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Bruksa, Felisitija. Tu kļūsti pieaugusi. Meitenēm / Felisitija
Bruksa ; Keitas Lavelas ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi
Ita Lapsa ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2017. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. ,
©2017. - 277, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - 7.-9. klasei. Oriģinālnosaukums: Growing Up for Girls. - Alfabētiskais
rādītājs: 272.-276. lpp.
Frits, Alekss. Tu kļūsti pieaudzis. Zēniem / Alekss Frits un
Felisitija Bruksa ; Keitas Satones ilustrācijas ; no angļu valodas
tulkojusi Inga Harmsone ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga :
Poligrāfists. , ©2017. - 287, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Šī
grāmata ir ceļvedis, kas palīdzēs tev izdzīvot pusaudža gadus.
Šajā grāmatā tu atradīsi visu nepieciešamo informāciju, kas tev
noderēs, lai pārvarētu pusaudža dzīves kāpumus un kritumus. 7.-9. klasei. - Oriģinālnosaukums: Growing Up for Boys. Alfabētiskais rādītājs: 282.-286. lpp.
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Markota, Dace. Latvija : atlants bērniem / Dace Markota,
Gunta Šustere ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; Ilzes Isakas
vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 64 lpp. - Atlants
bērniem Latvija ir ilustrēts karšu krājums ar 24 mūsu valsts
kartēm: 5 dabas kartes, 2 iedzīvotāju kartes, 6 kultūrvēsturisko
novadu kartes, 9 republikas pilsētu kartes, kā arī Eiropas karte
un Baltijas valstu karte. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Saturs: Kas ir karte un atlants? Kur atrodas Latvija?
Baltijas valstis. Valsts un nacionālie simboli. Dabas ģeogrāfijas
karte. Jūras piekraste. Meži, pļavas un purvi. Dabas aizsardzība.
Daugava. Iedzīvotāji. Kultūrvēsturiskie novadi. Kurzeme.
Vidzeme. Zemgale. Sēlija Latgale. Rīga. Daugavpils. Liepāja.
Jūrmala. Jelgava. Ventspils. Rēzekne. Jēkabpils. Valmiera.
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Bize un Neguļa : pēc Edmunda Jansona un Lotes Eglītes
animācijas filmas motīviem / mākslinieks Reinis Pētersons ;
dizains: Artis Briedis, Rūta Briede ; redaktore Inese Zandere ;
teksts: Lote Eglīte, Edmunds Jansons, Inese Zandere, Reinis
Pētersons ; Atom Art. - Rīga : Liels un mazs, 2017. - [Rīga] :
Liels un mazs ; Atom Art, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2017. - 31 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - Grāmata
veidota pēc animācijas studijas "Atom art" tāda paša nosaukuma
filmas motīviem. "Bize un Neguļa" ir stāsts par iztēles bagātu,
aktīvu meiteni Bizi, kura kopā ar savu iedomu draugu Neguļu
nepacietīgi gaida Ziemassvētkus un mācās slidot. Visus jaukos
plānus izjauc Bizes brālīša ierašanās ģimenē. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem.
Grimms, Jākobs. Trīs sivēntiņi : pasaka / Jākobs Grimms,
Vilhelms Grimms ; māksliniece Agija Staka ; tulkojusi Maija
Kvelde ; redaktore Inese Pelūde. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. ,
©2017. - 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - (Pasaku
klasika). - Pasaka iznākusi jaunā izdevumā ar mākslinieces Agijas
Stakas mūsdienīgām un asprātīgām ilustrācijām. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Die drei kleinen
Schweinchen.
Grimms, Jākobs. Ansītis un Grietiņa : pasaka / Jākobs Grimms,
Vilhelms Grimms ; māksliniece Agija Staka ; tulkojis Ernests
Birznieks-Upītis ; redaktore Inese Pelūde. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2017. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2017. - 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. (Pasaku klasika). - Pasaka iznākusi jaunā izdevumā ar
mākslinieces Agijas Stakas mūsdienīgām un asprātīgām
ilustrācijām. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Hänsel und Gretel.
Kasparavičs, Ķēstutis. Kaimiņiene aiz stūra : stāsts / Ķēstutis
Kasparavičs ; autora ilustrācijas ; no lietuviešu valodas tulkojusi
Indra Brūvere ; redaktore Inguna Cepīte. - Rīga : Pētergailis,
2016. - Rīga : Pētergailis, [2016]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. - 30 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Vai tas ir
iespējams, ka pie viena galda draudzīgi sēž Trusis kopā ar čūsku
Anakondu? Grāmatā “Kaimiņiene aiz stūra” čūska ar trusi ne vien
draudzīgi sēž pie viena galda, bet kopīgi dzer kakao un bauda
torti! Ne velti mēdz teikt, ka kaimiņus neizvēlas. Ko lai dara, ja
esi ļoti ziņkārīgs trusis Sārtdegunis, bet briesmīgi baidies no
čūskām, kuras neesi ne dzirdējis, ne redzējis? Risinājums ir viens
– iepazīties ar jauno kaimiņieni, kura pastāvīgi nozūd aiz stūra!. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Kaimynė už
kampo.
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Koko noslēpums : kinostāsts / tulkojis Valērijs Černejs ; redaktore
Linda Kalna ; Disney, Pixar. - Rīga : Egmont Publishing, [2017].
- 64 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - Migels ir divpadsmit gadus vecs
zēns no lielas kurpnieku ģimenes. Viņš sapņo kļūt par izcilu
mūziķi. Visu svēto dienas priekšvakarā viņam rodas iepēja atklāt
kādu dzimtas noslēpumu, kas liek doties ceļojumā uz Mirušo
pasauli, lai piepildītu savus sapņus un pierādītu to, ka viņam ir
talants. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums:
Coco. Movie Storybook.
Mani pirmie vārdi / [ilustrācijas]: Fhiona Galloway. - Rīga :
Egmont Publishing, 2017. - Rīga : Egmont Publishing, 2017. Rīga : Egmont Latvija. - Ķīna. - 12 nenumurētas lpp. : ilustrācijas
; 18 cm. - Košā cietlapu grāmatiņa palīdzēs apgūt pirmos vārdus.
Bērnam patiks jaukie, dzīvīgie attēli, kas mudinās iepazīt pasauli.
- Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: My First
Words. - "Aplūko attēlus un iemācies ikdienā noderīgus vārdus!"-Uz vāka.
Melgalve, Ieva, 1981-. Mamma, kas apēda bērnus / Ieva
Melgalve ; Anita Rupeika, ilustrācijas ; redaktore Marika Taube. Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 32 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 18 x 23 cm. - Nē, nē, tā nesākas šausmu stāsts, bet
gan jauka bilžu grāmatiņa, kuru lasīt un pētīt kopā ar mazuli.
Grāmatas nosaukums ir visai provokatīvs, taču tajā atklājas mātes
un bērna attiecības – mātes mīlestība, kas tiek dāvāta bērnam
visos viņa dzīves mirkļos, un bērna pirmie mēģinājumi no šīs
aizsargājošās, bet reizēm arī apgrūtinošās mīlestības loka izkļūt,
tīši spurojoties pretī. Rotaļīgais stāsts atrisinās laimīgi, bērnam
apjaušot, ka izaudzis viņš spēs ar visu tikt galā pats. Pēc tam, kad
laiks pavadīts līksmos smieklos un jautrās spēlēs ("es tevi tūlīt
apēdīšu!"), ir īstais brīdis apskauties un samīļoties. - Pirmsskolas
vecuma bērniem.
Selli, Tīa. Mia ir priecīga : [stāsti] / Tīa Selli ; māksliniece
Katrina Ērliha ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
[2017]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 34, [3] lpp. :
ilustrācijas ; 27 cm. - Mia ir maza, ņipra un priecīga meitenīte,
kurai ļoti gribas darboties. Mia pati ģērbjas, mazgā veļu, iet uz
veikalu, uzkopj savu istabu un reizēm arī mazliet niķojas. Ja Miu
pārņem skumjas, viņa uzzīmē savādu radījumu. Tas ir skumju
mošķis, kas grib doties uz mošķu zemi. Mia un mamma ieliek
skumju mošķi aploksnē un aiznes uz pastu. Tagad skumju mošķis
ir devies savās gaitās, un Mia atkal ir priecīga. - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Rōōmus Miia.
Varenais Sēlis. Zvēru lāde : skaitāmpanti ar ilustrācijām /
Varenais Sēlis ; māksliniece Marina Heniņa ; atbildīgā redaktore
Inga Ābelīte ; literārā redaktore Jana Egle. - Rīga : Latvijas
Mediji, 2017. - Rīga : Latvijas Mediji, [2017]. - Rīga : Dardedze
Hologrāfija. , ©2017. - 31 nenumurēta lpp. : ilustrācijas ; 17 x 24
cm. - Katram bērnam mājās pavisam noteikti ir lāde, kurā dzīvo
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dažnedažādas rotaļlietas. Ko tās tur dara? To uzzināsiet Varenā
Sēļa grāmatas rotaļīgajos pantiņos un bildēs. Skaitāmpanti ir
radīti, lai palīdzētu bērniem mācīties lasīt. Vienkāršais ritms un
krāsainās zilbēs sadalītie vārdi atvieglos mazo lasītāju pūles un
padarīs lasītmācīšanos par rotaļu. Mākslinieces Marinas Heniņas
košās ilustrācijas mazos lasītājus iepazīstinās ar daudziem
sirsnīgiem tēliem un viņu piedzīvojumiem. - Pirmsskolas vecuma
bērniem.
Šukis, Daiņus. Vista, kura nozuda miglā : notikumi jautrajā
lauku sētā / Daiņus Šukis, teksts un ilustrācijas ; no lietuviešu
valodas tulkojusi Madara Skudra ; redaktore Inga Ābelīte. - Rīga :
Latvijas Mediji, 2018. - 39 lpp. : ilustrācijas. - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Višta, kuria prarijo rūkas.
Zandere, Inese, 1958-. Zirgā / Inese Zandere ; māksliniece Anna
Vaivare ; dizains: Artis Briedis. - Rīga : Liels un mazs, 2017. Rīga : Liels un mazs, 2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. ,
2017. - 30 lpp. : ilustrācijas. - Pirmsskolas vecuma bērniem. Stāsts par nevaldāmo fantāzijas skrējienu, ko bērnā izraisa
klavieres, melnbaltie taustiņi un iespēja radīt skaņas. Pirms sākt
spēlēt klavieres, bērni spēlējas ar klavierēm: te rūc lācis, tur
čivina putniņš… Bet šajās klavierēs dzīvo trakulīgs un veikls
zirgs. Tas nekas, ja zēna rotaļas ar zirgu no malas kādam šķiet
haotiska trokšņošana, kad vajadzētu prātīgi spēlēt gammas un
skolotājas uzdotos skaņdarbus.
Zusta, Zane. Ucipuci domā ārpus kastes / Zane Zusta ;
ilustrējusi Evija Timma-Novika ; literārā redaktore Ingmāra
Balode. - Rīga : Ucipuci izdevniecība, 2017. - 45 lpp. : ilustrācijas
+ kartona pūcīte ar magnētu. - Latviešu autores Zanes Zustas
grāmata ''Ucipuci domā ārpus kastes'' ir bērnu iemīļotās grāmatas
""Ucipuci meklē mājas'' turpinājums. Šoreiz rotaļu pūcīte nonāk
piespiedu iesprostojumā un, iepazīstot interesantus mājiniekus,
par kuru eksistenci viņa pat nebija nojautusi, uzzina par tādām
svarīgām mūsdienu dzīves gudrībām kā: ja nevari mainīt
apstākļus - maini domāšanu, pārvari bailes, stājoties tām pretī,
grūtā brīdī nebaidies pieņemt palīdzību, iemācies domāt citādi jeb
domā ārpus kastes. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - 1 kartona
pūcīte ar magnētu.
Defo, Daniels. Robinsons Krūzo = Robinson Crusoe / Daniels
Defo ; ilustrācijas: Fransesks Rafulss ; no angļu valodas tulkojusi
Una Orinska ; redaktore Diāna Romanoviča = Robinson Crusoe /
Daniel Defoe ; illustrations: Francesc Ràfols. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. , ©2017. - 68, [1]
lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Klasika latviešu-angļu). - 4.-6. klasei.
- Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Ziņas par autoru: 68.
lpp.
Grišams, Džons. Teodors Būns - bēglis / Džons Grišams ; no
angļu valodas tulkojusi Una Orinska ; redaktore Margita Krasnā. Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. Rīga : Poligrāfists. , ©2017. - 223, [1] lpp. ; 21 cm. - (Teodors
Būns / Džons Grišams ; [5]). - Ekskursijas laikā Vašingtonā Teo,
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braucot ar metro, ierauga pazīstamu seju – Pītu Dafiju, kurš tiek
turēts aizdomās par sievas slepkavību. Vīrietis pirms kāda laika ir
aizbēdzis no Stratenburgas un vairs nekur nav manīts. Tagad Pīts
Dafijs ir iekļauts FIB desmit meklētāko noziedznieku sarakstā un
par viņa atrašanu apsolīta liela naudas prēmija. Teo rīkojas ātri,
un Dafijs tiek nogādāts atpakaļ uz Stratenburgu, lai stātos tiesas
priekšā. Tomēr nu arī Pīts Dafijs zina, kas ir Teo Būns, un zēns ir
apdraudēts vairāk nekā jebkad dzīvē. Pat brīžos, kad atkal šķiet,
ka nekas nenotiks, kā iecerēts, Teo Būns darīs visu, lai slepkava
saņemtu pienācīgu sodu. - 7.-9. klasei. - Oriģinālnosaukums:
Theodore Boone - the fugitive.
Grifitss, Endijs. 26 stāvu namiņš kokā / Endijs Grifitss ;
ilustrējis Terijs Dentons ; no angļu valodas tulkojusi Marika
Taube ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017.
- Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2017. 349 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Pievienojies Endijam un Terijam
viņu nupat paplašinātajā namiņā kokā - tagad tam ir par 13
stāviem vairāk! Tajā ir automātiskā tetovēšanas darbnīca,
saldējuma kafejnīca, kurā robots Viesmīlis, vārdā Edvards
Kausrocis, piedāvā 27 dažādu garšu saldējumu, kā arī Nolemtības
labirints, no kura vēl neviens nav iznācis... nu, vismaz pagaidām.
- Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: The 26storey treehouse.
Kauela, Kresida. Kā pieradināt pūķi / autore un ilustratore
Kresida Kauela ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ;
redaktores: Veronika Pužule, Diāna Romanoviča. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2018. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Rīga :
Poligrāfists. , ©2018. - 223 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Vai zini,
ar kādām grūtībām jāsastopas, ja kopā ar pūķi dodas meklēt
apslēptās pirātu bagātības? Kresidas Kauelas uzburtā vikingu un
pūķu pasaule aizraus ikvienu, kam patīk piedzīvojumi, joki un
brīnumaini notikumi. Mazo vikingu zēnu Hikapu un viņa draugus
gaida jauni pārbaudījumi: “Zobenu cīņa jūrā”, tikšanās ar
baisajiem pūķiem Nāvgalvjiem un apslēptās mantas meklēšana.
Vai Hikaps spēs atrast Drūmbārža Drausmīgā bagātības, pirms tās
nonāks Elvina Nodevīgā zaglīgajās rokās? Un, ja vikingi atvērs
lādi, uz kuras rakstīts NEDRĪKST ATVĒRT, vai paliks dzīvi, lai
pastāstītu par to?. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: How to be a Pirate.
2. grāmata. Kā kļūt par pirātu.
Leonarda, M. G. Vaboļu karaliene / M.G. Leonarda ; no angļu
valodas tulkojusi Renāte Kārkliņa ; redaktore Māra Kalve ; Karla
Džeimsa Mauntforda ilustrācijas. - Rīga : Pētergailis, [2017]. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 339, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21
cm. - 4.-6. klasei. - Oriģinālnosaukums: Beetle Queen. - Ziņas par
autori: 339. lpp. . - Turpinājums starptautiskajam bestselleram
"Vaboļpuika". Šī stāsta turpinājums seko grāmatā "Vaboļu
kauja".
Smeila, Hollija. Geek Girl. Gluži kā bildē / Hollija Smeila ; no
angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktors Aldis Vēvers. -
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Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2017. 367, [1] lpp. ; 21 cm. - Angļu rakstnieces un blogeres Hollijas
Smeilas romānu seriāla GEEK GIRL trešajā grāmatā "Gluži kā
bildē" (Picture Perfect) lasītājiem atkal būs iespēja sekot līdzi
Harietas Mennersas visnotaļ dramatiskajiem pārdzīvojumiem un
brīnišķīgajām atklāsmēm, un šoreiz lielākā daļa no tām saistīta ar
pēkšņo dzīvesvietas maiņu. Kaut gan Harietai 15 gados ir visai
bagātīga pieredze gan kā gudrītei (nelabvēļi gan teiktu – nūģe),
gan kā modelei, tā nav izmainījusi viņas raksturu un kaislīgo
aizrautību krāt enciklopēdiskas zināšanas un faktus, veidot
sarakstus un grafikus. Taču nezin kādēļ tas viss nekādi nepalīdz,
kad nākas iekulties nejaušās vai pavisam apzinātās nepatikšanās.
Vasaras beigās ģimenei jāpārceļas uz ASV, jo Harietas tētis
beidzot ir dabūjis darbu. Tas, protams, izjauc visus Harietas
plānus, taču viņa upurējas, cerot, ka dzīvošana un mācīšanās
Ņujorkā vismaz būs galvu reibinošs piedzīvojums. Kā parasti,
meitene sadomājas un aizfantazējas, turpretī realitāte sniedz
šokējošu vilšanos virkni. Arī tik ļoti gaidītā 16 gadu jubileja
izvēršas par sarūgtinājumiem aptumšotu dienu, bet attiecībās ar
draugu tāpēc parādījusies, pēc Harietas domām, bīstama plaisa.
Kad dusmas un apātija pa daļai ir pāri, Harietai negaidīti rodas
iespēja pašai ieviest radikālas izmaiņas savā nīkulīgajā eksistencē,
un viņa izšķiras par drosmīgu, kaut arī pagalam aušīgu soli... - 7.9. klasei. - Oriģinālnosaukums: Geek Girl. Picture Perfect.
Stīvensons, Roberts Lūiss. Bagātību sala = Treasure Island /
Roberts Lūiss Stīvensons ; ilustrācijas: Fransesks Rafulss ; no
angļu valodas tulkojusi Una Orinska ; redaktore Diāna
Romanoviča = Treasure Island / Robert Louis Stevenson ;
illustrations: Francesc Ràfols. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. ,
©2017. - 68, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Klasika latviešuangļu). - 4.-6. klasei. - Oriģinālnosaukums: Treasure Island. Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Ziņas par autoru: 68.
lpp.
Stokers, Brems. Drakula = Dracula / Brems Stokers ;
ilustrācijas: Alberto G. Ajerbe ; no angļu valodas tulkojusi Una
Orinska ; redaktore Diāna Romanoviča = Dracula / Bram Stoker ;
illustrations: Alberto G. Ayerbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. , ©2017. - 68, [1] lpp. : ilustrācijas
; 21 cm. - (Klasika latviešu-angļu). - 4.-6. klasei. Oriģinālnosaukums: Dracula. - Teksts paralēli latviešu un angļu
valodā. - Ziņas par autoru: 68. lpp.
Tvens, Marks. Toma Sojera piedzīvojumi = The Adventures of
Tom Sawyer / Marks Tvens ; ilustrācijas: Gvadalupe Gvardija ;
no angļu valodas tulkojusi Una Orinska ; redaktore Diāna
Romanoviča = The Adventures of Tom Sawyer / Mark Twain ;
illustrations: Guadalupe Guardia. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. , ©2017. - 68, [1] lpp. : ilustrācijas
; 21 cm. - (Klasika latviešu-angļu). - 4.-6. klasei. Oriģinālnosaukums: The Adventures of Tom Sawyer. - Teksts
paralēli latviešu un angļu valodā. - Ziņas par autoru: 68. lpp.
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Vilsone, Anna. Padingtons 2 : filmas stāsts / Anna Vilsone ; no
angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Diāna
Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 205, [2] lpp. ; 21 cm. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem. - "Pēc populārās kinofilmas motīviem"-Uz vāka. . - Pēc Maikla Bonda noveļu motīviem par Lācēnu
Padingtonu.
Kaujers, Hīss. Lielā grāmata par Madaru : [romāns] / Hīss
Kaujers ; no nēderlandiešu valodas tulkojusi Inese Paklone ;
māksliniece Anete Bajāre-Babčuka ; redaktore Ingmāra Balode ;
dizains: Ivs Zenne. - Rīga : Liels un mazs, 2017. - Rīga : Liels un
mazs, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 407,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Šajā izdevumā apkopotas piecas
no 1975. līdz 1979. gadam publicētās grāmatas par deviņgadīgās
meitenes ar puķes vārdu (Madelief) piedzīvojumiem, un Ineses
Paklones latviskojumā mēs iepazīstam viņu kā Madaru. - 4.-6.
klasei. - Astrēdas Lindgrēnes Memoriālā balva, 2012.
1. grāmata. Spēlēties ar lellēm ; 2. grāmata. Lielie cilvēki, no
tiem labāk vārīt zupu ; 3. grāmata. Uz galvas miskastē ; 4.
grāmata. Skrāpējumi galda virsmā ; 5. grāmata. Pilna galva
makaronu.
De Koks, Mihaels. Kā vecmamma vislaik samazinājās / Mihaels
de Koks, teksts, Kristīne Ārtsena, ilustrācijas ; no nēderlandiešu
valodas tulkojusi Inese Paklone ; redaktore Dina Jansone. - Rīga :
Pētergailis, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. 41 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Katrā ģimenē pienāk brīdis, kad
kopīgi krustojas vairāku paaudžu dzīvesceļi – jaunākās, vidējās
un vecākās, diemžēl, pēc kāda laika vecākā paaudze aiziet
mūžībā,turpinot mūžīgo pasaules dzīvības ciklu. Bieži tieši
vecvecāku nāve bērnam ir pirmā pieredze kāda tuvinieka
zaudēšanā, skumjās un līdzjušanā.Cilvēks pasaulē ierodas maziņš
un neaizsargāts, skatot pasauli ar zīdaiņa acīm,taču turpmāk
mazulis tikai augs, un kļūs lielāks,līdz kļūs pieaudzis. Cilvēkam
sasniedzot zināmu bioloģisko vecumu, sākas neatgriezenisks,
dabisks novecošanas process, kurā cilvēka ķermenis kļūst mazāks
un nosacīti uzsāk atgriešanos savā pirmatnējā stāvoklī. Grāmatā
“Kā vecmamma vislaik samazinājās” mazmeitiņa izstāsta savas
vecmammas Rozes dzīvesstāstu, kurā atklāj gan viņas laimīgākos,
gan sāpīgākos brīžus. Stāstā atklājas arī daudzas sāpīgas un
skumjas lietas, kuras saistītas ar cilvēka novecošanu, taču autora
izvēlētā vēstījuma forma to pasniedz ar bērna pasaules redzējumu,
piešķirot stāstam īpašu sirsnību un bērnišķīgu vieglumu. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Hoe oma
almaar kleiner werd.
Andersens, Hanss Kristians. Meitene, kas uzkāpa uz maizes
klaipa : pasaka / Hanss Kristians Andersens ; māksliniece Agija
Staka ; tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Inese Auziņa. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2017 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017.
- 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - Tulkotāja Daina
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Grūbe pirmo reizi latviešu valodā ir tulkojusi pasaku "Meitene,
kas uzkāpa uz maizes klaipa", bet to ilustrējusi Agija Staka. Šī ir
īsti anderseniska pasaka par meiteni Ingi. Lasot pasaku un vērīgi
aplūkojot ilustrācijas, lasītājs uzzinās, kāpēc Inge uzkāpa uz
maizes klaipa un kas ar viņu notika. Kopā ar meiteni piedzīvos
dažādus pārbaudījumus, sastapsies ar mazo putniņu, kas pacietīgi
lasa drupačas, lai tās svērtu tikpat daudz, cik maizes klaips, uz
kura uzkāpa Inge... - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Pigen, som traadte paa brødet.
Kārlsone, Ellena. Aukliņa, putns un es : stāsts / Ellena Kārlsone,
Ēva Lindstrema ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ;
redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Pēteregailis, [201-]. Rīga : Pētergailis, [201-]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 117,
[1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Beidzot Selma vada vasaru laukos
kopā ar vecomāti un vecotēvu.Tur nav lielas nozīmes tam, ka
viņai nav nevienas labākās draudzenes, taču Selmā mīt putns, kas
knābā, atgādinot meitenei par visu, ko viņa neprot.Viss mainās,
kad parādās Aukliņa. Viņa mazlietiņ dzīvo tā, kā pati vēlas, un arī
ne vienmēr tā, kā pieņemts. Šī vasara Selmai izvēršas citāda nekā
parasti, un putns piepeši tik stipri neknābā. Par šo stāstu grāmatas
autore un mākslinece 2013.gadā ir saņēmušas prestižo Augusta
balvu par labāko bērnu grāmatu. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: Snöret, fågeln och jag.
Parvela, Timo. Ella Lapzemē : [stāsts] / Timo Parvela ; no somu
valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; māksliniece Sabīne Vilharma
; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2017. - Pīga : Poligrāfists. , 2017. - 157, [3] lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - Skolā, protams, ir jauki, bet daudz jaukāk ir
kopā ar klasi doties ārzemju ceļojumā. Visi ir sajūsmā, it īpaši
skolotājs, bet sajūsmu nomaina neaprakstāms pārsteigums, kad
aiz lidostas logiem paveras skats nevis uz zīdaini maigām
pludmales smiltīm, bet uz Lapzemes plašajiem sniega laukiem.
Kāpēc klase nokļuvusi ziemeļos? Kā sauc Ziemassvētku vecīša
mazbērnus? Kā lai izvairās no bārdām un rotaļām? Uz šiem un
vēl dīvainākiem jautājumiem atbildēts grāmatā. - Jaunākā skolas
vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Ella Lapissa.
Tolonena, Tūtiki. Auklīte - bubulis / Tūtiki Tolonena ; ilustrējis
Pasi Pitkenens ; no somu valodas tulkojusi Anete Kona ;
redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga :
Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2017. - 301, [3]
lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Hillas (11 gadi), Kāpo (9 gadi) un
Maiki (6 gadi 4 mēneši) vasaras brīvlaiks sākas neparasti.
Mamma ir laimējusi divu nedēļu atpūtas braucienu uz Lapzemi,
un šis laiks bērniem būs jāpavada kopā ar mājkalpotāju, ko
solījusi atsūtīt ceļojumu aģentūra. Taču, kad atskan durvju zvans,
ģimene ierauga lielu, pinkainu, putekļus bārstošu radījumu, kas ož
kā zemes pagrabs un nerunā. Būtnei līdzi ir zīmīte, kurā rakstīts:
Saņēmēja ģimene: Hellemā. Nosūtīts: apmācīts puscilvēks, tautā
saukts par bubuli. Specializācija: bērnu un mājas kopšana. Drīz
vien top skaidrs, ka bubuļi ir saņemti arī daudzu citu bērnu mājās.
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Kas īsti notiek? No kurienes tie ir ieradušies un kāpēc? Bērnus
gaida divas ļoti aizraujošas un nedaudz bīstamas nedēļas, kurās
tiks rastas atbildes uz daudziem svarīgiem jautājumiem... - 4.-6.
klasei. - Oriģinālnosaukums: Mörkövahti.
Apšeniece, Leontīne, 1939-. Darbošanās prieks : dzeja bērniem /
Leontīne Apšeniece ; atbildīgā redaktore Marija Leščinska. - Rīga
: Jumavas grāmatnīca, [201-]. - 54, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Saturs: Darbošanās prieks. Stādīšana. Smilšu kaste. Leļļu
skola. Ausis. Ģenerāltīrīšana. Saulesbrilles. Krelles. Rūgtā
mācība. Dzērāja nedienas. Zvaigžņu gans. Zvaigžņu lietus. Veļas
diena. Virtuvē. Greizsirdība. Skals un pagale. Uguns nedarbi.
Vardes sapnis. Varžu gani. Vējš un ēna. Vējš. Ziepju burbuļi.
Kurpe. Bize. Sēņotājs. Vitamīni. Zaļā krāsa. Zaļā līdaciņa.
Luteklīša dziesma. Skaistumkonkurss. Skroderu balle. Vilcieniņš.
Lācēns un bites. Kurmja pils. Meža mājas. Gailis un lapsa.
Domīgais āzis. Vakara sapņi. Viltnieces peles. Saulespuķe. Blēņu
lietas. Varavīksne. Baltais draugs. Sniega kaujas. Baltā ziema.
Cielēna, Māra, 1954-. Pētera vaigi : deviņas pasakas / Māra
Cielēna ; māksliniece Gundega Muzikante. - Rīga : Lietusdārzs,
2017. - 47 lpp. : ilustrācijas. - vai tu gribētu vismaz vienu dienu
justies tik viegli, it kā būtu gaisa balons vai ziepju burbulis? Tu
varētu pacelties gaisā un slīdēt pār ma'ju jumtiem un mežu
galiem. Bet varbūt vairāk tu vēlētos kļūt par to dzīvnieku, kas tev
vislabāk patīk? Jā, jā! Kas jādara, lai tā notiktu? Jālasa pasakas. Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Saturs: Ziema slēptuvē. Dumpīgais cimdu raksts. Pētera
vaigi. Piparkūku formiņu piedzīvojums. Glābējrieksts.
Rāvējslēdzēja deja. Svētku mielasts. Zīlīšu barotava. Krēslas
stundas dzīves stāsti.
Lasmanis, Imants, 1937-1977. Lāčplēsis : stāsti bērniem :
contado a los niños / Imanta Lasmaņa pārstāsts, Pablo Auladeļa
ilustrācijas, priekšvārds: Vaira Vīķe-Freibergas, Pedro Jimenes
Nacher. - Rīga : Mansards, 2017. - Rīga : Mansards, 2017. ,
©2017. - 391, [3] lpp. : ilustrācijas. - Seno Baltijas dievu kalpi
atrod mežā puisēnu ar lāča ausīm. Viņš būs nākamais varonis, ko
gaida tāli ceļojumi, lieli pārbaudījumi un liktenīgas cīņas ar
pasaules burvjiem un ļaundariem... Mītiskā eposa pārstāsts
bērniem latviešu un spāņu valodā. - Teksts paralēli latviešu un
spāņu valodā.
Saturs: Ievads / Pedro Himeness Načers. Andreja Pumpura
Lāčplēsis - tautas eposs / Vaira Vīķe-Freiberga. I. Likteņtēvs
pulcina dievus. II. Lāčplēsis satiek Spīdalu un Staburadzes meitu
Laimdotu. III. Ko Lāčplēsis mācās Burtnieku pilī. IV. Lāčplēsis
apceļo pasauli. V. Lāčplēsis apburtajā salā. VI. Lāčplēša cīņa ar
Tumšo bruņinieku.
Laukmane, Maija, 1953-. Uz austiņām austiņas : tavs ķermenis:
rokas, kājas, deguns, acis, ausis, mēle, zobi, mute un vārdi mutē /
Maija Laukmane, teksts ; māksliniece Antra Auziņa-Bajāre ;
atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2017. - [Rīga] :
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Jumava, [2017]. , 2017. - 43, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Manfelde, Andra, 1973-. Kurš no mums lidos? : [stāsts] / Andra
Manfelde, teksts un ilustrācijas ; literārā redaktore Ingmāra
Balode ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017.
- Rīga : Dienas Grāmata, [2017]. , ©2017. - 158, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 22 cm. - Karostas nomalē pie jūras dzīvo trīs bērni Fēliksa, Dodō un Ķī. Kādā pavasara rītā uzrodas tik bieza migla,
ka pat pirkstu gali nav ieraugāmi. Kad biezā dūmaka izklīst, viņu
skaistākās ēkas — Katedrāles — vairs nav. Bērni dodas to meklēt
un atrod trīs brīnumstikliņus. Caur tiem var redzēt ļoti dīvainas
lietas. Ceļā viņiem jāsastop gan Skumju Princese, gan Dusmu
Dāma, jābrīnās par Tukšrosības Kundzīti un jābēg no Spēļu
Spokiem. Tilta Putns viņus izglābj, tomēr, lai uzzinātu, kurš no
mums lidos, jālasa viss stāsts!. - 4.-6. klasei.
Paklone, Inese, 1954-. Okeāns un tuksnesis : un kā mazā lama
Atakama un pingvīnēns Humbolts Humbolts tos neapmainīja
vietām / Inese Paklone ; redaktore Daina Vilemsone ; māksliniece
Alise Mediņa ; dizains: Kima Abramova. - Rīga : Pētergailis,
2018. - Rīga : Pētergailis, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. - 85 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. I. Paklones grāmata lasītājus aizvedīs uz Čīli, ar kuras neparasto
dabu un ģeogrāfiju iepazīstinās stāsta galvenie varoņi – smaidīgā
lama Atakama un pingvīnēns Humbolts Humbolts. Ideja par
grāmatu autorei radās pēc diviem ilgākiem ceļojumiem uz Čīli –
tālo, turpat 4000 kilometrus garo valsti, kurā sastopamas gandrīz
visas iespējamās ģeogrāfiskās zonas – augsti kalni, dažnedažādi
ūdeņi, sniegi un ledi, meži un tuksneši, zemes un cilvēku radītas
bagātības. Fantāzijas stāstā netrūkst, tomēr tur ir arī daudz dzīvē
noskatītā, tur ir īsts tuksnesis un īsts okeāns ar īstiem to
iemītniekiem. Grāmatā sastopami ne vien abi sapņotāji - mazā
lama un pingvīnēns, bet arī tuksneša observatorijas, lapsis Zorro,
brāļi ķirzaki, puķu blakts, kura gaida reti atnākošo tuksneša
pavasari, inteliģentās kalmāres Skilla un Haribda un daudzi citi. Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Zālīte, Māra, 1952-. Pieci pirksti : romāna "Pieci pirksti" otrā
grāmata / Māra Zālīte ; redaktore Gundega Blumberga ;
mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - Rīga :
Dienas Grāmata, [2018]. , ©2018. - 310, [1] lpp. ; 22 cm. - Māras
Zālītes autobiogrāfiskais romāns "Pieci pirksti" (2013), ieguvis ne
tikai plašu lasītāju, bet arī profesionāļu atzinību. Māra Zālīte
saņēmusi gan Lielo lasītāju balvu, gan Latvijas literatūras gada
balvu. Autore bija solījusi turpinājumu. Nu šis brīdis ir pienācis lasītāji saņem romāna "Pieci pirksti" otro grāmatu "Paradīzes
putni". Jaunā prozas darba grodā dramaturģija un precīzās
poētiskās detaļas spilgti un nepielūdzami tēlo aprakstīto
laikposmu, kas desmitgadīgajai Laurai ir vienīgā realitāte, kurā
augt, pieaugt un meklēt patiesību.
2. grāmata. Paradīzes putni.

