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3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
PIRMSSKOLAS AUDZINĀŠANA UN IZGLĪTĪBA.

Uz e-katalogu
Mans veikals. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. [10] lpp.
ISBN 9789934092091
Anotācija: Cienījamie pieaugušie! Visi šīs interaktīvās grāmatas uzdevumi
izpildāmi, izmantojot spēles kartītes. Ar tām var atbildēt uz jautājumiem, tās var
grupēt un saskaņot ar objektiem grāmatas lapās. Rotaļīgā apkārtējās pasaules
iepazīšana sagādās jūsu bērniem patiesu prieku.
Uz e-katalogu
Mana lauku sēta. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. [10] lpp.
ISBN 9789934092107
Anotācija: agrīnās mācīšanās grāmata ar aizraujošiem uzdevumiem pirmsskolas
vecuma bērniem : 28 spēles kartītes. Cienījamie vecāki! Visi šīs interaktīvās
grāmatas uzdevumi izpildāmi, izmantojot spēles kartītes. Ar tā var atbildēt uz
jautājumiem, tās var grupēt un saskaņot ar objektiem grāmatas lapās. Rotaļīgā
lauku sētas iepazīšana sagādās jūsu bērniem patiesu prieku. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Uz pirmā vāka: 3-5 gadi.

Uz e-katalogu
Mana bilžu vārdnīciņa. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 24 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934094064
Anotācija: Šķir grāmatiņas lapas un aplūko bildītes! Vai vari atrast bumbu? Kurā
lapā ir auto, kurā - kaķis un mīkstās rotaļlietas? Lai grāmatiņu varētu visur ņemt
līdzi, tai ir ērts, mazuļa rociņai piemērots rokturis. Meitenēm un puisīšiem no 24
mēnešu vecuma. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Grāmatas muguriņai
piestiprināts rokturītis. . - Uz pirmā vāka: 24+ mēneši.

5 MATEMĀTIKA. DABASZINĀTNES
BIOLOĢIJAS ZINĀTNES

Uz e-katalogu
Supervienkāršā bioloģija. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 288 lpp.
ISBN 9789934094804
Anotācija: "Supervienkāršā bioloģija" būs brīnišķīgs palīglīdzeklis, veicot kursa
darbus un mājasdarbus un pārbaudot zināšanas, turklāt tā noderēs kā
visaptveroša rokasgrāmata, gatavojoties pamatskolas noslēguma pārbaudēm.
Saturā: Zinātniskā darbība ; Kas ir dzīvība? ; Šūnas ; Transports un šūnas ; Elpošana
; Enzīmi ; Augu barošanās ; Cilvēka barošanās ; Transports augos ; Transports
dzīvniekos ; Nervu sistēma ; Hormoni ; Vairošanās ; Ģenētika un biotehnoloģija ;
Evolūcija ; Ekoloģija ; Cilvēki un vide ; Veselība.

7 VOKĀLĀ MŪZIKA
Uz e-katalogu
Tutas dziesmas. [Latvija] : Tutas Lietas, ©2019. 1 CD (28:06).
Anotācija: Maza, maza lapsiņa / Kārlis Vērdiņš (3:05) -- Vilciena dziesmiņa / Inga
Mastiņa, Marta Selecka, Imants Žūriņš (2:12) -- Tutas dziesmiņa / Inga Mastiņa,
Marta Selecka (1:12) -- Tutas valsis (00:49) -- Č un Ķ / Kārlis Vērdiņš (2:22) -- Rūķītis
maziņš un es / Inga Mastiņa (1:44) -- Tuta mostas laukos (00:47) -- Trakā lapsa /
Kārlis Vērdiņš (3:00) -- Kas dārzā? (3:19) -- Ozoliņi, ozoliņi (1:50) -- Tutas dziesmiņa
(karaoke) (1:12) -- Vilciena dziesmiņa (karaoke) (2:12) -- Č un Ķ (karaoke) (2:22).
Bērnu dziesmas, latviešu. Karaoke.
Uz e-katalogu
Nu-ku-smalki-šiki-drū. [Rīga] : Tuta Media, 2020. 1 CD (31:37).
Anotācija: CD. Nu-ku-smalki-šiki-drū (1:55) ; Burbulīši saka paukš (1:40) / Edvards
Kuks -- Es jau labprāt ārā ietu (2:00) ; Čučumuižas kino (2:29) ; Dziesmiņa par ielas
šķērsošanu (2:15) ; Dziesmiņa, ko dziedāt mežā (2:42) / Kārlis Vērdiņš -- Dziesmiņa
par nedēļas dienām (2:49) / Edvards Kuks -- Saule un mēness (1:02) ; Adat, bērni,
ko adati (1:28) / latviešu tautasdziesmas -- Ziemassvētku dāvanas (2:48) / Kārlis
Vērdiņš -- Atā dziesmiņa (2:18) / Elizabete Lukšo-Ražinska -- Karaoke: Nu-kusmalki-šiki-drū (1:55) ; Dziesmiņa par laikapstākļiem (2:00) ; Adat, bērni, ko adati
(1:28) ; Ziemassvētku dāvanas (2:48) -- DVD. Tutas koncerts.
Bērnu dziesmas, latviešu. Karaoke. Videoieraksti.

82 DAIĻLITERATŪRA
ORIĢINĀLLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Garā pupa. [Rīga] : Ascendum, 2021. 223, [1] lpp.
ISBN 9789934879593
Anotācija: Dzejas gadagrāmata bērniem ''Garā pupa'' iepazīstina lasītājus ar gada garumā
tapušajiem jaunākajiem latviešu dzejnieku darbiem, pārsteidz ar izudrojumiem, dalās ar
atradumiem un atgādina par dārgumiem, kas atrodami literatūras un folkloras pūra
lādēs, aizved tālos dzejas ceļojumos. ''Garā pupa'' palīdz bērniem augt un meklēt vārdus
savām domām un jūtām. - Autori: Uldis Auseklis, Eduards Aivars, Andris Akmentiņš,
Arnolds Auziņš, Kitija Balcere, Ērika Bērziņa, Una Bērziņa, Indra Brūvere-Daruliene, Māra
Cielēna, Dagnija Dreika, Evija Gulbe, Inga Kaļva-Miņina, Mirdza Kerliņa, Edvards F. Kuks,
Maija Laukmane, Elīna Līce, Vladimirs Novikovs, Artis Ostups, Inese Paklone, Valdis
Rūmnieks, Māris Salējs, Ivars Šteinbergs, Daina Tabūna, Kārlis Vērdiņš, Arvis Viguls, Ēriks
Vilsons, Inese Zandere, Žebers, Māra Mellēna, Jānis Poruks, Jānis Ezeriņš, Nikolajs
Kalniņš, Juris Kronbergs, Lenarts Helsings, Ulfs Starks, Jānis Baltauss, Valdemārs Ancītis,
Inese Zandere, Vizma Belševica, Ingmāra Balode, Jānis Sudrabkalns, Valdis Rūmnieks,
Dagnija Dreika, Rainis, Arturs Goba, Ieva Samauska, Jānis Peters, Jānis Baltvilks, Pēteris
Brūveris, Laimonis Pēlmanis, Laimonis Kamara, Jans Bžehva, Jōke van Lēvena, Kirsi
Kunnasa. . - Astotā atjaunotā dzejas gadagrāmata "Garā pupa". . - Krājuma sadaļā
'Sākums' iekļauti "Garās pupas" konkursa dalībnieku, bērnu un jauniešu, dzejoļi. . Grāmatā kā ilustratīvais materiāls izmantoti arī bērnu radošie darbi.
Saturā: Jaunums ; Mantojums ; Atgādinājums ; Atradums ; Pasaka ; Ceļojums ; Sākums.

Uz e-katalogu
Jansons, Reinis. NAUDA un citas Cīruļu ģimenes lietas. Rīga : Avots, 2021. 57, [6] lpp.
ISBN 9789934590344
Anotācija: Bērni - Finanses, personiskās - Finanšupratība. Finanses, personiskās. Nauda Sociālie aspekti. Bērna audzināšana.
Atjautības uzdevumi un spēles. Bērnu stāsti.

Uz e-katalogu
Laukmane, Maija. Diena kūst kā saldējums. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 46, [2] lpp.
ISBN 9789934086977
Anotācija: Katrs bērns to pateiks: visīsākais gadalaiks ir vasara un katra diena tajā
(ja vien trakoti nelīst) izkūst tik ātri kā saldējums pludmales smiltīs. Jo ļoti, ļoti –
visu gadu – gaidīta. Maijas Laukmanes krājumā apdzejoti un apcerēti vai visi
vasarā iespējamie piedzīvojumi, prieki, baudas un noskaņas. Grāmata palīdzēs
atgriezties iepriekšējās vasarās un sapņot par jaunām. Dzejoļi veido nedalāmu
vienību ar mākslinieces Līvas Ozolas mūsdienīgajiem, dzīvespriecīgajiem
zīmējumiem. Krājums noderēs pirmsskolēniem un skolēniem lasītprasmes

attīstīšanai, jaunu dzejoļu apguvei un emocionālās inteliģences veidošanai. Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Marts, Andris. Sarunas ar rasas lāsēm. Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. 98 lpp.
ISBN 9789934600791
Anotācija: Grāmatas saturu veido bērnu gleznas, tām atbilstošās pasakas un
dzejoļi. Visi teksti A. Martam radās pēkšņi, paši no sevis, tiklīdz viņš ieraudzīja
kādu jaunu, tikko uzgleznotu gleznu. Bērnu radītais bija tik saistošs un interesants,
ka neatstāja autoru vienaldzīgu. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Niklasons, Edgars. Atgriezies, ērgli!. Rīga : Lietusdārzs, 2019. 101 [2] lpp.
ISBN 9789934576140
Anotācija: Pirkstiņš ir septiņus gadus vecs zēns, kurš savas dienas pavada,
kāpelējot pa vectēva akmeņu krāvumiem un spēlējoties ar taksīti Toto. Viss
mainās tajā dienā, kad Toto notriec automašīna un zēnam vairs nav neviena spēļu
biedra. Mēģinājumi atrast jaunu radību, kas pildītu māju ar prieku, mijas ar
vecmammas pārspīlētajām rūpēm par Pirskstiņa drošību, jo pa radio un teļļuku
ziņo, ka no tuvējā zoodārza izmucis jūras ērglis Juris... - Jaunākā skolas vecuma
bērniem.
Uz e-katalogu
Rozentāle, Līga. Vislabākā vasara. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 55, [1] lpp.
ISBN 9789934092213
Anotācija: Vasaras brīvlaiku Sāra, Miks, Īva un Alīse pavada laukos pie
vecmammas un opja. Un te nu laika garlaikoties nav. Viņi pelna kabatas naudu,
lasot Kolorādo vaboles, glābj opīša ķiršu dārzu no lielā karstuma, siltumnīcā
notver spoku, iepazīst lapsenes, auklē cālēnu, spēlējas priedītēs un vēl, un vēl. Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Grāmatas varoņi starp dzīvespriecīgajiem un
komiskajiem stāstiem sniedz arī noderīgus padomus, kā parūpēties par savu
drošību pie ūdens, pagalmā, pļavā un mežā, lai vasaras un arī citu gadalaiku
pavadīšana izdotos gan jautra, gan droša. . - Padomi tapuši sadarbībā ar Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcas speciālistiem. Gan padomus, gan stāstus
uzskatāmi un rotaļīgi ilustrējusi māksliniece Inga Actiņa. Grāmata paredzēta
pirmsskolas vecuma un jaunākā skolas vecuma bērniem. To var lasīt gan
patstāvīgi, gan šķirstīt, lasīt un pārrunāt kopā ar pieaugušo.

Uz e-katalogu
Štelmahere, Vita. Zobu bruņinieks. Rīga : Jumava, 2021. 87, [1] lpp.
ISBN 9789934204937
Anotācija: Kopā ar septiņgadīgo gudrinieku Gustavu pat tik ikdienišķs darbiņš kā
zobu tīrīšana un kopšana var pārtapt aizraujošā piedzīvojumā. Kopā ar Zobu
bruņinieku dosimies cīņā pret Zobu iznīcinātāju armiju, lai aizsargātu no
viltīgajiem uzbrucējiem Gustava sešgadīgo draudzeni Emīliju, Zobu karalistes
apburošo galma dāmu, un čau-čau šķirnes suņuka Rafī zobus. Kā Gustavs spēs
uzveikt Zobu iznīcinātāju armijas briesmīgos kareivjusr Vai viņš spēs nosargāt savu
draugu Zobu karaļvalstis Kurš Gustavam palīdzēs uzveikt Zobu iznīcinātāju armijuv
Lasi grāmatu, atrisini tajā dotos uzdevumus — uzzināsi atbildes uz visiem
jautājumiem un arī Tava Zobu karaļvalsts vienmēr būs drošībā! “Ejot pa
nezināmām takām, apmeklējot jaunas vietas un valstis, ceļojums ir daudz drošāks
un informācijas bagātāks, ja kopā ar tevi ir profesionāls, situāciju labi zinošs
pavadonis. Rakstot grāmatu par konkrētām lietām, notikumiem vai vietām, tā
izdodas dzīvāka, interesantāka un balstās patiesos faktos, nevis maldīgos
priekšstatos, ja palīdz zinošs konsultants. Vēlos pateikt “Paldies!” manām
“pavadonēm” Dr. Inesei Priedniecei un higiēnistei Madarai Švernai par veltīto
laiku, zināšanām, ieteiktajiem papildinājumiem un precizējumiem, kas palīdzēja
izprast zobu kopšanas, ārstēšanas un profesionālās zobārstniecības lietas
grāmatas “Zobu bruņinieks” radīšanas ceļojumā un rezultātā sniegt lasītājiem
precīzu, patiesu un interesantu informāciju par zobiem un to kopšanu!”. - Jaunākā
skolas vecuma bērniem.
TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Auere, Margita. Maģisko zvēru skola. Gaisma izdziest! 3 Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021.
179, [12] lpp.
ISBN 9789984238708
Anotācija: Šī skola glabā noslēpumus! Tas kuram palaimējas, iegūst sev labāko draugu
pasaulē - maģisko zvēru. Zvēru, kas prot runāt. Ja vien viņš pieder tev... Kad Edijs saņem
mazo sikspārnīti Eiženiju, visi klasesbiedri priecājas līdz ar viņu. Gandrīz visi. Tikai vienai
meitenei maģiskie zvēri ir bijuši nebijuši. Bet tieši viņa ir tā, kurai misters Morisons
nolēmis uzticēt dižciltīgo runci Karajanu. Vai viņa maz to ir pelnījusi? Mis Kornfīlda rīko
lasīšanas nakti skolā, taču negaidot izdziest elektrība un vakars izvēršas pavisam citādi,
nekā plānots. Zēni aizmaldās skolas pagraba labirintos un netiek vairs ārā. Kurš viņus
izpestīs no nelaimes? Piedzīvojumi turpinās! 3.

Uz e-katalogu
Bedīls, Deivids. Jaunais direktors. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 382, [2] lpp.
ISBN 9789934088230
Anotācija: Breketvudas skolā gaidāmā kārtējā izglītības inspektoru vizīte. Un, ja arī šoreiz
skola saņems vērtējumu "neapmierinoši", tā, ļoti iespējams, tiks slēgta. Te nu ir kāda liela
problēma, un tās vārds ir... Raiens Vērds – skolas lielākais palaidnis, īsts princis visu
palaidņu vidū. Viņa moto ir "Izdomā kaut ko jaunu". Pat ja Raiens izmanto vecu
paņēmienu, viņš vienmēr ir radošs. Un tad skolā ierodas jauns direktors – Kārtera kungs,
tik stingrs, ka no viņa bīstas pat skolotāji. Vai spējat iedomāties viņa – un arī Raiena –
pārsteigumu, atklājot, ka viņi ir samainījušies ar ķermeņiem. Tagad Raiens ir direktors un
viņa nāvīgākais ienaidnieks ir viens no viņa skolēniem. Katra nerātna bērna sapnis!. - 4.6. kl.

Uz e-katalogu
Frīnss, Žaks. Sestklasnieki neraud. [Rīga] : liels un mazs, 2021. 196, [4] lpp.
ISBN 9789934574689
Anotācija: Arī rakstnieks pats ir bijis skolotājs bērniem no 6 līdz 12 gadu vecumam,
vēlāk arī pamatskolas direktors. Stāstos viņš ietvēris daudz ko no pedagoga gadu
pieredzes. Grāmata “Sestklasnieki neraud” balstās uz reāliem notikumiem klasē,
kuras audzinātājs bijis Žaks Frīnss. Tie ir traģiski notikumi, par kuriem ir smagi
domāt, runāt, arī lasīt – grāmatas galvenā varone Akija saslimst ar leikēmiju.
Akijas, viņas ģimenes, klasesbiedru un skolotāju pārdzīvojumi atainoti ļoti
cilvēciski, bez lieka patosa, bet ar lielu sirsnību un brīžiem pat lietišķi – tā, lai
palīdzētu bērniem meklēt atbildes situācijā, kad radušās bailes un jautājumi. - 4.6. kl.
Uz e-katalogu
Gernhoizere, Suzanne. Mani transporta līdzekļi. Rīga : Madris, [2021]. 22
nenumurētas lpp.
ISBN 9789984317847
Anotācija: Uzmanīgi klausoties stāstiņos, bērni varēs atbildēt uz jautājumiem par
attēlā redzamo, kā arī sameklēt dažādas lietas, kas saistītas ar transporta
līdzekļiem. Jautrības pilna grāmatiņa mazajiem transporta līdzekļu faniem. Pirmsskolas vecuma bērniem. - Tulkots no vācu valodas. - Grāmatā kļūdaini
norādīts ilustrators Volfgangs Mecners, pareizi jābūt: Volfgangs Metcgers. . - Uz
grāmatas pēdējā vāka -- No 2 gadu vecuma.
Uz e-katalogu
Ivanova, Līna. Zeķu Zaķa dzimšanas diena. 2. grāmata Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. 44, [1]
lpp.
ISBN 9789934060540
Anotācija: L. Ivanovas pasakā stāstīts par Zeķu Zaķi, kuram ir dzimšanas diena. Viņa
draugi Lācītis Pauliņš un Kaķītis Kauliņš steidzas ciemos ar dāvanām. Līdzko visi sēdušies
mieloties, pie durvīm atskan klauvējiens. Kas tur varētu būt? Nevienam nev ne jausmas.

Skaidrs ir tikai viens - tas ir milzu pārsteigums. Par to stāstīts pasakā. Kad to izlasīsi, tevi
gaida saistoši uzdevumi un spēles. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
2. grāmata.

Uz e-katalogu
Jurgaitis, Raimonds. Žirafe neietilpst lapā. Rīga : Latvijas Mediji, 2021. 27
nenumurētas lpp.
ISBN 9789934159879
Anotācija: Šajā grāmatā mīt dažādi lauku sētas, meža un pat džungļu dzīvnieki.
Tikai žirafe ir par garu, lai ietilptu lapā. Kā viņai palīdzēt? Asprātīgajās grāmatas
lapās lauku sētas un meža iemītnieki palīdz žirafei atrast veidu, kā “ietilpt”
grāmatā. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Kinnijs, Džefs. Roulija Džefersona grāmata. 2. Roulija Džefersona ļoti draudzīgais
piedāvājums. Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 217 lpp.
ISBN 9789934092336
Anotācija: Roulija Džefersona bagātā fantāzija ir radījusi episka mēroga
piedzīvojumu stāstu. Pievienojies Rolandam un viņa labākajam draugam Gargam
Barbaram, kuri dodas garā un bīstamā ceļojumā uz Ledus cietoksni, lai no Baltā
brvja gūsta izglābtu Rolanda mammu... - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: Rowley
Jefferson's Awesome friendly Adventure. Rowley Jefferson's Journal. - Uz pirmā
vāka -- Ar Grega Heflija palīdzību.
2. Roulija Džefersona ļoti draudzīgais piedāvājums.
Uz e-katalogu
Lange, Tomass. Vārdu tirgotāja un zaglis. Rīga : Jumava, 2021. 96, [7] lpp.
ISBN 9789934204999
Anotācija: "Šodien pilsētā ir tirgus. Nāc un nopērc kādu vārdu!" vārdu tirgotāja
slavē savu preci, jo zina, ka bieži vien trūkst piemērotu vārdu, lai varētu pateikt
tieši to, ko katrs vēlas. Piedāvājumā ir pirmās klases vārdi, pieklājīgi vārdi, vārdi,
kas mierina, svešvārdi, kā arī precīzi, stipri un eleganti izteicieni. Bet kas par
nedienu - viltīgs zaglis ir pamanījies nozagt veselu kasti ar pieklājīgajiem vārdiem,
kas paredzēti draudzīgai līdzāspastāvēšanai. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. 6+ -- uz pirmā vāka.
Uz e-katalogu
Peppa Pig. Uz bibliotēku. Rīga : Egmont Latvija, 2021. 24 nenumurētas lpp.
ISBN 9789934270444
Anotācija: Cūciņa Pepa un viņas brālis Džordžs vēlas jaunus stāstus pirms
miedziņa, tāpēc dodas uz bibliotēku. Vai viņi tur atradīs aizraujošas bērnu
grāmatas?. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Tulkots no angļu valodas. - "Based on

the TV series Peppa Pig. Peppa Pig created by Neville Astley and Mark Baker"-Iespiedziņās.
Uz e-katalogu
Peppa Pig. Velosipēdu sacīkstes. Rīga : Egmont Latvija, 2021. 24 nenumurētas
lpp.
ISBN 9789934270437
Anotācija: Pepa gribētu braukt tikpat ātri kā draugi, bet viņas velosipēdam vēl
arvien ir sānu ritentiņi. Vai cūciņa iemācīsies noturēt līdzsvaru bez tiem?. Pirmsskolas vecuma bērniem.
Uz e-katalogu
Vebstere, Džīna. Dārgais ienaidniek! Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. 297, [1] lpp.
ISBN 9789934091032
Anotācija: Džūdija ir laimīgi precējusies ar Garkājtētiņu - Džervisu Pendltonu -, un
pāris nolemj, ka par Džona Grīra bērnu patversmes priekšnieci un reformu
īstenotāju jākļūst Sallijai Makbraidai - nevaldāmi enerģiskai, apņēmīgai un arī
spītīgai sarkanmatei. Arī romāns "Dārgais ienaidniek!" rakstīts vēstuļu formā, tajā
ievīta gan satraucoši romantiska stīga, gan skan dzīvespriecīgi smiekli un palaikam
jānotrauš aizkustinājuma asaras. - 7.-9. kl. - Džīnas Vebsteres grāmata "Dārgais
ienaidniek!" (1915) ir turpinājums romānam "Garkājtētiņš", ko jau vairāk nekā
gadsimtu pazīst visā pasaulē, kas ieguvis kulta romāna statusu un aizrāvis un
saviļņojis vairākas lasītāju paaudzes.
Uz e-katalogu
Vinnijs Pūks. Sirsnīgi miedziņa stāsti. Rīga : STORY HOUSE EGMONT, 2021. 72 lpp.
ISBN 9789934270062
Anotācija: Šajā krājumā apkopoti seši sirsnīgi stāsti, ko bērni ar prieku aicinās lasīt
un pārlasīt vakaros pirms gulētiešanas. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
Saturs: Tikpat augstu kā Tīģeris ; I-ā labā diena ; Par piedošanu ; Pūka laipnības
spēle ; Vienmēr kopā ; Kam domāti labi draugi.
Uz e-katalogu
Volunds, Eliass. Rokasgrāmata supervaroņiem. 1.daļa Rīga : Latvijas Mediji, 2021.
85, [8] lpp.
ISBN 9789934159817
Anotācija: Pēkšņi uz kāda no zemākajiem plauktiem Līsa ieraudzīja grāmatu, kas
it kā izstaroja gaismu. Uz muguriņas bija rakstīts ''Rokasgrāmata supervaroņiem''.
Grāmata it kā uzrunāja viņu, lūdzot to paņemt rokās un pašķirstīt... Jaunajā skolā
Lisai neklājas viegli. Viņu izsmej un pazemo pusaudžu banda, un ik dienu viņa bēg
uz pilsētas bibliotēku, lai paglābtos no vajāšanas. Kādu dienu viņa atrod grāmatu,
kurā aprakstīts kā trenēties, lai kļūtu par supervaroni. Vai tas patiesi ir iespējams?.
- Jaunākā skolas vecuma bērniem.

1.daļa. Rokasgrāmata.
DAIĻLITERATŪRA KRIEVU VALODĀ

Uz e-katalogu
Шойнеманн, Фрауке. Приключения кота-детектива. Агент на мягких лапах.
Москва : Эксмо, 2021. 315, [2] с.
ISBN 9785040889884
Anotācija: сказочная повесть. Главные герои серии – кот Уинстон и девочка
Кира – расследуют преступления, помогают друг другу, а однажды даже
меняются телами. Захватывающие приключения понравятся всем
маленьким любителям детективов!

Aicinām iepazīties ar plašu e-grāmatu kolekciju latviešu un angļu valodā!
Skatīt šeit: http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/e-gramatas

