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Geimens, Nīls. Skandināvu mitoloģija / Nīls Geimens ; no angļu
valodas tulkojusi Santa Brauča ; māksliniece Natālija Kugajevska ;
redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] :
Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 271, [1] lpp. ; 21 cm. - Skaidrojošā
vārdnīca: 265.-[272.] lpp. - Savā “Skandināvu mitoloģijā” Geimens
meistarīgi pārveido senos pirmavotus vēstījuma lokā, kas sākas ar
leģendāro deviņu pasauļu radīšanu, ataino dažādu dievību, rūķu un
milžu labos un ļaunos darbus un sasniedz savu kulmināciju
ragnarjokā – dievu laikmeta norietā un jaunu laiku un cilvēku
dzimšanā.
Oriģinālnosaukums:
Norse
Mythology.
Saturā: : Ievads ; Spēles dalībnieki ; Pirms un pēc iesākuma ;
Igdrasils un deviņas pasaules ; Mīmira galva un Odina acs ; Dievu
dārgumi ; Celtnieku meistars ; Lokija bērni ; Freijas neparastās kāzas
; Poēzijas medalus ; Tora ceļojums uz milžu zemi ; Nemirstības āboli
; Stāsts par Gerdu un Freiru ; Himira un Tora makšķerēšanas
ekspedīcija ; Baldra nāve ; Lokija beidzamās dienas ; Ragnarjoks:
dievu pēdējais liktenis.
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391

Broklhērsta, Ruta. Tērps un mode : īsā modes vēsture / Ruta
Broklhērsta ; Kristofa Lardo ilustrācijas ; Nensijas Lešnikovas un
Lauras Vudas dizains ; konsultante modes vēsturē Džemima Klenka ;
no angļu valodas tulkojusi Agija Krasta ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga
: Zvaigzne ABC, [2018]. - 31, [1] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - 4.-6.kl.
- Oriģinālnosaukums: Clothes & Fashion. - Rādītājs: [32.] lpp.
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Hoknijs, Deivids. Attēlu vēsture bērniem / Deivids Hoknijs, Mārtins
Geifords ; ilustrāciju autore Rouza Bleika ; literārā redaktore Ildze
Jurisone ; no [angļu] valodas tulkojusi Renāte Punka. - Rīga : Jāņa
Rozes apgāds, 2018. - Ķīna. , 2018. - 127, [1] lpp. : faksimili,
ilustrācijas, portreti. - Jēdzienu rādītājs: 122.-123. lpp. . - Uzziņas par
ilustrācijām: 124.-126. lpp. . - Rādītājs: 127. lpp. - “Attēlu vēsture
bērniem” aicina jaunos lasītājus iepazīt mākslas vēsturi, sākot ar
pirmajiem zīmējumiem uz alu sienām un beidzot ar attēliem, ko
mūsdienās veidojam datoros un telefonu kamerās. - 7.-9.kl. Oriģinālnosaukums: A History of Pictures for Children.
Saturā: Domājot par attēliem ; Atstājot zīmes ; Gaisma un ēnas ;
Ieskaties telpā ; Spoguļi un atspulgi ; Glezna un fotogrāfija ; Kustīgie
attēli ; Stāsts turpinās ; Izgudrojumu laika skala.
Mazvērsīte, Daiga. Mans draugs Mārtiņš Freimanis / Daiga
Mazvērsīte ; grafiskā dizaina autors Guntars Ošenieks ; literārais
redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka foto: Juris Pīlēns, Karlīna Vītoliņa. Rīga : Izdevniecība MicRec, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. ,
2018. - 407 [1] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas. - Izmantotā literatūra:
406.-407. lpp. - Šī grāmata ir lielisks izziņas avots ne vien tiem, kurus
interesē Mārtiņa Freimaņa dzīves fakti, bet arī latviešu populārās
mūzikas aizkulises deviņdesmitajos gados un gadsimtu mijā. Grāmatā izmantotas fotogrāfijas no Indras Pāvilas, Elīnas Štobes,
Elitas Mīlgrāves, Guntara Rača, Izdevniecības MicRec, u.c. arhīviem.
Saturā: Aizpute ; Liepāja ; Kaupēn, mans mīļais! ; Tumsa nāk ;
Uz Rīgu! ; F.L.Y. - lidojums un kritiens ; Trusim būt ; Valters un Kaža
; Dzīvot ātrāk ; Seriāls kā dzīve ; Suns ; Kļūst auksti ; Tuvu beigām ;
Viss galā.
Росс, Стюарт. Книга юного Шерлока / Стюарт Росс ; перевод с
английского Артема Андреева ; художник Пол Колликатт. Москва : АСТ, 2018. , 2018. - 222, [2] с. : иллюстрации. - (Самый
нужный самоучитель). - «Книга юного Шерлока» включает в
себя двадцать пять увлекательных дел, которые предстоит
разгадать Шерлоку Холмсу, доктору Ватсону и... тебе, читатель.
Каждая история содержит улики, на основании которых
знаменитый сыщик раскрывает преступление. Как он это сделал
и кто преступник? Догадайся сам, а затем проверь свои догадки
в конце книги. Будь внимателен, следи за подсказками и узнай думаешь ли ты как же, как Шерлок?. - 7.-9.kl.
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Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts mācās angļu valodu / Ingo
Zīgners ; tulkojums: Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds,
2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 45 nenumurētas lpp. :
ilustrācijas ; 27 cm. - Kokosrieksts un viņa draugi aszobu pūķis Oskars
un dzeloņcūka Matilde bieži ceļo apkārt pa pasauli, tāpēc vēlas
iemācīties angļu valodu. Kā angliski pateikt “pūķis”, “saulesbrilles”
vai “pirāts”? Kā angliski sasveicināties un atvainoties? To visu var
noskaidrot šajā grāmatā. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Oriģinālnosaukums: Der kleine Drache Kokosnuss - mein englisches
Bildwörterbuch. - Teksts latviešu un angļu valodā, tulkots no vācu
valodas.
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Klišāns, Valdis. Latvijas valsts stāsts : 20.-21. gadsimts / Valdis
Klišāns ; redaktori Juris Goldmanis, Vija Kilbloka ; fotogrāfiju autori:
U. Briedis, A. Durands, N. Ebdens [un vēl 18 fotogrāfi] ; vāka un
dizaina autors Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 128 lpp. : faksimili,
ilustrācijas, kartes, portreti ; 30 cm + 4 pielikumi. - Grāmata "Latvijas
valsts stāsts" iepazīstina lasītājus ar Latvijas vēsturi 100 gadu garumā.
Tas ir stāsts par to, kā sabruka vecā pasaules kārtība Pirmajā pasaules
karā, kā uz sabrukušo impēriju drupām notika jaunās Latvijas valsts
proklamēšana, kā Neatkarības karā tika izcīnīta valstiskā neatkarība,
kā Latvijas Republika uzplauka un ar kādiem izaicinājumiem sastapās
t. s. "miera laikos", kā mūsu valsts tika ciniski iznīcināta Otrā pasaules
kara laikā un ko Latvijas sabiedrībai nozīmēja padomju okupācijas
gadi, kā šķietami visbezcerīgākajā laikā aizsākās latviešu tautas Trešā
atmoda. Tas arī ir stāsts par šķietami neseno pagātni – neviennozīmīgi
vērtējamo valsts atjaunotnes procesu 20. un 21. gadsimta mijā. Katrā
šajā Latvijas vēstures epizodē izcēlušies savi varoņi un antivaroņi,
kuru biogrāfiskie dati papildina mūsu valsts un tautas stāstu. Grāmatas
saturu bagātina vairāk kā 300 fotogrāfijas, kā arī daudzi zīmējumi,
plakāti un kartes. - Fotogrāfi arī: G. Gailītis, G. Janaitis, V. Klišāns, A.
Lapiņš, Ž. Legzdiņš, A. Lūsas, P. Lūse, G. Lūsis, O. Martinsons, A.
Olanders, E. Pālēns, E. Repšs, V. Rīdzenieks, J. Rutkis, V. Semjonovs,
A. Štamguts, J. Tālbergs, I. Vārpa. . - Pielikumos (pastkastītēs)
ievietotas laikmeta liecības – preses fragmenti, atklātnes, apsveikumu
kartītes. . - Valmieras komercskolas foto (20.-30. gadi): 50. lpp.
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Belova, Alla. To dara visi / idejas un ilustrāciju autore Alla Belova ;
teksta autors Boriss Voicehovskis ; no krievu valodas tulkojusi Inguna
Cepīte ; redaktore Daina Vilemsone. - Rīga : Pētergailis, 2018. - Jelgava
: Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - 39 nenumurētas lpp. : ilustrācijas. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Все делают это.
Dosimies ceļā! : mana lielā atbilžu grāmata / illustrations by Alistar ;
tulkojusi Linda Kalna. - Rīga : Egmont Publishing, [2018]. - Ķīna. ,
[2018]. - 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - Atver lodziņus
grāmatas lappusēs un atrodi atbildes uz daudziem interesantiem
jautājumiem. Izzini transportlīdzekļu pasauli atloku pēc atloka. Šī
brīnumainā grāmata sniegs daudzus noderīgus skaidrojumus un
aizraujošus faktus. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums:
On the Go! My Big Book of Answers. - "Atver lodziņus un uzzini
noderīgus un pārsteidzošus faktus!" -- uz 1. vāka.
Peners, Bernds. Uzpūt, nomierini, uzlīmē plāksteri / Bernds Peners ;
Hēninga Lēleina ilustrācijas ; S. Neimane, tulkojums. - Rīga : Madris,
[2018]. , [2018]. - 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Rotaļu
plāksterus uzlīmē uz gludas virsmas un noņem tādus pašus. Ja plāksteri
sasmērējušies, tos nomazgā aukstā ūdenī. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
. - 2+. - Oriģinālnosaukums: Pusten, trösten, Pflaster drauf. - Tulkots no
vācu valodas. - "Ar 5 rotaļu plāksteriem" -- uz grāmatas 1. vāka. . "Mierinājuma grāmatiņa ar 5 rotaļu plāksteriem" -- uz pēdējā vāka.
Peners, Bernds. Lāčukam vajag brilles / Bernda Penera teksts ;
Kristīnes Faustas ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Skana Neimane.
- Rīga : Madris, [2018]. , [2018]. - 14 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 24
cm + pielikums (plastikāta brilles). - Rotaļu brilles var uzlīmēt uz gludas
virsmas un pēc tam noņemt. Ja brilles ir sasmērējušās, tās var nomazgāt
aukstā ūdenī. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Der
kleine Bär braucht eine Brille. - "Ar 5 rotaļu brillēm" -- uz grāmatas 1.
vāka.
Ridels, Kriss. Reiz biezā, tumšā mežā : [stāsts bērniem] / Kriss Ridels ;
autora ilustrācijas ; no [angļu] valodas tulkojusi Renāte Punka ; literārā
redaktore Ildze Jurisone. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - Ķīna. , 2018.
- [32] lpp. : ilustrācijas. - Mazā Zaļā Lietusmice caur biezo, tumšo mežu
dodas uz viesībām. Bet vai viņa pagūs laikā, ja pa ceļam jānoņemas ar
Briesmoņa salauzto sirdi, trim ļoti īgniem lāčiem un sasirgušu princi? Un
vai viesībās ieradīsies arī īpašā pārsteiguma viešņa?. - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Once Upon a Wild Wood. - UK
Children’s Laureate 2015–2017.
Skotons, Robs. Runcis Puncis atkal skolā! : pēc Roba Skotona
bestsellera / Lauras Bergenas teksts ; Roba Skotona vāka dizains ; Čārlza
Grosvenora zīmējumi ; no angļu valodas tulkojusi Ruta Svaža ; redaktore
Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. - 22 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Runcis
Puncis priecīgs soļo uz skolu, bet jau pirmajā mācību dienā tiek uzdots
mājasdarbs! Puncim jāizvēlas tikai viens no visiem aizraujošajiem
vasaras piedzīvojumiem, kurā dalīties ar klasi. Tomēr, kā beigās izrādās,

821.111

821.111

821.111(73)

821.111(73)

ne jau piedzīvojumi bijuši kaķīša vasaras labākā daļa... - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Splat the Cat. Back to School,
Splat!.
Hārdinga, Frānsisa. Melu koks / Frānsisa Hārdinga ; no angļu valodas
tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 397, [1] lpp. ;
21 cm. - Feita Sanderlija dzīvo divas dzīves. Ārēji viņa ir klusa un labi
audzināta angļu Viktorijas laika meitene, kura zina savu vietu, taču dziļi
sirdī Feitu plosa neatbildēti jautājumi un zināšanu alkas. Viņa ir
asredzīga un vērīga, tāpēc ātri vien apjauš, kāpēc ģimenei bija tik pēkšņi
jāaizbrauc no Kentas un jāuzsāk jauna dzīve skarbajā Veinas salā. Tāpat
Feita ir pārliecināta, ka viņas tēva – dabaszinātnieka Erasma Sanderlija –
nāves cēlonis nav nelaimes gadījums. Tēva mantās meitene atrod norādes
uz melu koku – unikālu augu, kas barojas no meliem. Ja kokam pačukst
melus, tas rieš augli, kura apēšana savukārt atklāj kādu cieši glabātu
noslēpumu. - 7.-9.kl. - Oriģinālnosaukums: The Lie Tree. - "Melu koks"
2015. gadā ieguva prestižo "Costa Book of the Year" balvu.
Lūiss, K. S. Nārnijas hronikas / K.S. Lūiss ; no angļu valodas tulkojusi
Ilga Melnbārde ; [ilustrācijas]: Pauline Baynes. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 206, [1] lpp. :
ilustrācijas ; 21 cm. - Zeme, kurā zirgi runā... Kur likteņi griežas trakā
virpulī... Kur divus bērnus gaida garš un dēkains ceļojums.
Pasaulslavenās grāmatu sērijas ''Nārnijas hronikas'' trešajā daļā tuksnesī
sastopas divi bēgļi. Zēns bēg no pārdošanas verdzībā, meitene - no
nevēlamām laulībām. Kopā viņi dosies uz tālo un neiepazīto zemi
Nārniju, un izrādīsies, ka viņu liktenis ir nesaraujami saistīts ar šo
maģisko valstību. Bet neredzams un nepazīts abiem līdzi dodas vēl kāds,
daudz varenāks ceļabiedrs... - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: The Horse
and His Boy. - Grāmata sagatavota pēc 2006. gada izdevuma.
3.daļa. Zirgs un viņa zēns.
Doiča, Steiša. Viesnīca Transilvānija 3 : Mošķu brīvdienas : romāniņš /
[adaptētāja] Steiša Doiča ; no angļu valodas tulkojusi Aiga Jansone ;
atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Linda Lejiņa. Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2018. 124, [4] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Karls un Lūsija Dzeloņi ir
apprecējušies, kaut gan Lūsijai uznācis pirmskāzu drudzis un
nepieciešama Meivisas iejūtība, lai viņu pierunātu doties pie altāra.
Ceremonija ir brīnišķīga, kaut gan svinīgumu mazliet pabojā Meivisas un
Džonija dēlēns Deniss kopā ar savu labāko draudzenīti, vilkaču pāra
meitiņu Vinniju. Taču īstie piedzīvojumi vēl tikai priekšā, jo šoreiz visi
mošķi izies ārpus viesnīcas “Transilvānija”, lai dotos brīvdienās…. - 4.6.kl. - Oriģinālnosaukums: Hotel Transylvania 3. Movie Novelization.
Rasela, Reičela Renē. Maksa Kramblija dēkas : [stāsts] / Reičela Renē
Rasela kopā ar Nikiju Raselu un Ērinu Raselu ; no angļu valodas tulkojusi
Lilija Berzinska ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC,
2018. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 302, [7] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
- Makss Kramblijs mācās Sautridžas pamatskolas astotajā klasē, un šī
skola ir visbriesmīgākā vieta, kādā viņam jelkad nācies būt. Makss jau
nojauta, ka dzīve jaunajā skolā būs grūta, taču tas, ko viņam nākas
piedzīvot, ir tīrākais neprāts. Maksam patīk komiksi par supervaroņiem,
un viņš raksta dienasgrāmatu, kurā detalizēti atspoguļo visu skolā
pieredzēto, turklāt, nežēlojot laiku, to bagātīgi ilustrē. - 4.-6.kl. Oriģinālnosaukums: The Misadventures of Max Crumbly. Locker Hero.
1. grāmata. Ģērbtuves varonis.
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Meijere, Merisa. Mēness hronikas : romāns / Merisa Meijere ; no angļu
valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2017. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , 2017. - 396 lpp. ;
21 cm. - Sērijas "Mēness hronikas" pirmā grāmata. Arī stāsts par nākotni
sākas ar vārdiem: “Reiz sensenos laikos...” Arī nākotnē Pelnrušķītei ir
ļaunā pamāte, pusmāsas un ielūgums uz balli pilī... Šajā iztēles bagātajā
un draudīgu pavērsienu pilnajā versijā par Pelnrušķīti dziedošu peļu un
kristāla kurpīšu vietā stājas sarkastiski androīdi un mehāniskas kājas.
Aizraujošs pasaku un zinātniskās fantastikas sajaukums. Šī grāmata ir
kaut kas starp Pelnrušķīti, Terminatoru un Zvaigžņu kariem. Oriģinālnosaukums:
The
Lunar
Chronicles.
Cinder.
1. grāmata. Sindera.
Konjeti, Paolo. Astoņi kalni : romāns / Paolo Konjeti ; no itāļu valodas
tulkojis Dens Dimiņš ; redaktore Margita Krasnā ; mākslinieciskā
redaktore Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga
: Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 237,
[2] lpp. ; 21 cm. - “Astoņi kalni” ir mūsdienu itāļu literatūras pērle, lirisks
pieaugšanas stāsts, kurā atainotas trīs desmitgades divu vīriešu dzīvē. Tas
ir stāsts par vīriešu draudzību un vienlaikus meditācija par savstarpējo
uzticību, par apkārtējās dabas lomu un savas vietas atrašanu šajā pasaulē.
- Oriģinālnosaukums: Le otto montagne.
Depānta, Virdžīnija. Apokalipses mazulīte : romāns / Virdžīnija
Depānta ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova ; redaktore Iveta
Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. - 284, [1] lpp. ; 23 cm. - Romāns “Apokalipses
mazulīte” ir atjautīgs, brīžiem smeldzīgs vēstījums par kādas aizbēgušas
pusaugu meitenes piedzīvoto Parīzē un Barselonā. - Oriģinālnosaukums:
Apocalypse bébé.
Luī, Eduārs. Jātiek vaļā no Edija : romāns / Eduārs Luī ; Nairi Balian
tulkojums no franču valodas ; redaktors Dens Dimiņš ; Zigmunda Lapsas
vāka dizains. - [Rīga] : Mansards, 2018. , ©2018. - 232, [1] lpp. ; 19 cm.
- Daļēji autobiogrāfiskajā stāstā autors ar klātbūtnes un tagadnes efektu
runā par bērnību un skolas gadiem strādnieku ciemā Francijas ziemeļos.
Šeit katra zēna un meitenes dzīvesgājums ir jau iepriekš noteikts un
paredzams. Taču Edijs — grāmatas varonis — neiederas šajā sociālajā
kārtībā. Viņš ir citāds. - Oriģinālnosaukums: En finir avec Eddy
Bellegueule. - 2014. gadā Eduārs Luī par romānu "Jātiek vaļā no Edija"
saņēma Pjēra Genēna balvu par cīņu pret homofobiju.
Sent-Ekziperī, Antuāns de. Mazais princis : [stāsts bērniem] / Antuāns
de Sent-Ekziperī ; Lauras Zanoni ilustrācijas ; no franču valodas tulkojusi
Astra Skrābane ; tulkojuma redaktore Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne
ABC, 2018. , ©2018. - 121 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - Kādam lidotājam
Sahāras tuksnesī notika avārija, jo lidmašīnas motorā kaut kas bija
saplīsis. No rīta viņu pamodināja sīka balstiņa: "Lūdzu, uzzīmē man
aitiņu!" Tā lidotājs iepazinās ar mazo princi - zinātkāru cilvēciņu, kas
ieradies no citas planētas, uz kuras ir tikai trīs vulkāni un roze. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem. - Oriģinālnosaukums: Le Petit Prince.
Bellova, Bianka. Ezers / Bianka Bellova ; no čehu valodas tulkojusi
Halina Lapiņa ; redaktore Daina Vilemsone ; māksliniece Elīna Brasliņa.
- Rīga : Pētergailis, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 187,
[4] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. - Zvejnieku ciems kaut kur
pasaules galā. Ezers, kas žūst un postoši atkailina krastus. Vīriem ir
vodka, sievām - rūpes, bet bērni kasa ekzēmu. Kas ir Nami? Nami nav
nekā, tikai ome ar resnām rokām. Nami nav nekā, tikai visa dzīve priekšā:
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pirmā mīlestība, ko atņem krievu zaldāti, tad arī viss pārējais, Bet, ja
dzīve ir sākusies pašā pasaules galā, iespējams, tā beidzas tās sākumā. Oriģinālnosaukums: Jezero. - European Union Prize for Literature
(Eiropas Savienības Literatūras balva), 2017. . - Magnesia Litera
(Magnesia gada balva literatūrā, Čehijā), 2017.
Nazarova, Valentīna. Slepenā dziesma : trilleris / Valentīna Nazarova
; no angļu valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; Dinas Antumas-Jansones vāka
mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā
redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - [Silakrogs,
Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018. - 350, [2] lpp. ; 21 cm. - .Kaut kur
ir kāds, kurš zina, kas tieši notika. Es viņu atradīšu un piespiedīšu runāt.
Apsolu, Žeņa! .Tu noteikti esi kaut ko atstājusi aiz sevis – kaut ko nelielu,
bet nozīmīgu, ko varētu pamanīt tikai kāds, kas tevi patiešām mīl. Un tas
kāds esmu es. Es pamanīšu..." Cik labi tu pazīsti savu tuvāko? Nikai ir
tikai 13 gadi, kad mīklainos apstākļos pazūd viņas vecākā māsa, kura
vienlaikus ir meitenes tuvākais cilvēks un labākā draudzene. Ģimene šo
triecienu neiztur, un, kad māsas meklējumi tiek pārtraukti, Nika nolemj
rīkoties. Nepabeigta interneta sarakste, māsas atstātie rokmūzikas
ieraksti, atmiņu lauskas un apturētie videofilmu kadri veido dramatisku
ainu, kurā ienirstot Nika tuvojas šķietamam atrisinājumam… Kas īsti
notika Glastonberijas festivālā, kur māsa pēdējo reizi redzēta? Autore
meistarīgi ieved lasītāju rokmūzikas aizkulišu pasaulē, kurā mīlestība,
mūzika un noziegumi nav atdalāmi. - Oriģinālnosaukums: The Hidden
Track.
Berzinska, Lilija. Skelets skapī / Lilija Berzinska, teksts un ilustrācijas
; redaktore Gundega Blumberga ; Katrīnas Vasiļevskas dizains. - Rīga :
Dienas Grāmata, 2018. , ©2018. - 109, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. "Skelets skapī" atkal ļauj satikties gan ar žiperīgo Sipriki, lādzīgo
Lamzaku un ēdelīgo Krakānu, gan ar racionālo domātāju Acaini un
vientulības cienītāju jūras ezi Boiku. Bez tam jūrmalas ciema iedzīvotāju
saime tagad ir kļuvusi krietni kuplāka. Lasītājam tiek prieks iepazīt jūras
braucēju Vilku un sen zudušajam draugam uzticīgo kurmi Migriki,
Puskuitalu, kura meklē savu otru pusi, negausīgo Plikadīdu un
Ūdensmērītāju, kurš nemitīgi tiecas pēc kāda mērķa, un vēl citas būtnes
– maigas, apcerīgas, draiskas, smējīgas un aizdomīgas. Un, kā jau dzīvē
gadās, katrai ir savs skelets skapī. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. Lilijas Berzinskas grāmatai "Lamzaks meklē Lamzaku", kas bija
nominēta Latvijas Literatūras gada balvai, iznācis turpinājums - "Skelets
skapī".
Saturā: Skelets skapī ; Jūras Vilks un Zaķis ; Plikadīdas nedienas ;
Gara diena ; Vesela Puskuitala ; Sasniegums ; Pasaules gals ; Pirāts ;
Māja ar noslēpumu.
Garā pupa : dzejas gadagrāmata bērniem 2018 / sastādītāja un redaktore,
komentāri un atdzejojumi: Inese Zandere ; ilustrācijas: Liene Mackus ;
dizains: Artis Briedis, Rūta Briede. - Rīga : Ascendum, 2018. - [Jelgava]
: Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 191 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - ,Garā
pupa,, ik gadu Dejas dienās ļauj mums pakāpties, lai lūkotos pa
brīnumlogu dzejoļu pasaulē un saredzēt, kā dzīvo un kurp tiecas dzeja
bērniem. - 4.-6.kl. - Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā. - Autori:
Aspazija, Uldis Auseklis, Eduards Aivars, Andris Akmentiņš, Ineta
Atpile-Jugane, Arnolds Auziņš, Eriks Ādamsons, Jānis Baltvilks, Anna
Belkovska, Ērika Bērziņa, Anna Brigadere, Indra Brūvere-Daruliene,
Pēters Brūveris, Māra Cielēna, Māris Čaklais, Dagnija Dreika, Ārija
Elksne, Inga Gaile, Semjons Haņins, Alberts Kronenbergs, Edvards F.
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Kuks, Imants Lasmanis, Maija Laukmane, Vitauts Ļūdēns, Andra
Manfelde, Aivars Neibarts, Vladimirs Novikovs, Leons Paegle, Inese
Paklone, Jānis Peters, Vilis Plūdons, Marts Pujāts, Rainis, Uģis Rotbergs,
Valdis Rūmnieks, Māris Salējs, Ieva Samauska, Ontons Slišāns, Ilmārs
Šlāpins, Gunta Šnipke, Toms Treibergs, Andrejs Upīts, Ojārs Vācietis,
Visvaldis Vecvagars, Sandra Vensko, Kārlis Vērdiņš, Arvis Viguls, Inese
Zandere, Andris Zauers, Imants Ziedonis, Egīls Zirnis u.c.
Saturā: Jaunums ; Mantojums ; Atgādinājums ; Atradums ; Pasaka ;
Ceļojums ; Spēle ; Sākums.
Samauska, Ieva. Visvisādas vēlēšanās : dzejoļi / Ieva Samauska ;
mākslineice Katrīna Avotiņa ; redaktore Māra Cielēna. - Rīga :
Pētergailis, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , [2018]. - 39
nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Ievas Samauskas dzejoļi atklāj
nopietnas, smieklīgas, aizkustinošas, viegli piepildāmas, neiespējamas,
lielas, mazas - visvisādas! - bērnu vēlmes, ievedot lasītāju jomā, kas ir
noslēpumaina un ļoti būtiska katram un visiem. - Jaunākā skolas vecuma
bērniem.
Vincūne, Evita. Olu uzbrukums : stāsts / Evita Vincūne ; mākslinieks
Camilo Andés Zepeda Meza ; mākslinieciskais noformējums: Liega
Krūklīte ; literārā redaktore Linda Kalniņa. - [Ķegums] : Evita Vincūne,
[2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , [2018]. - 77, [2] lpp. :
ilustrācijas ; 30 cm. - Stāsts par Ošertonas ciematiņa iedzīvotājiem – olām
un to neparedzētiem notikumiem, par uzticamiem draugiem un
neticamiem iznākumiem. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Большая кошачья книга : сказки, сказочные истории, рассказы /
М.Зощенко, Е.Шварц, Ю.Коваль, К.Чапек и другие ; коллектив
художников. - Москва : АСТ, 2018. , 2018. - 412, [4] с. : иллюстрации.
- (25 сказок и рассказов). - В "Большой кошачьей книге" лучшие
произведения
отечественных
и
зарубежных
писателей,
посвящённые котам и кошкам, любимцам взрослых и детей. Это
знаменитый "Кот-ворюга" К. Паустовского, "Новые приключения
Кота в сапогах" Е. Шварца; пронзительная приключенческая
повесть Ю. Коваля "Шамайка — королева кошек"; "Большая
кошачья сказка" К. Чапека, написанная с любовью и добрым
юмором, и много-много других, таких же замечательных
произведений про друзей наших меньших. - 4.-6.kl.
Сказки Красной Шапочки : сказки / Шарль Перро, Х.К.Андерсен и
другие ; пересказ Л.Яхнина и другие ; художник Тони Вульф. Москва : АСТ, 2018. , 2018. - 40, [8] с. : иллюстрации. - (Путешествие
в сказку). - В "Сказки Красной Шапочки" вошли европейские
сказочные истории, сказки Братьев Гримм, Х.К. Андерсена и Шарля
Перро. Чудеса происходят не только с принцами и принцессами.
Много волшебства и в жизни обычных крестьян. Перехитрить
коварного гнома, попасть во дворец в корзине из-под груш, одолеть
злую ведьму и превратить воронов в мальчишек - со всем
справляются герои сказок. - Для детей дошкольного возраста.
100 сказок для малышей : сказки / С.Маршак, Г.Остер, В.Бианки и
другие ; коллектив художников. - Москва : АСТ, 2018. , 2018. - 319,
[1] с. : иллюстрации. - (Для детей и не только). - Самое любимое
чтение малышей - это сказки! Много-много сказок собралось в этой
книге! Сказки русского народа поделятся с ребёнком мудростью и
добротой, сказки писателей-классиков и современных писателей
расскажут детям о дружбе, взаимопомощи, научат быть смелыми,
справедливыми и умными!. - Для младшего школьного возраста.
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Свифт, Джонатан. Путешествия Гулливера : роман / Джонатан
Свифт ; пересказ М.Михайлова ; художник А.Слепков. - Москва :
АСТ, 2018. , 2018. - 189, [3] с. : иллюстрации. - (Любимые писатели
- детям). - В книгу "Путешествия Гулливера" вошли две части
знаменитого романа писателя-сатирика Джонатана Свифта:
"Гулливер в стране лилипутов" и "Гулливер в стране великанов".
Фантастические путешествия судового врача Лемюэля Гулливера
много столетий захватывают внимание не только взрослой, но и
детской аудитории. . - Содержание: Гулливер в стране лилипутов ;
Гулливер в стране великанов. - 4.-6.kl.
Вебб, Холли. Котёнок Пуговка, или Храбрость в награду : повесть
/ Холли Вебб ; перевод с английского Е.Олейникова ; иллюстрации
Софи Вильямс. - Москва : Эксмо, 2017. , 2017. - 144 с. :
иллюстрации. - (Добрые истории о зверятах). - Родители девочки
Мэдди преподнесли ей перед каникулами сюрприз – котёнка!
Прелестную трёхцветную кошечку назвали Пуговкой. - 4.-6.kl. Oriģinālnosaukums: The Frightened Kitten.
Вебб, Холли. Котёнок Рыжик, или Как найти сокровище : повесть
/ Холли Вебб ; перевод с английского Е.А. Романенко ; иллюстрации
Софи Вильямс. - Москва : Эксмо, 2018. , 2018. - 144 с. :
иллюстрации. - (Добрые истории о зверятах). - Девочка Рози давно
мечтала о котенке, но мама никак не соглашалась. Так что Рози
ходила на ферму неподалеку и наблюдала за живущими там
котятами. Особенно ей приглянулся один, ярко-рыжий, которого
она про себя так и назвала – Рыжик. - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums:
Ginger The Stray Kitten.
Гу, Морин. Я верю в любовь : роман / Морин Гу ; перевод с
английского А.Авербуха. - Москва : АСТ, 2018. , 2018. - 352 с. (Вместе и навсегда). - Дэйзи Ли верит, что в жизни возможно всё,
если придерживаться чёткого плана. Именно так она стала
президентом школьного совета. Звездой футбольной команды. Так
же она распланировала своё поступление в Стэнфорд. Вот только у
Дэйзи никогда не было парня. На самом деле, в любви она самая
настоящая неудачница, и даже друзья смеются над её провалами. 16+. - Oriģinālnosaukums: I Believe in a Thing Called Love.
Сент-Экзюпери, Антуан де. Маленький принц / Антуан де СентЭкзюпери ; рисунки автора ; перевод с французского Норы Галь. Москва : Эксмо, 2016. , 2016. - 104 с. : иллюстрации. - (Самые
любимые книжки). - "Маленький принц" -- аллегорическая повесть,
мудрая и трогательная, в которой говорится о самом важном: о
дружбе и любви, о долге и верности. - 4.-6. kl. - Oriģinālnosaukums:
Le Petit Prince.
Бианки, В. Лесные домишки : с вопросами и ответами для
почемучек : рассказы / Виталий Бианки ; комментарии биолога
Елены Снегирёвой. - Москва : АСТ, 2017. , 2017. - 190, [2] с. :
иллюстрации. - (Лучшие рассказы о живой природе в вопросах и
ответах для почемучек). - Книга подарит детям и взрослым
уникальную возможность, прочитать рассказы с комментариями
современного биолога, найти ответы на самые частые детские
вопросы, и по-новому взглянуть на окружающий нас мир природы!.
- Для младшего школьного возраста. - "Лучшие рассказы о живой
природе с вопросами и ответами для почемучек" -- на обложке
книги.
Содержание: Синичкин календарь ; Лесные домишки ;
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Мышонок Пик ; Теремок ; Как муравьишка домой спешил ; Где раки
зимуют ; Косой Санька.
Волков, А. Тайна заброшенного замка : сказка / Александр Волков
; иллюстрации Анны Власовой. - Москва : Эксмо, 2018. , 2018. - 216
с. : иллюстрации. - В последней части сказочного цикла жители
Волшебной страны и старые друзья — Энни, Тим и Фред — вновь
объединяются для борьбы с космическими пришельцамизавоевателями. - 4.-6. klase.
Гаглоев, Евгений. Кефир, Гаврош и Рикошет. Возвращение
крысиной королевы : повесть / Евгений Гаглоев ; иллюстрации
Оксаны Ветловской. - Москва : АСТ, 2018. , 2018. - 176 с. :
иллюстрации. - (Прикольный детектив). - Приключения отважных
и смешных енотов-инопланетян — Кефира, Гавроша и Рикошета.
На этот раз им предстоит столкнуться с самой настоящей ведьмой!
Городок потрясла серия необычных ограблений, и наши герои
берутся за расследование. Им предстоит спуститься в канализацию,
побывать в клубе байкеров и на гигантской кондитерской фабрике,
узнать много жутких тайн и опасных секретов из прошлого. А
началось всё с того, что Егор и Илона отправились в магазин
игрушек за подарком для своего друга Серёжки... - Для младшего
школьного возраста.
Гурина, Ирина. Приключения бельчонка : рассказ / И. Гурина. Москва : Фламинго, 2015. , 2015. - [16] с. : иллюстрации. - (Познаём
мир вокруг нас). - Книга повествует о судьбе полной опасных
приключений крошечного рыжего бельчонка, появившегося на
свет, вместе со своими братьями и сестрами, в дупле высокого
старого дерева. - Для детей дошкольного возраста.
Катаев, Валентин. Цветик-семицветик и другие сказки : сказки /
Валентин Катаев ; художник Н.Демидова. - Москва : АСТ, 2018. ,
2018. - 76, [4] с. : иллюстрации. - (Сказки в картинках для самых
маленьких). - В составе книги сказки В. Катаева, давно ставшие
хрестоматийными. Одна из самых популярных сказок у детей знаменитая сказка "Цветик-семицветик". Написана она была давно,
а живёт в книгах и в чудесном мультфильме до сих пор. В книгу
вошли и другие сказки: "Дудочка и кувшинчик", "Грибы" и "Пень".
- Для детей дошкольного возраста.
Моя первая книга : потешки, стихи, сказки / А.Барто,
З.Александрова, Э.Мошковская и другие ; художник В.Коркин. Москва : РОСМЭН, 2018. , 2018. - 128 с. : иллюстрации. - (Читаем
малышам). - В этот сборник вошли самые веселые потешки,
любимые народные сказки, стихотворения лучших детских поэтов К.Чуковского,
А.Барто,
З.Александровой,
В.Берестова,
И.Пивоваровой, В.Осеевой и других замечательных авторов. - Для
детей дошкольного возраста.
Носов, Н. Витя Малеев в школе и дома : повесть и рассказы /
Николай Носов ; художник Виталий Николаевич Горяев. - Москва :
АСТ, 2018. , 2018. - 317, [3] с. : иллюстрации. - (Весёлые истории). В книгу классика детской литературы Н.Н. Носова "Витя Малеев в
школе и дома. Повесть и рассказы" вошла повесть о Вите Малееве
и рассказы. Герои Носова весёлые и непосредственные. Они умеют
дружить и справляться со своими недостатками. - Для младшего
школьного возраста.
Олеша, Ю. Три Толстяка : роман для детей / Юрий Олеша ;
художник И.Глазов. - Москва : АСТ, 2018. , 2018. - 280, [8] с. :
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иллюстрации. - (Дошкольное чтение). - Интересная история с
яркими, запоминающимися героями: канатоходцем Тибулом,
девочкой Суок, Тремя Толстяками и многими другими. - Для
младшего школьного возраста.
Осеева, В. Волшебное слово : сказки и рассказы / В.Осеева ;
художник А.Кукушкин. - Москва : АСТ, 2018. , 2018. - 62, [2] с. :
иллюстрации. - (Сказки в картинках для самых маленьких). - В
книгу В. Осеевой "Волшебное слово" вошли самые известные
произведения автора, в том числе сказка "Волшебная иголочка",
рассказы "Волшебное слово", "Сторож", "Танины достижения" и
другие. - Для детей дошкольного возраста.
Пушкин, А. С. Стихи и сказки / Александр Сергеевич Пушкин ;
художник Владимир Коркин. - Москва : Махаон, 2018. - Москва :
Азбука-Аттикус, 2018. , 2018. - 160 с. : иллюстрации. - (Чтение лучшее учение). - В книгу вошли избранные стихотворения,
отрывки из поэм и сказки. - Для младшего школьного возраста.
Содержание: Стихотворения ; Сказка о рыбаке и рыбке ; Сказка
о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди ; Сказка о
мёртвой царевне и о семи богатырях.
Сладков, Н. Лесные сказки круглый год : сказки / Николай
Сладков ; художник И.Цыганков. - Москва : АСТ, 2018. - Тула :
Родничок, 2018. , 2018. - 158, [2] с. : иллюстрации. - (Дошкольное
чтение). - В сборник произведений Н.И.Сладкова для детей "Лесные
сказки круглый год" собраны 25 сказок и историй. - Для младшего
школьного возраста.
Токмакова, И. Звёздные мастера : сказки для чтения и
представления / Ирина Токмакова ; художник Сергей Коваленков. Москва : РИПОЛ классик, 2010. , 2010. - 96 с. : иллюстрации. (Любимая книга детства). - "Звёздные мастера" - книга,
объединившая в себе две сказочные пьесы для детей, станет не
менее ценным открытием и для родителей. - Для младшего
школьного
возраста.
Содержание: Звездоход Федя : космическая сказка в двух
действиях с прологом ; Звёздные мастера : новогодняя сказка в двух
действиях.
Толстой, А. Н. Золотой ключик или приключения Буратино :
сказка / А. Н.Толстой ; художник Г.Г.Бедарев. - Москва : Фламинго,
2018. , 2018. - 45, [3] с. : иллюстрации. - Сказка, которую хочется
перечитывать снова и снова в любом возрасте! Повесть "Золотой
ключик, или Приключения Буратино" написана в далеком 1936
году, знаменитый мультфильм по ней снят в 1959-м, а легендарная
музыкальная экранизация Леонида Нечаева увидела свет еще в
1975-м. Но по сей день неутомимый Буратино завоевывает любовь
миллионов маленьких и взрослых читателей по всему миру. - Для
детей дошкольного возраста.
Труфанова, Татьяна. Счастливы по-своему : [роман] / Татьяна
Труфанова. - Москва : Эксмо, 2018. , 2018. - 384 с. - Юля стремится
вырваться на работу, ведь за девять месяцев ухода за младенцем
она, как ей кажется, успела превратиться в колясочного кентавра о
двух ногах и четырех колесах. Только как объявить о своем
решении, если близкие считают, что важнее всего материнский
долг?. - 16+.
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Чуковский, К.И. Любимые сказки : сказки / К.И.Чуковский ;
художник К.Павлова. - Москва : АСТ, 2018. , 2018. - 45, [3] с. :
иллюстрации. - (Пушистые друзья малыша). - Сказки К. Чуковского
из серии «Пушистые друзья малыша» представляют нестареющие
строчки дедушки Корнея в обрамлении очаровательных
современных иллюстраций. Обложку каждой книги серии
обязательно украшает пушистый добрый зверь. Вот и на этот раз
читателей встречает милый медвежонок. Он готов проводить их
туда, где на деревьях растёт морковка, звери обрывают телефон
известного писателя, а медведь выручает солнышко из пасти
прожорливого крокодила. - Для детей дошкольного возраста.

