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061.2

Kalvāns, Aleksandrs. Mēs - Latvijas patrioti! : raibie
piedzīvojumi Sprīdīšu nometnē / Aleksandrs Kalvāns ; Agijas
Stakas ilustrācijas ; Raula Liepiņa dizains. - [Latvija] : Sprīdīšu
draugu biedrība, 2017. - 142, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Katru
vasaru Latvijā durvis ver ap 1000 bērnu nometņu. Desmiti
tūkstošu zēnu un meiteņu tajās pavada raibu un līksmu skolas
brīvlaiku. Nometne "Pie Sprīdīša" darbojas jau krietni ilgāk par
diviem gadu desmitiem. A. Kalvāna grāmatā 32 apraksti atspoguļo
nometnes hroniku - raibos notikumus, kurus var piedzīvot tikai
nometnē. Tā stāsta par nometņotāju ciešo draudzību un sadarbību
ar Zemessardzi, NBS un jaunsargiem. Grāmata rāda kā nometnē
bērnus audzina par Latvijas patriotiem - ne vārdos, bet darbos. 4.-6.kl.

1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
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Sanda, Ilse. Mīli sevi! : psihoterapeita ieteikumi īpaši jūtīgiem
cilvēkiem / Ilse Sanda ; no angļu valodas tulkojusi Lilija
Berzinska ; redaktore Ita Ankoriņa ; vāka dizainu adaptēja Ilze
Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). 142, [1] lpp. : diagramma, shēmas ; 22 cm. - Bibliogrāfija:
141.-142. lpp. - Īpašs jūtīgums ir dāvana, nevis personības
defekts. Ir emocionāli, sabiedriski un enerģiski cilvēki, kam
patīk dinamiska darba vide un atvērtā plānojuma birojs. Taču ir
arī tādi, kuri kā ar īpašām antenām pastiprināti uztver gan
ārējos apstākļus, gan citu cilvēku noskaņojumu. Nereti šie
cilvēki kā zobu sāpes pacieš radinieku jubilejas un viņus var
izsist no sliedēm kāda pavirši izteikta piezīme.Tie ir īpaši jūtīgi
cilvēki, un tieši viņiem ir sarakstīta šī grāmata. - Oriģ. nos.:
Elsk dig selv.
Teplins, Sems. 101 optiskā ilūzija / teksts: Sems Teplins ;
zīmējumi: Mets Djūrbers, Džasmīna Folknere ; no angļu
valodas tulkojusi Agija Krasta ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2017. - [112] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Šajā
aizraujošajā grāmatā gan bērni, gan pieaugušie atklās 101
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veidu, kā šķietami vienkāršs zīmējums spēj radīt acu apmānu.
Izdevums noderēs skolēniem vizuālās mākslas stundās, mākslas
skolu audzēkņiem un viņu pedagogiem, kā arī visiem tiem, kas
vēlas pārliecināties, ka ne vienmēr var ticēt tam, ko redz. Oriģ. nos.: 101 optical illusions.
Viganda, Mollija. Atpūta no tehnoloģijām : ceļvedis bērniem,
"atslēdzoties" no tehnoloģijām un izbaudot bērnību / Mollija
Viganda ; no angļu valodas tulkojusi Alise Bērziņa ; atbildīgā
redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, 2017. - 30, [2] lpp.
: ilustrācijas ; 20 cm. - (Elfu labie darbi). - Tehnoloģijas
bērniem palīdz ātri iegūt informāciju, mācīties, izklaidēties un
pat iedraudzēties ar cilvēkiem no citām pasaules malām. Tās
pārvar attālumu starp cilvēkiem, tomēr var ierobežot tiešu
saskarsmi ar citiem bērniem un ģimeni. Grāmatiņā "Atpūta no
tehnoloģijām" atradīsiet idejas, kā bērniem saglabāt mērenības
principu, apgūstot milzīgo tehnoloģiju pasauli. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Time-Out from Technology.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA.
274
Rota-Beka, Meike. Par Mārtiņu Luteru un Vitenbergas
tēzēm / Meike Rota-Beka ; Ilustrāciju autors Klauss Enzikats ; no vācu valodas
tulkojusi Austra Avotiņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017 (Jelgavas tipogrāfija).
- 45, [3] lpp. : ilustrācijas. - Ilustrāciju saraksts: 44.-45. lpp. - Grāmata, kas ļauj
ieskatīties aizraujošā pasaules vēstures periodā, par kādu vīru, kuru 1517. gads
padarīja ļoti slavenu. Un vēl šodien, pēc piecsimt gadiem, daudziem cilvēkiem
šis gadskaitlis saistās tikai ar šī vīra – Mārtiņa Lutera – vārdu. Grāmatas autore
Meike Rota-Beka stāsta par Mārtiņa Lutera piedzīvojumiem bagāto dzīvi un
iepazīstina ar viņa galvenajām tēzēm. Mākslinieka Klausa Enzikata brīnišķīgās
ilustrācijas iedzīvina vēlīno viduslaiku noskaņu. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem. - Oriģ. nos.: Von Martin Luthers Wittenberger Thesen.
3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
371

Karlovska, Rasma. Līdzsvara attīstība pirmsskolas un jaunākā
skolas vecuma bērniem pamatkustībās / Rasma Karlovska ;
Elitas Šeidleres zīmējumi ; redaktors Gints Tenbergs ; Aigara
Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (A/s
"Poligrāfists"). - 139, [5] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 x 30 cm.
- (Kustību aktivitātes). - Bibliogrāfija: [141.] lpp. - Patīkami ir
redzēt cilvēku ar raitu gaitu, staltu stāju, brīvām, atraisītām
kustībām. Tomēr, pavērojot bērnus dažādās darbībās, kustībās
un spēlēs, dažkārt nākas secināt - bērnam ir nepietiekami attīstīta
līdzsvara saglabāšanas spēja, stāvot vai atrodoties kustībā.
Analizējot bērnu attīstības posmus, varam ievērot, ka labas
veselības priekšnosacījumi ir sensoro sistēmu attīstība, līdzsvara
sajūtas attīstība, pareizas stājas attīstība. R. Karlovskas grāmatā
apkopotie kustību apraksti, rotaļas un spēles ierosinās ne tikai

373

376

vingrināt bērnus, bet arī kopā ar viņiem izbaudīt kustību prieku
un
nodrošināt
bērniem
labu
veselību.
Saturā: Metodiskie paņēmieni un ieteikumi, kā organizēt
darbu ar bērniem līdzsvara sajūtas attīstībai. Soļošanas un
skriešanas vingrinājumi bērnu līdzsvara sajūtas attīstībai.
Līdzsvara sajūtu attīstošie mešanas, ķeršanas un ripināšanas
vingrinājumi. Inventāra iznamtošana līdzsvara sajūtas attīstībai.
Nestandarta inventāra izmantošana līdzsvara sajūtas attīstībai.
Līdzsvara sajūtas attīstība veiklības un izpriecu rotaļās.
Līdzsvara sajūtas attīstība kustību rotaļās. Sporta spēļu
vingrinājumi līdzsvara sajūtas attīstībai. Dabas apstākļu
izmantošanas iespējas dažādās rotaļās.
Reiz senos laikos : radošai zīmēšanai : izveido un papildini
pasaku attēlus! / ilustrējis Endijs Kuks ; no angļu valodas
tulkojusi Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (A/s
"Poligrāfists"). - [64] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - “Reiz senos
laikos” ir grāmata ikvienam, kam patīk zīmēt. Tajā var sastapt
ļoti daudzus pazīstamu un mazāk zināmu pasaku tēlus – Princesi
uz zirņa, neglīto pīlēnu, Sniegbaltīti, Ansīti un Grietiņu, Pinokio,
alvas zaldātiņu, Salātlapiņu, Īkstīti, trīs siventiņus, Žurkķērāju,
Rumpelstiķi, vienradžus, troļļus, briesmoņus, lāčus un vēl
daudzus citus. Katrā lappusē ir zīmējums, kas jāpabeidz un arī
jāizkrāso: tādējādi mazais vai lielais zīmētājs var radīt pats savu
aizraujošu pasaku zemi. Grāmata dod iespēju iedāvināt Runcim
skaistu zābaku pāri, pārvērst Pelnrušķītes ķirbi par greznu
karieti, piešķirt drosmīgajam bruņiniekam spīdīgu bruņu tērpu,
pabarot izsalkušo milzi, izrotāt Sniega karalienes kamanas un
vēl, un vēl... - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Once
upon a doodle.
Buksa, Filisa. Uzveikt disleksiju : iespēja bērniem atgūt
pašapziņu, uzlabot smadzeņu darbību un sekmēt mācīšanās
spējas / Filisa Buksa ; redaktores: Astrīda Skrinda, Marta Ābele
; tulkojums: Inese Leitāne ; priekšvārdu sarakstīja Evija Puga. Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (A/s "Poligrāfists"). - 160 lpp. :
ilustrācija ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [152.]-154. lpp. . Alfabētiskais rādītājs: [156.]-160. lpp. - Autore savā grāmatā
piedāvā jaunu skatījumu uz disleksiju. Balstoties uz savu
pieredzi un zinātniskiem pētījumiem, autore apgalvo, ka
disleksiju ir iespējams uzveikt. Grāmatā aplūkoti disleksijas
rašanās iemesli, raksturoti mācīšanās traucējumu simptomi un
skaidrots smadzeņu attīstības process. Autore atklāj, kā ar
atbilstošu terapiju var mainīt un uzlabot smadzeņu darbību, un
uzsver, ka mācīšanās spēju sekmēšanā nozīmīga loma ir
uzturam, fiziskām aktivitātēm, rotaļām un mūzikai. - Oriģ. nos.:
Reversing dyslexia. - "Labas sekmes un uzvedība bez
medikamentiem!"
-uz
pirmā
vāka.
Saturā: Disleksijas cēloņi. Disleksijas noteikšana. Trīs
smadzeņu daļas. Smadzeņu "pārinstalēšana". Uztura nozīme.
Smadzeņu darbības uzlabotāji. Skološana, individuālās
nodarbības un ārpusskolas aktivitātes.
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Latviešu tautas pasakas latviski un angliski : lasi un mācies! =
Latvian folktales in Latvian and in English : read and learn! /
māksliniece Agija Staka ; angļu valodā tulkojusi Terēze Svilane
; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017
(LĢIA tipogrāfija "Latvijas karte"). - [15] lpp. : ilustrācijas ; 29
cm. - Pasakas latviski un angliski aizvedīs mazos lasītājus
aizraujošā ceļojumā pasaku pasaulē un palīdzēs apgūt jaunus
vārdus abās valodās. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Teksts
paralēli latviešu un angļu valodā. - Labi zināmas un iemīļotas
pasakas
latviešu
un
angļu
valodā.
Saturā: Lapsa ar vilku sacenšas skaitīšanā = A Fox ang a
Wolf Comlpete at Counting. Lācis un pele = The Bear and the
Mouse. Sala derības ar zaķi = The Frost Makes a Bet with a Hare.
Pieci kaķi = Five Cats. Vilks un suns = The Wolf and the Dog.
Peles un kaķis = The Mice and the Cat. Kā zvirbulis uz siltajām
zemēm lidoja = How the Sparrow Flew to Warmer Lands.
Pasaku kamoliņš : latviešu tautas pasaku izlase / sakārtojums,
dizains: Inguna Kļava Švanka ; Agneses Kurzemnieces, Dainas
Lapiņas, Ievas Maurītes, Gundegas Muzikantes, Agijas Stakas
ilustrācijas ; redaktore Inese Pelūde ; Ilzes Isakas vāka dizains. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 142, [1]
lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - Krāšņi ilustrētajā pasaku grāmatā
apkopotas vairāk nekā piecdesmit no paaudzes paaudzē stāstītas
un iemīļotas latviešu tautas pasakas. Sirsnīgos un izteiskmīgos
zīmējumus pasakām veidojušas piecas pazīstamas latviešu
mākslinieces: Agnese Kurzemniece, Daina Lapiņa, Ieva
Maurīte, Gundega Muzikante, Agija Staka. Pasakas sagādās
prieku gan mazajiem, gan pieaugušajiem lasītājiem.
Saturs: Zalkša līgava ; Mūžīgā pasaka ; Brīnumkalējs ;
Kādēļ zirneklim kumpa mugura ; Viltīgais zaķis ; Kumeļa
perēšana ; Velns mācās spēlēt ; Velns par pļāvēju ; Balodis
mācās perēkli taisīt ; Zemnieks un zvēri ; Lācis un pele ; Vēzis
un lapsa ; Cilvēks un vilks ; Burvju dzirnaviņas ; Rīgas varde un
Liepājas varde ; Kā zostēviņš lapsu piekrāpis ; Darbinieki
pārmāca stārastu ; Vīrs min vellam gadus ; Kā zaldāts iedzina
nāvi riekstā ; Putni uzvar zvērus ; Nepaklausīgais vilcēns ; Pieci
kaķi ; Kā zirgs pazaudēja savas vaļas dienas ; Sala derības ar zaķi
; Lopi iet dzīvot pie cilvēkiem ; Gudrā vistiņa ; Vecīša cimdiņš ;
Meitene ar zvaigzni pierē. Saule, ziemelis un vējš ; Skudra un
sienāzis ; Lielā muša ; Ezītis ; Eža kažociņš ; Zoss dalīšana ; Kad
tevi nelabais rautu! ; Lapsa māca vilku zvejot ; Lapsa ar vilku
akā ; Briesmīgais zvērs ; Velns un vagars ; Pameita un melnais
runcis ; Visnoderīgākais ; Zvēri un abru taisītājs ; Ezis un zaķis
; Kā zaķis gāja medībās ; Lapsa par vilka skroderi ; Putniņš, pele
un desa ; Suns par bērna glābēju ; Kā runcis saimnieku
pārmācījis ; Lielie stiprinieki ; Saimnieks un vecais bērzs ; Zvēru
karš ; Pasaka par vecīti, gotiņu un vilku ; Daugavas racēji ; Odi
un zirgs ; Kas bailīgāks par zaķi ; Svētu garu sesks apēdis ; Zvēri
bedrē ; Mājas pele Un lauku pele.
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Teikas par zvaigznājiem / sakārtoja un ievadu sarakstīja Aija
Rancāne ; māksliniece Elīna Moisjuka Vanaga. - [Rīga] : Alis,
2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 64 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. Grāmatā apkopotas teikas par tiem zvaigznājiem, kas redzami
mūsu platuma grādos, debesu ziemeļu puslodē. Zvaigznāju un
zvaigžņu nosaukumos izmantoti vispārpieņemtie astronomiskie
apzīmējumi. Minēts arī katra zvaigznāja un tā spožākās
zvaigznes latīniskais nosaukums. Grāmatā izmantotas Eiropas
kultūrā vairāk pazīstamās grieķu teikas par zvaigznājiem, bet ir
iekļauts arī viens seno babiloniešu nostāsts un zvaigžņu teika no
Indijas. Grāmata kalpos kā ceļvedis zvaigžņu pasaulē, palīdzot
naksnīgajās debesīs saskatīt zvaigžņu rakstus un pavēstot teikas
par
zvaigznēm.
Saturā: Lielais lācis, Mazais lācis ; Pūķis ; Vēršu dzinējs.
Medību suņi ; Persejs ; Andromedas, Kasiopejas, Cēfeja un Vaļa
zvaigznāji ; Vedējs un kaza ar kazlēniem ; Vērša zvaigznājs ;
Sietiņš ; Dvīņu zvaigznājs ; Vērša zvaigznājs. Ūdensčūskas jeb
Hidras zvaigznājs ; Krauklis ; Orions ; Lielais suns ; Ziemeļu
vainags ; Berenikes mati ; Lauvas zvaigznājs ; Gulbis ; Jaunavas
zvaigznājs ; Svaru zvaigznājs ; Lira ; Čūska. Čūsknesis. Ērglis ;
Herkuless jeb Hērakls ; Skorpiona zvaigznājs ; Delfīns ;
Strēlnieka zvaigznājs ; Pegazs ; Mežāža zvaigznājs ; Ūdensvīra
zvaigznājs ; Zivju zvaigznājs ; Auna zvaigznājs.

5 MATEMĀTIKA.DABASZINĀTNES
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Marksa, Pamela. Brīnumainā matemātika : pārsteidzoši pētījumi
atklāj tavas pasaules matemātiskos noslēpumus : 5.-9. klase /
Pamela Marksa ; no angļu valodas tulkojusi Anita Dūdiņa ; literārā
redaktore Anita Rožkalne ; mākslinieks Dāvids Fišers. - Rīga :
Pētergailis, [2008] (A/S "Preses nams"). - 143, [1] lpp. : ilustrācijas
; 24 cm. - Grāmatā - dalīšana pirmreizinātājos un ģeometriskās
formas, pieci regulārie ķermeņi, Eratostena pirmskaitļu siets,
optiskās ilūzijas, simetriju un mozaīku raksti, mezglu un varbūtību
teorija, topoloģija, kā arī dažādu kultūru izgudrotie atšķirīgie
paņēmieni skaitļu reizināšanai un daudz kas cits. - 7.-9.kl. "Pārsteidzoši pētījumi atklāj tavas pasaules matemātikas
noslēpumus" -- uz pirmā un pēdējā vāka.

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
611

Kas ir cilvēka ķermenī? / tulkotājs Gints Tenbergs. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2016 (Ķīna). - [14] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - Kā
darbojas smadzenes? Kas sūknē asinis asinsvados? Kā darbojas
dažādi orgāni un orgānu sistēmas? Lasot šo neparasto grāmatu,
grūtais kļūst viegls un skaidrs, jo te tu atradīsi cilvēka ķermeņa
modeli!. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: What's
inside a human body?. - Cietlapu grāmata. . - "Kas tur ir?" -- uz
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pirmā vāka. . - Grāmata ar modeli. . - Aprakstīts pēc vāka un
iespiedziņām.
Heptinstāls, Saimons. Auto vēsture : 50 viegli izgatavojami
automobiļi : automodeļu veidošanas un kolekcionāra grāmata vienā
/ Saimons Heptinstāls ; no angļu valodas tulkojusi I. Kreicberga ;
redaktore R. Kriķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Londona). - 116
lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - Modeļu rādītājs: 114. lpp. . Autoražotāju rādītājs: 115. lpp. - Dodies ceļojumā cauri
automobiļu vēsturei ar 50 lelgendāriem auto, sākot ar 1908. gada
Model T un noslēdzot ar 2013. gada Rolls-Royce Wraith.
Kolekcionāra ceļvedis ataino katra automobiļa vietu autobūves
vēsturē. Atdalāms modeļu komplekts satur detaļas, lai izgatavotu
50 lieliskus telpiskus automodeļus. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.: Cars. A
complete history. - Modeļu konstruktori: Ričards Fērgusons, Alans
Brauns ; dizaineri: Alans Brauns, Saimons Morss. . - Autors
uzrādīts vāka 4. lpp.
Timrots, Pauls, 1967-. Dzelzceļš un vilcieni / Pauls Timrots ;
ilustrācijas un dizains: Gundega Muzikante ; redaktore Gundega
Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 39 lpp.
: ilustrācijas ; 25 x 30 cm. - P. Timrota grāmatā uzzināsi daudzas
brīnumainas lietas, ko cilvēki ir paveikuši pirms Tavas dzimšanas!
Grāmata stāsta par vilcieniem un dzelzceļu, par šīm divām lietām,
kuras ir mainījušas pasauli. Mūsdienās cilvēka ikdiena un Latvijas
attīstība nav iedomājama bez dzelzceļa, kas turpina vienot ļaudis,
pilsētas un valstis. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - "Izdevums
tapis sadarbībā ar VAS "Latvijas Dzelzceļš", atzīmējot Dzelzceļam
Latvijā 155 gadus"--Titullapas otrā pusē.
Sinklērs, Neils. Komandiertētis : pamatapmācība : elites klases
tētis, izcila bērna aprūpe : no dzimšanas līdz trīs gadu vecumam /
Neils Sinklērs ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ;
redaktore Ilze Vācere ; priekšvārdu sarakstīja Jans Magers-Džonss.
- Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (SIA PNB Print). - 183 lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - Alfabētiskais rādītājs: 180.-183. lpp. - Šis ir
saistošs reglaments jauniesauktajam tētim. To uzrakstījis izbijis
komandieris un triju bērnu tēvs Neils Sinklērs. Reglamenta mērķis
ir saprotamā veidā apmācīt jauniesauktos tēvus, kā sagatavot bāzes
nometni mazā jaunkareivja ierašanās brīdim, kā pagatavot barojošu
ēdienu savai vienībai, kā novērst saspīlējumus ierindnieku vidū, kā
nezaudēt ''kaujas garu'' un izklaidēt savu vienību, kā arī daudz ko
citu. - Oriģ. nos.: Commando dad: basic training.

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
741

Bruksa, Felicita. Grāmata par krāsām / Felicitas Bruksas teksts ;
Sofijas Toleči ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Ilze
Sausiņa ; Klēras Everas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016
(Ķīna). - 26, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - Dodies fantastiskā
ceļojumā cauri pārsteidzošai krāsu pasaulei, kurā valda vairāk
nekā 130 krāsas! Griez krāsu apli, vēro un mācies, kā saskaņot
pretkrāsas, pamatkrāsas un komplementārās krāsas. Tas tev

noderēs, lai labāk saskatītu krāsas dabā, lai iemācītos tās nosaukt,
lai zinātu, kādas krāsas kažoks ir runcim Murim, cik dzeltens ir
kanārijputniņš, par kādu krāsu tu lasi pasaku un vēl daudz, daudz,
ko citu... - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: The
usborne big book of colours. - Cietlapu grāmata. . - "Ar kustīgu
krāsu apli" -- uz pirmā vāka.
8
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Daugaviņš, Uldis. Baltais lācis : pasaku pavārgrāmata bērniem :
16 receptes / ideja un ilustrācijas: Māra Viška ; pasaka: Uldis
Daugaviņš ; receptes: Mārtiņš Sirmais ; redaktore Inese Zandere ;
dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. - Rīga : Liels un mazs, ©2017
(Jelgavas tipogrāfija). - 37, [2] lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. - Baltā
lāča kājas nejauši iesalst ledus gabalā un viņš iekļūst elpu
aizraujošā un mēli kņudinošā ceļojumā. Vilcieni lido virs
bezdibeņiem, no debesīm krīt debesmanna, sala virpuļo okeānā
un acīm mēdz būt kātiņi! Turklāt no visiem neparastajiem
atgadījumiem rodas receptes, ko baltais lācis savā ceļojumā
iemācās, un, atgriezies Lāčuciemā, viņš kļūst par balto pavāru.
Pasaku grāmata vecākiem un bērniem sola piedzīvojumus arī
virtuvē. - Pirmsskolas vecuma bērniem
Dabas taka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - [24] lpp. : ilustrācijas
; 21 cm. - (Peppa Pig). - Pepa ar ģimeni iet pa dzīvnieku pēdām,
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bet tad pēkšņi visas pēdas pazūd. Kā viņi atradīs ceļu atpakaļ pie
mašīnas un piknika groza?. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģ. nos.: Peppa Pig. Nature Trail. - Grāmata veidota pēc
animācijas filmas "Peppa Pig" (Cūciņa Pepa) motīviem.
Jacino, Kristīne, 1980-. Kur rodas milti / Kristīne Jacino ;
māksliniece Maija Līduma ; foto: Maija Līduma, Mareks
Blūzmanis. - [Rīga] : Kur Rodas, 2017. - [34] lpp. : ilustrācijas ;
21 cm. - (Kur rodas ; 1). - Vai milti izaug kokos? Varbūt tos izrok
no zemes? Vai varbūt tos taisa veikalā? K. Jacino grāmatā dodies
kopā ar Agnesi, Pēteri, Artūru un viņu vecākiem aizraujošā
ekspedīcijā un uzzini, kur un kā rodas milti. - Pirmsskolas
vecuma bērniem.
Kaplāna, Veronika. Kā vilku piemin, tā vilks klāt : [stāsts] /
[teksts]: Veronika Kaplāna ; [ilustrācijas]: Greguārs Mabīrs ;
tulkojusi Laura Romanovska ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ;
literārā redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Lauku Avīze, 2017
(Jelgava : SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - [25] lpp. : ilustrācijas ; 29
cm. - Šodien āžu papus lasa saviem bērniem grāmatu. Tā ir baisa
pasaka par vilku, un papum nemitīgi nākas bērniem atgādināt: Mūsu mežā vilka nav. Bet vai tiešām?. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: Quand on parle du loup.
Kasparavičs, Ķēstutis. Īsi stāstiņi par šo un to : [stāsti bērniem]
/ Ķēstutis Kasparavičs ; autora ilustrācijas ; no lietuviešu valodas
tulkojusi Indra Brūvere ; redaktore Inguna Cepīte. - Rīga :
Pētergailis, [2017] (Jelgava : SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 54, [1]
lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Īsi stāstiņi). - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģ. nos.: Apie šį bei tą. Trumpos istorijos.
Saturā: Marsieši ; Augļi ; Sniegavīrs ; Lidojošās grāmatas ;
Automašīna ; Ābele ; Zemene ; Barankas ; Melnā diena ; Kalns ;
Laiviņas ; Mākonis ; Randiņš ; Muzikanti ; Lācītis ; Malka ;
Putnubiedēklis ; Siers ; Olas ; Sīpoli ; Saldējumi ; Dumpis ;
Burkāns ; Sēnes.
Lanesa, Cecīlija. Ziemeļblāzmai pa pēdām : [stāsts bērniem] /
Cecīlija Lanesa ; ilustratore Ilze Dambe ; dizaina autors Markuss
Lāgerkvists ; foto: Tomijs Eliasens ; tulkojums latviešu valodā:
Māra Cielēna ; padomi sāmu jautājumos: Džons T. Solbaks. 1.izdevums. - [Norvēģija, Trumse] : Cessa Publishing, 2017
(Rīga) : Studio RBB). - [36] lpp. : ilustrācijas. - Jūlija un trollītis
Olavs aicina ziemas ceļojumā ar kuģi "Hurtigruten" no Trumses
uz Nordkapu. Ar sāmu pēddziņa Jovnas palīdzību ceļojums
iesniedzas Finnmarkas augstienē, kur jāsameklē pazudusī
Ziemeļblāzma. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Pepas pirmās brilles. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - [24] lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - (Peppa Pig). - Pepa ir pārliecināta, ka viņai
vajag brilles tāpat kā viņas draugam ponijam Pedro. Kā Pepa
izskatīsies ar brillēm?. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģ.
nos.: Peppa Pig. Peppas First Glasses. - Grāmata veidota pēc
animācijas filmas "Peppa Pig" (Cūciņa Pepa) motīviem.
Stupāne, Lolita, 1986-. Debessmanna : dzejoļi bērniem / Lolita
Stupāne. - [Preiļi : b.i.], 2016. - [36] lpp. : il. - Lolitas Stupānes
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dzejoļi ir kā gardas putras sastāvdaļas. Tie liks fantazēt,
iedomāties, aizdomāties par daudzām fantastiskām lietām,
parādībām un varbūtībām. L. Stupānes dzejoļi palīdz radīt šo
pasauli mums apkārt. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Aprakstīts
pēc vāka.
Šukis, Daiņus. Ezītis, kurš mīlēja slepeni : notikumi jautrajā
lauku sētā / Daiņus Šukis ; no lietuviešu valodas tulkojusi Madara
Skudra ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Lauku Avīze,
2017 (Dardedze hologrāfija). - 42 lpp. : il. - Lietuviešu
mākslinieka un rakstnieka Daiņus Šukis jautrais stāsts "Ezītis,
kurš mīlēja slepeni" iepazīstinās bērnus ar jautrās fermas
iemītniekiem un viņu piedzīvojumiem. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģ. nos.: Ežys, kuris mylejo slapta.
Blaitona, Enida. Slavenais piecnieks / Enida Blaitona ; no angļu
valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda Brazauska ;
māksliniece Una Leitāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017
(Poligrāfists). - 205, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Lasītprieks! ,
1407-3730). - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: The Famous five.
Five go off in a caravan.
5. Brīvdienas ar cirku.
Vasaras brīvlaika ceļojums vagoniņos Slavenajam
piecniekam noteikti būs lielisks piedzīvojums! Drīz vien bērni
nonāk vietā, kur apmetni ierīkojis cirks, un iepazīstas gan ar
dzīvniekiem, gan ar akrobātiem, klauniem un zvēru dresētājiem.
Taču izrādās, ka dažam labam no cirka ļaudīm padomā ir kas
ļauns...
Klārka, Džeina. Trusītis Salātiņš : [stāsts] / Džeina Klārka ; no
angļu valodas tulkojusi Ieva Strelēvica ; redaktore Guna Pitkevica
; mākslinieks Ričards Bērns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (PNB
Print). - 89, [7] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Daktere Mince steidz
palīgā). - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums:
Clover the Bunny.
Klārka, Džeina. Kaķu meitiņa Pūciņa : [stāsts] / Džeina Klārka ;
no angļu valodas tulkojusi Ieva Strelēvica ; redaktore Guna
Pitkevica ; mākslinieks Ričards Bērns. - Rīga : Zvaigzne ABC,
©2017 (PNB Print). - 89, [7] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Daktere
Mince steidz palīgā). - Ko dara ārsti un viņu mazie pacienti
dzīvnieciņu pasaulē? To pašu, ko cilvēku pasaulē. Grāmatu
sērijas “Daktere Mince steidz palīgā” varoņi ir dzīvnieku mazuļi,
kuriem, gluži tāpat kā cilvēku bērniem, laiku pa laikam
nepieciešama ārsta palīdzība. Viņu glābēja ir prasmīgā daktere
kaķene Mince ar savu palīgu – peļu puisi Graudiņu. Lasot par
dzīvnieciņu piedzīvojumiem, cilvēku bērni uzzinās, ka zobārsta
kabinetā nenotiek nekas briesmīgs, kā jākopj zobiņi, ka, rīkojoties
ap cepeškrāsni, jāuzvelk virtuves cimdi, ka nevajag pārēsties, pat
ja našķi ir ļoti gardi, ka automašīnā vienmēr jāpiesprādzējas un
daudz citu derīgu gudrību. Dažādos notikumus labāk uztvert
palīdzēs savdabīgie attēli – īstu dzīvnieciņu fotogrāfijas zīmētā
vidē un zīmētos apģērbos. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Daisy the kitten.
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Saimona, Frančeska. Negantā Nika atriebība : [stāsts] /
Frančeska Saimona ; ilustrējis Tonijs Ross ; no angļu valodas
tulkojusi Antra Muižniece-Stakāne ; redaktore Marika Taube. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 85, [2] lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - Negantā Nika jautrie piedzīvojumi turpinās
četros jaunos stāstos. Ja paša ģimene tevi neieredz un piesienas
par katru sīkumu, atliek tikai viens – jādodas prom. Niks ir
pārliecināts, ka tad gan viņa vecāki dabūs trūkties un lūgtin
lūgsies, lai viņš atgriežas... - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģ. nos.: Horrid Henry's revenge.
Valjamss, Deivids. Vectētiņa lielā bēgšana / Deivids Valjamss ;
Tonija Rosa ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Daina
Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017
(Poligrāfists). - 461 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 4.-6.kl. Oriģinālnosaukums: Grandpa's great escape.
Berova, Dž.M. Taurenīte un Mazo pūkainīšu gadatirgus / Dž.M.
Berova ; tulkojusi Diāna Alksne ; redaktore Linda Kalna. – Rīga :
Egmont Publishing, 2017 (Polija). – 116, [26] lpp. : ilustrācijas ;
20 cm. – (My little Pony). – Taurenīte ir satraukta, uzzinot, ka
viņas trusītis Eņģelītis vēlas piedalīties gadskārtējās Mazo
pūkainīšu gadatirgus ganu sacensībās. Kurš ir dzirdējis, ka truši
ganītu govis un aitas? Taurenīte piekrīt trenēt Eņģelīti, bet
pirmais mēģinājums ir izgāšanās. Ponijmeitene ir pārliecināta, ka
nav jēgas turpināt, līdz talkā nāk visi viņas draugi, lai palīdzētu
īstenot Eņģelīša sapni. – Jaunākā skolas vecuma bērniem. – Oriģ.
Nos.: Fluttershy and the Fine furry friends fair.
Saturā: Cilindra trusīšu kabarē. Varžu un trusīšu
priekšnesums. Trusītis bez īpaša talanta. Aitu ganīšana. Ganu
truša apmācība. Skarbā patiesība. Cukurgraudiņa Stūrītī. Tev
izdosies, Taurenīt! Mazo pūkainīšu gadatirgus. Bez padoma un
atbalsta. Izšķirošais brīdis. Pavisam cita attieksme. Pārsteigums.
Klepfers, Džons. Zombiju mednieki / Džons Klepfers ; Deivida
Degranda zīmējumi ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ;
redaktore Ilona Ancāne. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (A/s
“Poligrāfists”). – 196, [4] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. – Zombiju
mednieki kļuvuši par nacionālajiem varoņiem. Pagājuši jau seši
mēneši, kopš Zaks Klārks, viņa māsa Zoja un draugi Raiss,
Medisona un Ozijs izglāba valsti no zombijiem, un dzīve beidzot
atgriežas ierastajā ritmā. Romero vidusskolas skolēni ieradušies
ekskursijā Ņujorkā, un Zakam ar komandu ir iespēja ne tikai
apskatīt lielpilsētas slavenākās vietas, bet arī sniegt interviju
televīzijā. Taču jaukais ceļojums pēkšņi pārvēršas par drausmīgu
murgu – miljoniem cilvēku nezin kāpēc atkal pārvēršas par
zombijiem! Zombiju medniekiem jau atkal jādodas cīņā pret
dzīvajiem miroņiem! Vai viņi spēs izkļūt no šausmu pārpilnajām
Ņujorkas ielām un atrast pretlīdzekli zombiju ārprātam?. – 4.-6.
klase. – Oriģ. Nos.: The Zombie Chasers. Empire State of Slime.
– Sērijas numerācija uz grāmatas muguriņas.
4. Ņujorka zombiju varā.
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Pīrss, Linkolns. Lielais Neits : [stāsts] / Linkolns Pīrss ; no
angļu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Daina Grūbe. Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 216, [4] lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: Big Nate goes
for broke.
4. Izaicina pretinieku.
Toda, Anna. After : romāns / Anna Toda ; no angļu valodas
tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga :
Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija).). - 592 lpp. ; 23 cm.
- Oriģ. nos.: After. - "Wattpad sensācija imaginator1D"--Uz vāka.
1. grām. Pēc mūsu tikšanās.
Toda, Anna. After : romāns / Anna Toda ; no angļu valodas
tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 685, [3] lpp. ; 23
cm. - Pēc vētraina sākuma Tesa un Hārdins mēģina veidot
normālas attiecības. Meitene zina, ka viņš var būt nežēlīgs, bet,
kad līdzīgi bumbas sprādzienam atklājas noklusētais par viņu
attiecību aizsākumu un Hārdina pagātni, Tesu pārņem šausmas.
Hārdins vienmēr būs... Hārdins. Vai viņš ir tas dziļais, iejūtīgais
puisis, kuru Tesa iemīlēja par spīti viņa niknumam un
izsmieklam, vai... cietsirdīgs svešinieks? Tesa vēlas, kaut spētu
aiziet. Bet tas nav vienkārši. Viņa atceras kaislīgās naktis.
Pieskārienus. Alkainos skūpstus. Un atkal riskē ar visu... Hārdins
zina, ka ir pieļāvis kļūdu, iespējams – lielāko kļūdu savā dzīvē,
taču bez cīņas viņš nepadosies. Bet vai viņš spēj mainīties? Un
vai grib mainīties... mīlestības vārdā?. - Oriģ. nos.: After. We
Collided. - "Wattpad sensācija imaginator1D" -- uz pirmā vāka.
2. grām. Pēc mūsu strīda.
Vīrs, Endijs. Marsietis : romāns / Endijs Vīrs ; no angļu valodas
tulkojusi Māra Poļakova ; tulkotājas redakcijā ; vāka dizainu
adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas
tipogrāfija). - 400 lpp. : karte ; 23 cm. - Ekspedīcija uz Marsa
piedzīvo smilšu vētru. Marks Votnijs saņem triecienu un pazūd
no komandas redzesloka. Komanda evakuējas un atgriežas uz
Zemes, domājot, ka viņa vairs nav starp dzīvajiem. Un tomēr,
Marks Votnijs ir izdzīvojis, tikai tagad jāsaprot - cik ilgi? Viņš ir
palicis bez sakariem, pārtikas krājumi ir minimāli, bet nākamā
ekspedīcija gaidāma tikai pēc vairākiem gadiem... - Oriģ. nos.:
The Martian. - "Robinsons Krūzo uz Marsa - stāsts par
izdzīvošanu 21. gadsimtā" -- uz pēdējā vāka.
Lendijs, Dereks. Kaulainais detektīvs : [piedzīvojumu stāsts] /
Dereks Lendijs ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; vāka
dizainu adaptēja Ilze Isaka ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga :
Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 287, [1] lpp. : ilustrācijas. Atriebis, Mijkrēslis un Asinskārs... Trīs bīstamākie slepkavas
ieradušies pilsētā, lai atdzīvinātu kādu neapturamu briesmoni,
kam piemīt šausminošs spēks. Viņiem ceļā spēj stāties vienīgi
Blēžagabals Jaukums un Valkīra Troja. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.:
Skulduggery Pleasant. Playing with Fire. - "Nāvīgi slavens
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bestsellers" -- uz pirmā vāka.
2.grām. Blēžagabals Jaukums. Rotaļas ar uguni.
Krotovs, Viktors. Pārsteigumu kulbiņa : [pasakains stāsts] /
Viktors Krotovs ; no krievu valodas tulkoja Sarmīte Gailīte ;
ilustrāciju autori: A.J.Vlasova, M.J.Ščerbovs. - [Ķeguma novads]
: Viņa Vārds Manī, SIA, [2017]. - 389, [7] lpp. : ilustrācijas. Pasakaino stāstu "Pārsteigumu kulbiņa" autors sarakstījis
divdesmit gadu laikā. Patiesībā viņš to stāstīja bērniem divdesmit
gadus. Bet pēc tam tomēr neizturēja un pierakstīja. Tagad to var
lasīt, cik vien tīkas. Puisīša Vaģika aizrautīgie piedzīvojumi
neatstās vienaldzīgus bērnus, bet vecākiem palīdzēs runāties ar
bērniem par dzīves pašām svarīgākajām lietām. - 4.-6.kl.
Saturā: 1.daļa. VAĢIKS MĀCĀS CEĻOT. Brīnumdaris
aicina ceļojumā. Iziešana caur vecajiem vārtiņiem. Saule uz kuru
var skatīties. Mājas pagalms un tā galminieki. Vējš. 2.daļa.
CEĻOJUMA VIDŪ. Tirdzniecības rindas. Televīzijas karaļvalsts.
Starp dzīvēm. Pieaugušo vieta. Datorspēļu labirints. 3.daļa.
DZIĻUMĀ UN AUGSTUMĀ. Noslēpumu Ezers. Grāmatu
karaliste. Tiltiņš pār bezdibeni. Lielais karnevāls. Gara lidojums.
Novikovs, Vladimirs. Stūrmaņa stāsti / Vladimirs Novikovs,
autora zīmējumi ; redaktore Anita Freiberga. - Rīga : Rīdzene-1,
2016. - 63, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Piedzīvojumi). - No
katras valsts, kurā gadījies pabūt stūrmanim Vladimiram
Novikovam, viņš centās atvest suvenīru - lelli. Tādā veidā viņam
izveidojās liela kolekcija. Novikova "jautrajā kompānijā" ir kāda
lelle no Vācijas, kas kopā ar viņu pārdzīvojusi kuģa avāriju.
Vladimirs tolaik atradās praksē un strādāja par matrozi. Pametot
kuģi, viņš paņēma līdzi uz glābšanas laivu arī astoto žurnāla
"Zīlīte" 1965. gada numuru, kuru bija iegādājies Ventspilī pirms
reisa atiešanas. Žurnālā bija publicēts V. Novikova zīmējums,
tieši šajā gadā Rīgas jūrskolas kursanta zīmējumi pirmo reizi
parādījās bērnu žurnālā. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Stāsti no žurnāla "Zīlīte" -- titlp. otrā pusē.
Auseklis, Uldis, 1941-. Viscaurumainākās siermaizītes :
deviņpadsmit pasakas / Uldis Auseklis ; māksliniece Ilze Dambe ;
atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Ilze
Brēmere. - Rīga : Lauku Avīze, 2017 (Rēzekne : SIA "Latgales
druka"). - 69, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [71.72.] lpp. - U. Ausekļa grāmatā apkopotas 19 pasakas. Te ir gan
varavīksnes, kas visas grib būt uz debesu skatuves, gan
mākslinieks un viņa bērzi, muzikanta izbirušās notis, sarežģītā un
piņķerīgākā nedēļas diena – trešdiena, deputāts un viņa bite,
cepures, kas uz skolu atnākušas bez saimniekiem... - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.
Saturā: Pasaka par izbirušām notīm. Pasaka gandrīz tikai par
putniem. Pasaka par kādu Rakstnieku. Pasaka par varavīksnēm.
Pasaka par mākslinieku un viņa bērziem. Pasaka par Trešdienu.
Pasaka par trim pelēm un atrasto vijoli. Pasaka par pupām un
kaķenīti Esiku. Pasaka par Akmentiņu. Pasaka par deputātu un
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biti. Pasaka par Zobenu. Pasaka par Milzi ar milzīgāku par
milzīgu kabatu. Pasaka par karali un Ziemassvētku vecīti. Pasaka
par gudru un stipru vīru. Pasaka par cepurēm. Pasaka par
vecāsmammas cimdiem un mazdēlu Valfrīdu. Pasaka par suni,
kas piesitās kādam vīram. Pasaka par reiz dzīvoja. Pasaka par
jūlija lietiem un putnu spalvām.
Briede, Rūta, 1984-. Kaiju karalienes noslēpums / R.B. [Rūta
Briede, ilustrācijas, teksts, dizains] ; redaktore Inese Zandere ;
dizains: Artis Briedis. - [Rīga] : Liels un mazs, ©2017 (Jelgavas
tipogrāfija). - [40] lpp. : ilustrācijas ; 15 x 19 cm. - R. Briede
ilustrē grāmatas, zīmē komiksus, piedalās leļļu izrāžu veidošanā,
māca studentus Mākslas akadēmijā. Viņa ir izdomājusi šo stāstu
par Renāti. Renāte šķiet parasta, nīgra kaimiņiene, kas nevar ciest
kaiju kliegšanu. Tomēr izrādās, ka viņa ir neparasta - viņa ir
noburta. Renāte aizmirsusi, kas patiesībā ir, nesaprot, ko kaijas
grib viņai pasacīt, un nesaprot arī kaimiņu Ludvigu, kurš sēž uz
balkona ar akordeonu un dzied dziesmas kaijām.
Latviešu šausmu stāsti / sastādījusi un priekšvārdu sarakstījusi
Bārbala Simsone ; Artūra Bērziņa vāka un iekšlapu dizains. Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 428, [1] lpp. ;
21 cm. - Stāstu krājumā iekļauti latviešu autoru 20 stāsti, kas
reprezentē dažādus periodus latviešu šausmu žanra attīstībā.
Stāstu daudzveidība lieliski atklāj plašo motīvu, tēlu un ainavu
galeriju, kurā dažādu laikmetu rakstnieki saskatījuši iracionālo,
biedējošo un fantastisko. Te rosās spoki, veļi, zirnekļi,
kaimiņmājas pagalma bērni, parasts kabatas nazis. Kurzemes
ciematos klejo rēgi, kādā Rīgas augstceltnē pulcējas vampīri.
Saturs: Neaizberama aka / Augusts Saulietis. Nameja
atgriešanās. Vecāru Indriķa dzīves stāsts. Nelaimes jātnieks.
Klusie ciemiņi / Aleksandrs Grīns. Joču pirts / Jānis Ezeriņš.
Helēna / Mirdza Bendrupe. Baltā sieva / Vizma Belševica. Visu
rožu roze. Zirneklis. Vīzija / Vladimirs Kaijaks. Gausīgais nazis /
Dagnija Zigmonte. Bērnu impērija. Tūristu sezona / Guntis
Berelis. Spogulis. Kupraino krogs / Viesturs Reimers. Engures
kapsētas zilā zārka stāsts / Ralfs Kokins. Intervija ar kanibālu.
Literārā akadēmija / Ieva Melgalve. Kompromisu cilvēks / Andris
Zeibots.
Melgalve, Ieva, 1981-. Mājas bez durvīm : romāns / Ieva
Melgalve ; Artūra Bērziņa vāka dizains ; redaktore Bārbala
Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). 318 lpp. ; 21 cm. - I. Melgalves romāns ir romāna "Mirušie
nepiedod" (2013) turpinājums, kuru var lasīt arī tad, ja neesat
lasījuši pirmo grāmatu. Pietiks ar to, ka zināsiet - šajā pasaulē
emocijas ir maģija, un šī maģija spēj gan izglābt, gan nogalināt. "Latvijas Literatūras Gada balvai nominētā romāna "Mirušie
nepiedod" turpinājums"--Uz vāka.
Nopola, Sinika. Salmenīte, Čībiņa un negantais skolasbērns :
[stāsts] / Sinika Nopola, Tīna Nopola ; māksliniece Salla
Savolainena ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ;
redaktore Māra Kalve. - Rīga : Pētergailis, [2017] (Jelgava :

Jelgavas tipogrāfija). - 69, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. "Salmenīte, Čībiņa un negantais skolasbērns" ir komisks stāsts
par to, kā mazā māsa, lielākajai uzsākot skolas gaitas, jūtas
vientuļa un izlemj rīkoties, lai pievērstu sev uzmanību. Vecākā
māsa Salmenīte ir diezgan rātns bērns, toties Čībiņa, jaunākā
māsa – īsta negantniece un visu delverību ierosinātāja... - Jaunākā
skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Heinähattu,
Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen.

