi, kas der kā uzlieta. Dzejas forma netraucē, to pat it kā
nemaz nemana, un lasītāju tieši apņem gan īsta brieduma skaidrība,
gan joprojām jauneklīgā spēja ļauties brīnumiem, gan rimta dzīves
nenovēršamā traģisma apjausma. - Autors uzrādīts uz vāka.
ISBN 9789934512810.
Latviešu dzeja.
Bauere, Inguna, 1960-. Grēksūdze / Inguna Bauere ; redaktore
Gundega Sēja ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC,
©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 351, [1] lpp. ; 21 cm. - I. Baueres
romānā diplomēts resataurators Žanis Lodēns ik vasaru dodas uz
tēva mājām, lai tur pavadītu trīs laiskus atvaļinājuma mēnešus.
Šajā reizē rodas iespēja arī pastrādāt - restaurēt vietējās baznīciņas
altārgleznu. Gleznas autors vēlējies ne tikai attēlot Bībeles ainu, bet
arī kaut ko būtisku pavēstīt... Stāsts iegūst patiesu kriminālintrigu,
kurā pagātne savijas ar mūsdienām.
ISBN 9789934059575.
Latviešu romāni.
Grīns, Aleksandrs, 1895-1941. Dvēseļu putenis : romāns /
Aleksandrs Grīns ; Niklāvs Strunke, ilustrācijas un dizains ;
redaktors Aleksandrs Kiršteins ; vāka mākslin. noform. Daiga
Brinkmane ; attēlu apstrāde Liene Apine. - Rīga : Domas spēks,
2016. - 373, [1] lpp. : il. - Romāna ''Dvēseļu putenis'' autors attēlo
laiku (1915.-1918.g.), kad latvju tautas liktenis bija likts lielo
pasaules notikumu svaru kausos. Katram nācās jautāt, vai mūsu
tauta stāsies līdzās citām tautām, vai negrims nebūtībā. Pati
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bagātākā Latvijas daļa, Kurzeme un Zemgale, iedzīvotāju atstāta un
postažā sagrauta, atradās zem vācu karaspēka administrācijas;
Vidzemi un Latgali apdraudēja kaujas līnijas pie Daugavas. Bēgļu un
kara posts draudēja latvjus iznīcināt, atņemot tēvu zemi, noslodzīt
svešu vergotāju spaidos, vai izklīdināt citu tautu starpā. Bēgļu
izmisums sasaucās ar karavīru drosmīgajām balsīm, iznīcības draudi
apvienoja visu tautu nāves cīņā un uzvaras gavilēs, kas galu galā
palīdzēja nodibināt patstāvīgu latvju valsti. - Atkārtots 1936. gada
izdevums ar Niklāva Strunkes ilustrācijām.
ISBN 9789934839566.
Latviešu romāni.
Kazuša, Agnija. Bruno : romāns / Agnija Kazuša ; Nataļjas
Kugajevskas vāka dizains ; Elitas Ābeles zīmējumi ; redaktore Eva
Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2016 (Rēzekne : Latgales druka). 222, [1] lpp. : faksimils, ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata
romāns ; 5 (203). - A. Kazušas romāna galvenā varone Albīna
uzsāk praksi jaunā, nesen atvērtā privātskolā Rīgā. Modernās skolas
starptautiskā vide apmulsina: skolēni, kas liela daļa ir atbraukuši no
ārzemēm angļu valodu zina labāk par praktikanti – meiteni no
laukiem. Albīna tiek iestumta skolas tā saucamajā "visbriesmīgākajā
klasē", kur mācās nepaklausīgais direktora dēls, kurš regulāri traucē
stundas un kuru maigā Albīna nespēj novaldīt, kā arī Bruno – skolas
gudrākais skolēns, kurš praktikanti aizstāv, piestumj viņai krēslu,
kā arī savaldzina ar saviem rakstu darbiem un džentlmeņa
manierēm. Vai skolotāja drīkst iemīlēties 9. klases skolēnā? Vai tā ir
mīlestība vai arī alkas pēc tā, kā Albīnai līdz šim trūcis? Ļaujoties
iedomām par Bruno, Albīna ne vien uzbur savu ideālo pasauli, kurā
patverties no sūrās pagātnes, bet lēnām atklāj patiesību par skolu
un tās direktoru.
ISBN 9789934151569.
Latviešu romāni.
Kuzmins, Svens. Pilsētas šamaņi : [stāstu krājums] / Svens
Kuzmins ; literārais konsultants Pēteris Dragūns ; mākslinieks
Svens Kuzmins ; Gundegas Kārkliņas makets. - Rīga : Dienas
Grāmata, 2016. - 167, [1] lpp. : il.
Saturā: Kā es mīlu Raini. Spēki. Ihtiologs. Kad svētais karš
būs uzvarēts. Drebeklis. Kā apgūt telekinēzi un kāpēc to labāk
nedarīt. Gaļas vīrs. Piena un banānu maģija. Cilvēki bez pasēm.
Zbigņevs un dēli. Lietus deja.
ISBN 9789934546167.
Stāsti, latviešu.
Linde, Māris, 1944-. Klusās mājas noslēpums / Māris Linde ;
attēli no autora arhīva un interneta resursiem. - [Rīga : Sava
grāmata], 2016. - 199, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Ikdienā mēs
paejam garām desmitām māju un simtiem cilvēku. Cik daudz mēs
par tām zinām un cik daudzus pazīstam? Taču mūsu likteņi ir bijuši
tik raibi un dažādi, ka par katru no tiem varētu uzrakstīt saistošu
romānu. Pat visklusākajā mājā ir dzimusi un gājusi bojā mīlestība,
cerības un arī naids, viss tas, kas nesenajā pagātnē un arī tagad
veidoja mūžus mums, mūsu mātēm un tēviem. - Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā.
Saturs: Klusās mājas noslēpums. Kailais lauks.
ISBN 9789934552120.
Latviešu romāni.
Māliņa, Erna, 1926-2013. Manas bērnu dienu atmiņas / Erna
Māliņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka grafiskais noformējums ;
atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2016]. - 192
lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 20 cm. - (Dzimtas romāns). - E.
Māliņas (1926-2013) grāmata ir tipiska liecība par lauku bērna dzīvi
vecāku ģimenes saimniecībā 20. gadsimta pirmajā pusē, laikā, kad
Latvija bija ieguvusi brīvību un neatkarību, plauka un ziedēja.
Grāmatā ietverti arī pamatskolas gadi. Nebija viegli pārdzīvot triju
varu maiņu. Autore iepazīstina ar savu dzīvi, vidi, lauku darbu
īptanībām, darbarīkiem un tehniku zemnieku privātsaimniecībā 20.
gadsimta pirmajā pusē - līdz 40. gadiem. - Darbs veidots sadarbībā
ar Ernas Māliņas meitu Antru Siliņu.
ISBN 9789934119101.
Zemnieku saimniecības - Latvija. Autobiogrāfiskā proza,
latviešu. Lauku dzīve literatūrā - Latvija.
Puriņa, Inga, 1974-. Sirdspuksti viņpus robežām : [romāns] /
Inga Puriņa ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore
Inga Vanaģele. - Rīga : Lauku Avīze, AS, 2016 (Rēzekne : Latgales
druka, SIA). - 214 lpp. - Patiesa mīlestība spēj pārvarēt lielus
attālumus, kliedēt laika radīto atsalumu un piedot nepiedodamo.
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Bet vai tā sniedzas pāri dzīvības un nāves robežai? Satikušies pēc
liktenīgas autoavārijas, Enija un Rojs atklāj no jauna ne vien īstas
mīlestības dziļumu un saldmi, bet arī tumšu noslēpumu, kas abus
saista...
ISBN 9789934151736.
Latviešu romāni.
Svīķe, Marika, 1968-. Viss turpinās / Marika Svīķe ; [grāmatā
izmantoto fotogrāfiju autors Nikolajs Gorkins]. - [Smiltenes novads]
: Marika Svīķe, 2016 ([Valmieras tipogrāfija Lapa]). - 80 lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 80. lpp. - Dzejniece M. Svīķe
dodas pie lasītājiem kā viena no mums. Dzīve ir pilna ar nemieru un
ilgošanos un tā ir kā mūžīgs skrējiens pēc laimes. Gaisma klauvē
pie loga: viss Tavā sirdī un Dieva rokās... Tik saules acumirkļu tiek
Tev dāvināts, cik reižu dienā uzsmaidi pats sev... - Izdevējziņas
precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934148668.
Latviešu dzeja.
Zeļģis, Krišjānis, 1985-. Zvēri : [dzeja] / Krišjānis Zeļģis ;
redaktors Kārlis Vērdiņš ; dizains un ilustrācijas: Klāvs Upaciers. Rīga : Neputns, ©2016 (Dardedze hologrāfija). - 149, [2] lpp. :
ilustrācijas ; 16 cm. - "K. Zeļģa otrajā dzejoļu krājumā izglītots,
ziņkārīgs pilsētnieks dodas iespaidu medībās pie dabas – viņa
galvenais intereses objekts ir savvaļas zvērs, kurš nevairās no
saskarsmes ar cilvēku, uzvedas alkatīgi un neprognozējami, sagādā
gan uzjautrinājumu, gan dusmas. Šie dzejoļi uzdod jautājumu, ar
ko gan cilvēks atšķiras no dzīvniekiem, jo ir vairāk nekā skaidrs, ka
krājumā aprakstīto ļaužu uzvedībā ir visai daudz zvēriskā,
instinktīvā un neprognozējamā," tā krājumu raksturo redaktors
Kārlis Vērdiņš.
ISBN 9789934512797.
Latviešu dzeja.
Žuravska, Dzintra, 1939-. Kad bumerangs atgriežas : romāns /
Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu
atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2016]. - 189, [1] lpp. ; 21
cm. - Rakstnieces Dz. Žuravskas romānā bumerangs salīdzināts ar
teicienu: "ko sēsi - to pļausi", kur cilvēkam savā dzīvē bieži nākas
saskarties un atbildēt par savām pieļautajām kļūdām.
ISBN 9789984894621.
Latviešu romāni.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA
Abdullajevs, Čingizs.
K 821.161.1-3
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Ačgārnā realitāte : [detektīvromāns] /
Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne ;
redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums Normunds Tiltiņš. [Rīga] : Juvetas, ©2016. - 319, [1] lpp. ; 21 cm. (Kriminālnoslēpumu meistars). - Liecinieks īpaši svarīgā lietā tiek
nošauts Parīzē. Otrs - nožņaugts Maskavā. Trešais - nodurts
Amsterdamā. Kas gan tur dīvains? Tas, ka par visu trīs liecinieku
eksistenci zinājis tikai viens cilvēks - Drongo. Kā to uzzinājis vēl
kāds? Telefonsarunu noklausīšanās un izsekošana ir izslēgta, tāpēc
mīklainā ''spoka'' darbības izskatās gluži vai mistiskas. Taču Drongo
netic mistikai un labi saprot, ka viņam pa pēdām seko gluži parasts
nolīgts profesionāls slepkava. Lai viņu atrastu, ir jānoskaidro viņa
informācijas avots.
ISBN 9789934856310.
Detektīvromāni, krievu.
Adlers-Olsens, Jusi. Marko efekts / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu
valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 479, [1] lpp. ; 22
cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Piecpadsmit gadus vecais
Marko Džeimsons ļoti vēlas kļūt par Dānijas pilsoni un apmeklēt
skolu kā jebkurš parasts tīnis. Diemžēl viņa tēvocis Zola spiež bijušā
čigānu klana bērnus doties ielās, lai ubagotu un zagtu. Kad Marko
nejauši uziet nogalinātu cilvēku, kas pierāda Zolas saistību ar
kriminālajām aprindām, viņš aizbēg no mājām. Tomēr viņam
dzenas pakaļ un vēlas viņu apklusināt – uz visiem laikiem – ne tikai
ģimenes locekļi vien... Detektīvs Karls Merks cenšas izglābt zēnu
un, sekojot Marko, atklāj pēdas, kas detektīvu aizved no Dānijas
līdz pat Āfrikai, no naudas piesavinātājiem līdz bērniem karotājiem,
no šķietami nelieliem pārkāpumiem līdz pašiem tumšākajiem un
briesmīgākajiem noziegumiem. “Marko efekts” ir piektā grāmata
sērijā par Q nodaļu un Karla Merka izmeklētajām lietām. - Oriģ.
nos.: Marco Effekten.
ISBN 9789934058899.
Detektīvromāni, dāņu.
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Bjorks, Samuels. Es ceļoju viena / Samuels Bjorks ; no angļu
valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; Tatjanas Zubarevas vāka
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ;
maketētājs Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2016. - 405, [2] lpp. (Skandināvu detektīvs ; [1.]). - Kad pazūd vairākas sešgadīgas
meitenes, kas vēlāk tiek atrastas mirušas, Norvēģiju pāršalc vārdos
neizsakāmas šausmas. Katrai meitenei ap kaklu atrasta zīmīte: "Es
ceļoju viena''. Vai Norvēģiju apsēdis sērijveida slepkava? Kamēr
iedzīvotājos aug panika, pie skandalozās lietas izmeklēšanas ķeras
Holgers Munks ar savu specvienību. Bet vai viņam izdosies pierunāt
izcilo izmeklētāju Mīu Krīgeri atgriezties komandā? Vai viņš spēs
pārliecināt priekšnieku, ka personīgās dzīves traumu māktā
izmeklētāja ir spējīga tikt galā ar šo darbu?. - Oriģ. nos.: Det
henger en engel alene i skogen. - ''Es ceļoju viena'' ir pirmā
grāmata sērijā par Holgeru Munku un Mīu Krīgeri.
ISBN 9789934119385.
Norvēģu romāni. Detektīvromāni, norvēģu.
Dostojevskis, Fjodors. Baltās naktis : [sentimentāls romāns no
sapņotāja atmiņām] / Fjodors Dostojevskis ; tulkojusi Anna OzolaSakse. - Rīga : J.L.V., [2016]. - 158, [1] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm.
- Oriģ. nos.: Белые ночи.
ISBN 9789934118289.
Krievu romāni.
Eko, Umberto. Rozes vārds : romāns / Umberto Eko ; no itāļu
valodas tulkojusi Dace Meiere ; vēstures konsultants Ilmārs
Zvirgzds ; mākslinieks Tomass Folks. - Pārskatīts un labots
izdevums. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016 (Jelgava : Jelgavas
tipogrāfija). - 574, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - 14. gadsimta
sākumā benediktiešu klosterī ierodas franciskāņu mūks Viljams un
viņa māceklis Adss, lai palīdzētu sagatavot klosteri svarīgai
sanāksmei. Diemžēl klosterī ir parādījies kāds, kurš nogalina
mūkus. Nogalina pa vienam un neviena nemanīts. Abats lūdz
Viljamu izmeklēt šos noziegumus... - Oriģ. nos.: Il nome della rosa.
- Slavenā kulta romāna jauns izdevums, ko Umberto Eko ir
pārstrādājis un labojis.
ISBN 9789984235295.
Itāliešu romāni.
Gabaldone, Diāna. Spāre dzintarā / Diāna Gabaldone ; no angļu
valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; redaktore Iveta Polkmane. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 447 lpp. ; 22
cm. - (Svešzemniece). - Ir pagājuši divdesmit gadi, un mazajā
Skotijas ciematiņā atkal ierodas svešiniece. Šoreiz Klēra ir kopā ar
meitu Briannu, izteiksmīgu sarkanmati. Visus šos gadus Klēra ir
glabājusi noslēpumu, bet nu ir pienācis laiks to atklāt. Viņas
apciemo jauno vēsturnieku Rodžeru Veikfīldu, nesen aizsaulē
aizgājušā mācītāja audžudēlu, meklējot ziņas par senu kauju un
īpaši – par cilvēkiem, kas to pārdzīvojuši. Ir jānoskaidro patiesība
par noslēpumaino kromlehu un to, kas notika ar Džeimsu Freizeru...
toreiz pirms divdesmit vai varbūt divsimt divdesmit gadiem. Vai
Briannai būs lemts sastapt savu tēvu vai vismaz uzzināt par viņa
eksistenci? Stāsts par mīlestību, kuru neskar laiks un attālums,
mīlestību, pie kuras šūpuļa stāvējusi senču maģija, mīlestību, kuras
pārvarīgais spēks maina ne tikai rītdienu, bet arī pagātni. - Oriģ.
nos.: Dragonfly in Amber.
1. daļa.
ISBN 9789934054518.
Fantastiskā proza, amerikāņu. Ceļojumi laikā - Daiļliteratūra.
Gaskella, Elizabete. Ruta / Elizabete Gaskella ; [no angļu valodas
tulkojusi Dagnija Dreika ; Lilija Rimicāne, mākslinieciskā izveide]. Pirmoreiz publicēts 1853. gadā. - [Jūrmala] : Apgāds Daugava,
2016. - 469, [1] lpp. ; 21 cm. - (XIX gadsimta klasiķi). - Ruta ir
jauna šuvēja., kas zaudējusi vecākus, viņa piesaista bagāta,
augstdzimuša vīrieša Henrija Belingema uzmanību. Viņu savaldzina
jaunās meitenes skaistums un vilina viņas vientiesība. Kad Ruta sāk
tikties ar šo cilvēku, viņu padzen no šūšanas darbnīcas, un
džentlmenis piedāvā tai pajumti un savu aizgādību, taču vēlāk viņu
cietsirdīgi pamet - sava gļēvuma dēļ... Tā laika sabiedrība uzskatīja
šo romānu par netikumīgu un apkaunojošu. Tas bija aizliegts, un
Elizabetes Gaskellas paziņas izteica tai līdzjūtību sakarā ar tā
iznākšanu, divi pat sadedzināja savus eksemplārus. - Oriģ. nos.:
Ruth. - Grāmatas vākam izmantots mākslinieka William Maw Egley
(1826-1916) darbs.
ISBN 9789984411040.
Angļu romāni.
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Gross, Endrū. 15 sekundes : romāns / Endrū Gross ; no angļu
valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš ;
redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2016. - 400 lpp. Pietiek ar piecpadsmit sekundēm, lai apgrieztu laimīgu dzīvi kājām
gaisā...Henrijs Stedmens ir ceļā uz mediķu konferenci, kad policija
viņu aptur par sīku satiksmes pārkāpumu. Viņš nepagūst ne
attapties, kad ceļu policistu nošauj kāds svešinieks zilā sedanā. Šis
noziegums pārvērš Henrija dzīvi murgā...Henrijs kļūst par intensīvas
vajāšanas mērķi. Tagad viņam jāspēj atšķirt draugu no ienaidnieka
un atšķetināt liktenīgu melu un bīstamu patiesību kamolu, lai
atklātu, kas slēpjas aiz velnišķīgā iznīcināšanas plāna. - Oriģ. nos.:
15 seconds.
ISBN 9789984358253.
Detektīvromāni, amerikāņu.
Kesa, Kīra. Prinča līgava : triloģija / Kīra Kesa ; no angļu valodas
tulkojusi Ieva Zālīte ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga :
Zvaigazne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 317, [1] lpp. ; 21
cm. - Oriģ. nos.: The one.
3.grām. Vienīgā.
ISBN 9789934060090.
Amerikāņu romāni.
Legardiņjē, Žils. Rīt es sākšu jaunu dzīvi! / Žils Legardiņjē ; no
franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta Polkmane. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 301, [1] lpp. ;
23 cm. - Žilija ir divdesmit astoņus gadus jauna sieviete. Viņa
strādā bankā un ienīst savu darbu. Viņa ir viena, pagātnē palikušas
ļoti nepatīkamas attiecības. Žilija domā, ka ir īsta neveiksminiece un
nekad vairs neiepazīsies ne ar vienu sakarīgu vīrieti. Labi vismaz, ka
viņai ir lieliskas draudzenes, uz kurām vienmēr var paļauties,
tomēr... - Oriģ. nos.: Demain j'arrête!.
ISBN 9789934056970.
Franču romāni.
Lindstrēma, Inga. Mīlestība uz salas : mīlas stāsts no Zviedrijas :
[romāns] / Inga Lindstrēma ; no vācu valodas tulkojusi Brigita
Kabuce ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums, makets ;
atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, 2016. - 197,
[1] lpp. ; 19 cm. - Romāns aizrauj lasītāju līdzi galveno varoņu veiksmīgā biznesmeņa Svena un kāda Stokholmas restorāna izcilās,
radošu ideju pārpilnās pavāres Katrīnas - satraucošajam mīlas
stāstam Zviedrijas šēru salu gleznaino ainavu fonā. Viņu attiecības
apdraud pagātnes ēnas un biznesa pasaules intrigas, un drīz vien
Svens ir dilemmas priekšā - vai viņa sakārtotajā dzīvē atradīsies
vieta arī vientuļajai mātei Katrīnai un viņas meitai Annikai? Svenam
jāizšķiras starp aprēķina laulībām ar bagāta biznesmeņa meitu,
eleganto un vēso Maritu, un patiesu mīlestību, ko viņš ir piedzīvojis
kopā ar Katrīnu. - Oriģ. nos.: Inselsommer.
ISBN 9789934119316.
Vācu romāni. Mīlas stāsti, vācu.
Mariņina, Aleksandra. Eņģeļi uz ledus neizdzīvo : detektīvromāns
/ Aleksandra Mariņina ; no krievu valodas tulkojusi Dace Kārkliņa ;
mākslinieks Rihards Delvers. - Rīga : Nordik, 2016 (Jelgavas
tipogrāfija). - 303, [1] lpp. - Lēciens. Vēlreiz lēciens. Slidu saltais
tērauds zibenīgi šķeļ gaišzilo ledu. Daiļslidošana - skaists un
elegants sporta veids. Un, lūk, šajā brīnumainajā pasaulē ielaužas
nežēlīga slepkavība. - Oriģ. nos.: Ангелы на льду не выживают.
2.sēj.
ISBN 9789984854731.
Detektīvromāni, krievu.
Nemirovska, Irēna. Jezabele : [romāns] / Irēna Nemirovska ; no
franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; [atbildīgā redaktore Ilze
Fogele ; literārā redaktore Brigita Šoriņa]. - Rīga : J.L.V., [2016]. 198, [1] lpp. ; 23 cm. - Jezabele ir Bībeles persona, kas savas
netikumīgās dzīves dēļ ņēmusi nelāgu galu, - un ne velti autore tā
nosaukusi savu romānu par sievietes psiholoģiju. Tas ir stāsts par
meiteni, kas nav izjutusi ģimenes siltumu, viņai allaž trūcis
mīlestības, tai nav bijušas nedz īstas mājas, ne pastāvīga
dzīvesvieta un dzimtene. Tā izveidojusies pilnīgi egocentriska būtne,
kura nespēj būt ne laba māsa, ne māte, jo viņas dzinulis allaž ir izdabāšana pašas vājībām. Ko nozīmē cilvēcība un pienākums, viņai
nav skaidrs. Ja ir kaut kas jāupurē pašas iegribām - lai tie būtu kaut
vai pašas tuvinieki. Galvenais - lai viņa vienmēr būtu jauna un
skaista, pielūdzēju ielenkta. - Oriģ. nos.: Jezabel. - Jezabele bija
Israēlas ķēniņa Ahaba (ap 869.-850. g. pr. Kristus) sieva un ķēniņa
Jorāma (ap 849.-842. g. pr. Kristus) sievas Ataljas māte.
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ISBN 9789934119040.
Franču romāni. Psiholoģija - Sievietes.
Pataki, Elisone. Nepakļāvīgā imperatore Elizabete : [vēsturisks
romāns] / Elisone Pataki ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens
; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga :
Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 475, [1] lpp. : karte ; 21 cm. 1853. gadā Hābsburgi ir ietekmīgākā valdnieku dinastija. Franča
Jozefa impērija plešas no Austrijas līdz Krievijai un no Vācijas līdz
Itālijai. Viņš ir jauns un gatavs precēties. Piecpadsmit gadus vecā
Bavārijas hercogiene Elizabete, dēvēta par Sisi, kopā ar vecāko
māsu - jaunā imperatora saderināto - dodas uz Austriju. Drīz pēc
ierašanās Sisi nonāk negaidītas dilemmas priekšā, jo ir iemīlējusies
māsas līgavainī. Arī Franci Jozefu ir savaldzinājis Sisi vientiesīgais
šarms, enerģijas pilnais gars un nepārspējamais skaistums. Viņš
atsauc saderināšanos un paziņo, ka vēlas precēties ar Sisi... - Oriģ.
nos.: Accidental Empress.
ISBN 9789984358208.
Vēsturiskā proza, amerikāņu.
Reda, Katarīna. Mīlas nokrāsas : [romāns] / Katarīna Reda. - Rīga
: Logocops, ©2016. - 245, [2] lpp. ; 20 cm.
ISBN 9789934148477.
Vācu romāni.
Robārdsa, Kārena. Sapņu sala : [romāns] / Kārena Robārdsa ; no
angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens ;
vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB
Print). - 443 lpp. ; 21 cm. - Romantiska mīlestība, pirātu
uzbrukums un neaizmirstami piedzīvojumi uz neapdzīvotas salas.
Humors dzirkstī, attiecības vijas līkločos, un kaislība sit augstu vilni.
Lepnums un aizspriedumi izplēn liktenīgā vīrieša pievilcības, spēka
un iekāres priekšā. - Oriģ. nos.: Desire in the Sun.
ISBN 9789984358277.
Amerikāņu romāni.
Ūstulnds, Lembits. Antverpenes šūpuļzirdziņš : romāns / Lembits
Ūstulnds ; no igauņu valodas tulkojis Druvis Ābrams ; vāka
mākslinieciskais noformējums Dina Ābele ; atbildīgā redaktore Inga
Vanaģele. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 493, [1] lpp. : il. - Spiegu
romāna darbība risinās 1983. gadā dažādās pasaules vietās, Pēterburgā, Tallinā, Sāmsalā, ASV CIP štābā Lenglijā, Maskavā GRU
štābā, Kanāriju salās, kā arī Āfrikas valstī Lemānijā (izdomāts
nosaukums), kurā sastapušās divu lielvalstu - ASV un PSRS intereses. - Oriģ. nos.: Kiikhobune Antverpenist. - Igaunijas romānu
konkursa laureāts--uz vāka.
ISBN 9789934151767.
Igauņu romāni.
Vailda, Meredita. Kaisle / Meredita Vailda ; no angļu valodas
tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains,
Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, ©2016 (PNB Print). - 377, [1]
lpp. ; 21 cm. - Ērika un Bleiks viens otru iekāro arvien vairāk.
Tomēr mīlestība viņu izpratnē ir sarežģīta. Spēcīgiem, neatkarīgiem
cilvēkiem, kuri pieraduši būt līderi savā dzīvē, ir grūti nomest visas
maskas un atklāt otram savu vājumu - it īpaši tad, ja skarbā
biznesa pasaule un pagātnes traumas ir likušas vienmēr uzbrukt
pirmajiem. Tādēļ viņu attiecības līdzinās titānu cīņai – no
debešķīgas kaisles un pilnīgas saplūšanas gultā līdz skarbam
noraidījumam brīdī, kad aizskarts otra lepnums. - "18+"-- Vāka
4.lpp. - Oriģ. nos.: Hardline.
ISBN 9789984358260.
Amerikāņu romāni. Erotiskā literatūra, amerikāņu.
Velšs, Ērvins. Porno : romāns / Ērvins Velšs ; no angļu valodas
tulkojis Zigurds Skābardis ; redaktors Guntis Berelis ; mākslinieks,
vāka dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 431,
[1] lpp. ; 22 cm. - "Porno" galvenā vēsts nav par seksu un pat ne
par pornogrāfiju, bet gan par Velša jauno definīciju tam, kas ir
patiesi pornogrāfisks. [.] Izcili graciozi skarot tēmu, Velšs rāda, kā
zīmols priekšmetisko cilvēku; kā cilvēks ir kļuvis, tā teikt, mazāks
par tableti, ko viņš apēd. Velšs rotaļādamies izgaismo tās dzīves
puses, no kurām pieklājīgi ļaudis — un rakstnieki — mēdz
novērsties. Šīs rotaļas laikā lasītājs var pamanīt, kā spicē ausis paša
iekšējie dinozauri: alkatība, neiecietība, atkarība, tieksme
manipulēt. Kā saka angļi, it takes one to know one, un Frenka
Begbija koncentrētais dzīvesspēks un šķīsti viengabalainais ego
piešķir viņam harizmu tikai tādā mērā, kādā barojas, Junga
terminos runājot, no mūsu ēnas. Vērtīga lasāmviela ikvienam
pašizziņas cienītājam. - Oriģ. nos.: Porno.
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ISBN 9789934546129.
Angļu romāni.
Zellers, Florians. Bauda : Eiropas romāns / Florians Zellers ; no
franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova ; vāka dizainu adaptēja
Ilze Isaka ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016
(Jelgavas tipogrāfija). - 159, [1] lpp. ; 21 cm. - ''Bauda. Eiropas
romāns'' ir ne tikai stāsts par divu cilvēku mīlestību, līdztekus - kā
jau to vēsta apakšvirsraksts - tas ir romāns-alegorija par mūsdienu
Eiropu visplašākajā izpratnē. Tas ir stāsts par ilgnoturīgām
attiecībām, par to, kas patiesībā būtu nepieciešams, lai cilvēku un
valstu savstarpējais pievilkšanās spēks nemazinātos. - Oriģ. nos.:
La Jouissance.
ISBN 9789934060021.
Franču romāni.
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. Иосиф Бродский. Вечный скиталец / Александр Бобров. Москва : Алгоритм, 2015. - 349, [2] с. : ил., портр. - (Мужчины,
покорившие мир). - Иосиф Бродский - поэт-диссидент, эмигрант
из России, нобелевский лауреат. Жизнь этого выдающегося
автора полна драматических поворотов - он познал бедность и
забвение, затяжные нервные срывы и отчаяние, эмиграцию и
внезапную громкую всемирную славу.
ISBN 9785906789938.
Autobiogrāfiskā proza, krievu. Dzejnieki, krievu.
Драгунский, Денис(Денис Викторович), 1950-. Мальчик,
дяденька и я : книга злой любви и благодарной зависти / Денис
Драгунский. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2016. 318, [1] c. - (Проза Дениса Драгунского). - 16+.
ISBN 9785170944118.
Krievu proza. Stāsti, krievu.
Литвинова, Анна Витальевна(Анна Витальевна). Бойтесь
данайцев, дары приносящих : [роман] / Анна и Сергей
Литвиновы. - Москва : [Издательство "Э"], 2015. - 314, [1] с. (Знаменитый тандем российского детектива). - 16+.
ISBN 9785699845200.
Detektīvromāni, krievu.
Майя и другие / составители Сергей Николаевич, Елена Шубина.
- Москва : Издательство АСТ ; Сноб, 2015. - 414, [1] c. : илл.,
фотогр. - История Плисецкой - один из самых притягательных
мифов XX века, в котором сошлись и отразились судьбы многих
ее современниц. - 16+.
ISBN 9785170943470.
Autobiogrāfiskā proza, krievu. Baletdejotājas.
Обоймина, Елена. Рудольф Нуреев : я умру полубогом! /
Елена Обоймина. - Москва : Алгоритм, 2016. - 336 с. : илл. (Мужчины, покорившие мир). - Библиогр.: 333 с. . Видеография: 334.-[335.] с. - Блистательный танцовщик и
гениальный балетмейстер, он завоевал скандальную известность
как советский невозвращенец и человек с нетрадиционным
взглядом на отношения. Биография гениального танцовщика
после того, как он покинул этот мир, стала обрастать вымыслами
и откровенно подтасованными фактами, разоблачить которые
взялась автор этой книги.
ISBN 9785906842169.
Baletdejotāji - Krievija. Balets. Autobiogrāfiskā proza, krievu.
Степнова, Марина(Марина Львовна), 1971-. Где-то под
Гроссето : [рассказы] / Марина Степнова. - Москва : АСТ ;
[Редакция Елены Шубиной], 2016. - 382, [1] с. - (Проза Марины
Степновой). - 16+.
Содерж.: Тудой. Письма Диккенсу. Боярышник. Бедная
Антуанетточка. Романс. Старая сука. Татина Татитеевна.
Варенье из каки. Дядя-цирк. Где-то под Гроссето. Там, внутри.
Покорми, пожалуйста, Гитлера. Милая моя Туся.
ISBN 9785170944101.
Stāsti, krievu.
Шляхов, Андрей. Андрей Миронов и его женщины / Андрей
Левонович Шляхов. - Москва : Издательство АСТ, 2016. - 352 с. (Моя биография). - Кем же был фееречный, сияющий,
великолепный Андрей Миронов - жертвой или палачом?
Скандальные мемуары его любовницы, воспоминания жен и
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дочерей полностью противоречат друг другу. Кто та
единственная, которую любил Миронов?.
ISBN 9785170962136.
Autobiogrāfiskā proza, krievu. Aktieri - Krievija.
Янгфельдт, Бенгт. Язык есть Бог : заметки об Иосифе
Бродском / Бенгт Янгфельдт. - Москва : Издательство АСТ, 2016.
- 363 с. : ил. - Автор этой книги был многолетним другом,
переводчиком и издателем Иосифа Бродского. Эта книга, по
словам автора, заметки о большом поэте и противоречивом
человеке, знакомство с которым дало возможность увидеть
важнейшие черты его личности. - Oriģ. nos.: Spraket ar gud.
ISBN 9785170940929.
Autobiogrāfiskā proza. Zviedru romāni.

