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1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
METAFIZIKA

Uz e-katalogu
Kage, Ērlings. Soli pa solim. Rīga : Latvijas Mediji, 2022. 134 lpp.
ISBN 9789934290572
Anotācija: Virzīties uz priekšu ir mūsu dabā. Cilvēka spēja nostāties uz divām
kājām ir aizvedusi mūs tur, kur esam šobrīd. Līdz ar to rodas jautājums - cik svarīgi
ir iet? Kur soļi mūs ved? Kāds ir to mērķis? Šajā grāmatā Ērlings Kage atklāj iešanas
prieku un nozīmi. Viņaprāt, tie, kas iet, dzīvo ilgāk un labāk. "Kad esmu uzvilcis
apavus un ļauju domām klejot, esmu pārliecināts par vienu – spert soli pēc soļa ir
pats svarīgākais, ko mēs varam darīt".
Plaukts: 11
FILOZOFIJA

Uz e-katalogu
Naīme, Mihails. Mirdada grāmata. Rīga : Madris, [2022]. 157, [1] lpp.
ISBN 9789984311135
Anotācija: Grāmata vēsta par to, kas ir svarīgs ikvienam: mīlestība un naids, ticība
un nodevība, laiks un nāve, labais un ļaunais. Autors savij leģendu, mistiku,
filozofiju un dzeju spēcīgā alegoriskā līdzībā, palīdzot cilvēkiem atklāt dzīves jēgu
un sniedzot atbildes uz daudziem jautājumiem. Apbrīnojami, ka galvenais varonis
Mirdads runā tieši par tām problēmām, kas cilvēkus satrauc arī šobrīd, mudina
paskatīties uz notiekošo no cita skatpunkta - ar iejūtību, sapratni un mīlestību!
Iespējams, grāmatā atradīsiet atbildi uz jautājumu, vai Mirdads bija
noslēpumainais leģendām apvītā Noasa šķirsta pasažieris...
Plaukts: 122/129

GARĪGĀS DZĪVES FILOZOFIJA

Uz e-katalogu
Šaramona, Šalila. Čakru rokasgrāmata. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 222, [2] lpp.
ISBN 9789934035500
Saturā: Cilvēka enerģētiskā sistēma un smalkās matērijas ķermeņi ; Ēteriskais
ķermenis ; Emocionālais ķermenis ; Mentālais ķermenis ; Spirituālais ķermenis ;
Čakru būtība un funkcijas ; Cilvēka attīstības cikli čakru mācības ietvaros ; Blokāžu
rašanās čakrās ; Atbrīvošanās no blokādēm ; Seksualitāte un čakras. PIRMĀ
ČAKRA. OTRĀ ČAKRA. TREŠĀ ČAKRA. CETURTĀ ČAKRA. PIEKTĀ ČAKRA. SESTĀ
ČAKRA. SEPTĪTĀ ČAKRA. Astroloģisko asociāciju skaidrojums ; Čakru attīrīšanas
un aktivizēšanas metodes ; Dabas metodes ; Skaņu terapija ; Krāsu terapija ; Krāsu
meditācija ; Dārgakmeņu terapija ; Aromterapija ; Jogas veidi ; Čakru elpināšana
; Čakru reflektoro zonu masāža ; Vingrojumi ķermenim enerģijas blokāžu
likvidēšanai ; Universālās dzīvības enerģijas pārnešana ; Iztēles ceļojums pa
čakrām.
Plaukts: 133
PSIHOLOĢIJA

Uz e-katalogu
Heigs, Mets. Mierinājuma grāmata. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 239, [1] lpp.
ISBN 9789934098703
Anotācija: Grāmata noderēs ikvienam, kuru pārņēmis nemiers vai nogurums,
ikvienam, kurš meklē ceļu uz jēgpilnāku dzīvi, kam nepieciešams mierinājums un
iedrošinājums. "Mierinājuma grāmatā" Meta Heiga personīgie pārdzīvojumi
savijas ar stāstiem no visas pasaules, vēstures, zinātnes un filozofijas, kļūstot par
siltuma un uzmundrinājuma avotu un atgādinot laiku pa laikam apstāties, dziļi
ieelpot un novērtēt eksistences skaistumu un neparedzamību. Tie mierina - ne
vienmēr viss ir tik drūmi, kā sākumā var likties. "Tu joprojām esi šeit. Un tikai tam
ir nozīme".
Plaukts: 159.92

Uz e-katalogu
Ranks, Oto. Dzimšanas trauma un tās nozīme psihoanalīzē. Rīga : Zinātne, 2022. 175 lpp.
ISBN 9789934599323
Anotācija: Ranka darbā "Dzimšanas trauma" risināti ne tikai piedzimšanas,
dzimšanas traumu un pārdzīvojumu psihoanalītiskie aspekti. Ranka meklējumi un
atskārsmes tiešām ir rosinošas un sabalsojas ar mūsdienīgiem, nereti
terapeitiskiem risinājumiem. Viņš aizsāk to pētījumu virzienu, ko dēvē par
prenatālo psiholoģiju, skatot cilvēka attīstību un pārdzīvojumus piedzimšanas
norisēs, un, proti, psiholoģija par norisēm pirms piedzimšanas. Grāmatā skatīti
ne tikai traumatiskie pārdzīvojumi, to atveidošanās indivīda dzīvē, bet arī
dzimšanas un atdzimšanas norišu atveidošanās literatūrā, mākslā, reliģijā un
kultūrā.
Plaukts: 159.96

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA. ATEISMS
KRISTĪGĀS BAZNĪCAS UN KONFESIJAS

Uz e-katalogu
Kello, Karls. Templieši Māras zemē. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 287, [1] lpp.
ISBN 9789934098246
Anotācija: Grāmatā "Templieši Māras zemē" no vēsturiskā, mitoloģiskā,
valodnieciskā, arheoloģiskā aspekta tiek runāts par igauņiem un latviešiem tik
nozīmīgo Māras zemi, par Templiešu bruņiniekiem, igauņu, somu, skandināvu
mitoloģiju un folkloru, Sāmsalas seno observatoriju jeb Sāmsalas Stounhendžu
un citiem tematiem.
Plaukts: 27

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
POLITIKA

Uz e-katalogu
Denīns, Patriks. Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi. Liepāja : Kodoka, 2022. 266
lpp.
ISBN 9789934904929
Anotācija: Patriks Denīns savā provokatīvajā grāmatā apgalvo, ka liberālisms ir
balstīts pretrunās: tas sludina vienlīdzīgas tiesības, vienlaikus veicinot
nesalīdzināmu materiālo nevienlīdzību, tā leģitimitāte balstās vienprātībā, tomēr
tas attur no pilsoniskajām saistībām par labu privātumam un, tiecoties pēc
individuālās autonomijas, tas ir radījis visplašāko un visaptverošāko valsts iekārtu
cilvēces vēsturē.
Plaukts: 32

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
MEDICĪNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

Uz e-katalogu
Vains, Džons M. Parkinsona slimības ābece. [Rīga] : ALI S, 2022. 172 lpp.
ISBN 9789934504501
Anotācija: Amerikāņu jurista Dž. M. Veina grāmata būs patiešām kā ābece gan
tiem cilvēkiem, kuri savu Parkinsona diagnozi uzzinājuši tikko, gan jau tiem, kas
ar to sadzīvo gadiem ilgi, gan arī viņu tuviniekiem, draugiem vai kolēģiem.
Grāmatā sniegta gan vispārēja informācija par slimību, gan ļoti praktiski padomi,
kā organizēt mājas un darba dzīvi, lai pēc iespējas labāk sadzīvotu ar Parkinsona
slimību. Šī grāmata nav uzskatāma par medicīniska vai juridiska rakstura
konsultatīvu izdevumu.
Plaukts: 616.858

LAUKSAIMNIECĪBA. MEŽSAIMNIECĪBA

Uz e-katalogu
Haskels, Deivids. Neizzinātais mežs. Rīga : Jumava, 2022. 263, [1] lpp., 8
nenumurētas lpp. ielīmes.
ISBN 9789934202377
Anotācija: Autors izvēlējies savas augstskolas tuvumā nelielu sena meža gabalu,
ko nosaucis par mandalu, uzskatot mežu par Dabas mākslas darbu. "Šī grāmata ir
meža cildinājums", viņš raksta. Gada ritumā vērota dzīve mežā. Autors aprakstījis
mandalas augu valsti - sākot ar ķērpjiem un sūnām, aprakstot krāšņās papardes,
košos pavasara ziedaugus, kas tver gaismas starus, kamēr nav salapojuši koki,
hikorijas un kļavas, kas dominē mandalā. Mandalā valda iedzimtības un apstākļu
noteiktās likumsakarības. Autors mūs izglīto augu fizioloģiskajās norisēs.
Plaukts: 630
MĀJTURĪBA. MĀJSAIMNIECĪBA

Uz e-katalogu
600 mm dzelzceļš Sēlijā I pasaules kara laikā - būvniecība, mērķi, ietekme. Rīga :
Sēlijas kultūras projekti, 2022. 279 lpp.
ISBN 9789934235191
Anotācija: Šis ir pirmais tematiski plašais pētījums, kas veltīts šajā reģionā I
pasaules kara laikā uzbūvētajam 600 mm dzelzceļu tīklam. Autoru kolektīvs
pētījis un analizējis daudzpusīgu jautājumu loku, ļaujot iepazīties gan ar dzelzceļa
tapšanas militārajiem mērķiem, sliežu trasējumu dabā, būvniecību un pārbūvi,
gan ar dzelzceļu kā darba devēju, reģiona ekonomikas virzītājspēku, aktīvu
sabiedriskās dzīves kultūras norišu veicinātāju un daļu no kolektīvās atmiņas un
industriālā mantojuma, kas raisa pelnītu interesi sabiedrībā.
Plaukts: 656.4(474.3)(091)

GRĀMATVEDĪBA

Uz e-katalogu
Kelmere, Laila. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un
uzdevumi. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2022. 279 lpp.
ISBN 9789984896298
Anotācija: Grāmata paredzēta kā mācību līdzeklis, lai nostiprinātu zināšanas un
iemaņas grāmatvedības pamatos. Tajā ietverti piemēri, kas paskaidro atsevišķus
grāmatvedības uzskaites pamatelementus, un uzdevumi ar atrisinājumiem.
Izpētot grāmatā iekļautos piemērus un izpildot uzdevumus, var gūt praktiskas
iemaņas aktīvu un pasīvu klasificēšanā, grāmatošanā, bilances un peļņas vai
zaudējuma aprēķina (klasificēta pēc izdevumu veidiem) sagatavošanā, kā arī gūt
priekšstatu par grāmatvedības uzskaites nepieciešamību un pielietojamību.
Plaukts: 657

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
GLEZNIECĪBA

Uz e-katalogu
Purvītis. Rīga : Neputns, 2022. 550 lpp.
ISBN 9789934601439
Anotācija: Lai gan gadu gaitā ir sakrājies daudz izcilajam gleznotājam veltītu
izdevumu, tomēr jāatzīst, ka līdz šim neviens no tiem nespēj sniegt patiešām
vispusīgu un vizuāli kvalitatīvu ieskatu viņa dzīvē un daiļradē. Šo robu aizpildīt
meistara 150. jubilejas noskaņās tiecas jaunais izdevums, kas ietver apjomīgu
viņa darbu albumu ar LNMM direktores Māras Lāces ievadu un Kristiānas Ābeles
padziļinātu un jaunām atklāsmēm bagātu pētījumu par Vilhelma Purvīša dzīvi un
darbību mākslā. Izdevums tiecas dot iespēju ieraudzīt gandrīz visus meistara
apzinātos darbus gan Latvijas muzejos un privātkolekcijās, gan muzeju kolekcijās
citviet.
Plaukts: 75(474.3)(092)
KINO

Uz e-katalogu
Freibergs, Viktors. Vakar, šodien, rīt. Rīga : Aminori, 2022. 1 sējums (apmēram
386 nenumurētas lpp.).
ISBN 9789934612107
Anotācija: Piezīmju par filmām un arī par dzīvi autori Viktors Freibergs un Daniela
Zacmane pāri visam ir īsti kino mīļi. Izdevums tekstuāli un, pateicoties
māksliniekam Bruno Mellim, arī vizuāli suģestējošā veidā iemāna lasītāju filmu
"lamatās", un, citējot Sūzenu Zontāgu, liek ļauties tam, lai filma mūs nolaupa. Un
lai mēs nokļūstam tās varā, pasaulē un noskaņā. Kalendāriskās piezīmes nav
domāts kā vēsturisks pārskats, bet kā nelielas impresijas par redzētām filmām.
Kopumā kalendārajās piezīmēs apskatītas apmēram divsimt filmas.
Plaukts: 791.4(474.3)
TEĀTRIS. SKATUVES MĀKSLA

Uz e-katalogu
Daudziņa, Zane. Aktiera runa 21. gadsimta latviešu teātrī. Rīga : Zvaigzne ABC,
2022. 383, [1] lpp.
ISBN 9789934311017
Anotācija: Tiecoties izprast aktiera runas kvalitātes izmaiņas un to cēloņus, Zane
Daudziņa ievieš skaidrību aktiera runai veltītās terminoloģijas jomā latviešu
valodā un pēta teātra vēsturē nepieredzētu situāciju, kurā aktiera uzdevumu
amplitūda paplašinājusies no teksta izpildītāja līdz radītāja jeb demiurga lomai.
Autore piedāvā jaunu aktiera runas rīku klasifikāciju un analizē tādus faktorus kā
telpa, tehnoloģijas un publika, kuri nav tiešā veidā atkarīgi no aktiera, tomēr
būtiski ietekmē runas rīku lietojumu un efektivitāti.
Plaukts: 792(474.3)

9 ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
VĒSTURE

Uz e-katalogu
Turčinskis, Zigmārs. Ziemeļvidzemes mežabrāļi. Rīga : Latvijas Mediji, 2022. 446,
[1] lpp.
ISBN 9789934290688
Anotācija: Z. Turčinskis pētījis vēstures literatūrā neskartu tēmu - nacionālo
partizānu cīņas Latvijas Ziemeļu daļā - Sinoles, Dūres, Palsmanes, Smiltenes,
Gaujienas un Trapenes mežos. Vispusīgi parādīta partizānu grupu veidošanās,
sadarbība ar igauņu formējumiem, darbības formas, galvenās sadursmes ar
iekšlietu komisariāta karaspēku, represijas un partizānu kustības pakāpeniskā
bojā eja 50. gadu sākumā. 2022. gada izdevumu autors papildinājis ar
informāciju, kas viņa rīcībā nonākusi pēc grāmatas publicēšanas 2011. gadā.
Plaukts: 94(474.3)"1940/1990"

Uz e-katalogu
Ukrainas vēsture. Rīga : Jumava, 2022. 399, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes.
ISBN 9789934205873
Saturā: Pirmo reizi latviešu lasītājiem pieejama Ukrainas vēsture izvērstā veidā no akmens laikmeta līdz pat Krievijas militārajam iebrukumam 2022. gadā.
Grāmatu veido pieredzējušu pētnieku veidotas nodaļas par Aizkrāces kazaku
vēsturi, par ukraiņu cīņu savas patstāvības atgūšanai dažādos gadsimtos,
nacionālās identitātes meklējumiem, uzplaukuma periodiem, padomju režīma un
nacistu zvērībām. Viņiem pievienojas vēstures aculiecinieku un dalībnieku
stāstījums par pieredzēto Černobiļas katastrofas likvidācijā, Krimā, Donbasā un
pašreizējā karā.
Plaukts: 94(4)

Uz e-katalogu
Баумерт, Ивар. Основные вопросы истории Латвии. Rīga : Zvaigzne ABC,
2022. 158, [2] lpp.
ISBN 9789984222356
Saturā: Географическая характеристика Латвии. Культурно-исторические
области и население. Государственная символика ; Происхождение
латышского и ливского народов ; Зарождение государственности у балтов и
ЛИВОВ до XIII века ; Вторжение крестоносцев и борьба народов Восточной
Балтики с завоевателями ; Времена Ливонии на территории Латвии (XIII век
- 1561 год) ; Латвия во времена господства Польско-Литовского государства
и Швеции (1561-1772 годы) ; Земли и народ Латвии в составе Российской
империи ; Территория Латвии в годы Первой мировой войны ;
Освободительная борьба в Латвии (1918-1920 годы) ; Латвийское
государство в 1920-1940 годах ; Латвия во время Второй мировой войны
(1939-1945 годы) ; Латвия после Второй мировой войны в составе СССР

(1945-1991 годы) ; Латвия после восстановления государственности в 90-е
годы ; Культура и традиции ; Национальные меньшинства в Латвии и их
культура ; Религия в Латвии.
Plaukts: 94(474.3)

8 DAIĻLITERATŪRA
Uz e-katalogu
Aspazija. Kopoti raksti. 3. sējums Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 574 lpp.
ISBN 9789934188237
Anotācija: Rakstu 3. sējums veltīts Aspazijas tulkojumiem, kā arī rakstiem par
cittautu literatūru un kultūru. Galveno saturu veido austriešu rakstnieka R.
Hamerlinga romāna "Aspasia. Ein Künstler- und Liebesroman aus Alt-Hellas"
(1876) Aspazijas veiktais tulkojums latviešu valodā - "Aspazija. Mākslas un
mīlestības romāns iz Vechelladas". Sadaļa par cittautu literatūrai veltītiem
Aspazijas rakstiem ietver galvenokārt gadsimtu mijā tapušos darbus, kas raksturo
viņas literāro daudzveidību.
Latviešu literatūra.

Uz e-katalogu
Auziņš, Arnolds. Kā kulaks uz acs. Rīga : Jumava, [2022]. 197, [1] lpp.
ISBN 9789934205842
Anotācija: Sākas ar līķi, bet romāns ir dzīvi apliecinošs. "Kā kulaks uz acs" varoņi
ir tās profesijas pārstāvji, ar kuriem sastopas ikviens, sevišķi jau nežēlīgā vīrusa
laikā. Un vēl - tauta nav vainīga, ja vadonis izrādās psihopāts. Krievietes un
latvieša mīlestība pārvar neveiksmes un intrigas gan slimnīcā, gan sanatorijā.
Sarežģītās situācijās palīdz humors.
Latviešu romāni.

Uz e-katalogu
Dreiže, Laura. Dejotāja. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 459, [1] lpp.
ISBN 9789934310485
Anotācija: Reiz pasaule esot bijusi zaļa. Reiz kalnos urdzējuši strauti, pļavās
plaukuši ziedi un kokos vīterojuši putnu kori. Reiz... Nara neko no tā neatceras.
Viņa visu dzīvi ir pavadījusi augstu mūru ieskautā pilsētā, kopā ar citām dejotājām
kalpojot dieviem Tūkstoš zvaigžņu templī. Aiz mūriem plūst varenā Sirra, un tās
otrā krastā mājo tauta, uz kuru viņa – kā jau visi pilsētnieki – vienmēr lūkojusies
ar aizdomām un naidu. Un tālāk vairs nav nekā. Tikai tuksnesis.
Fantastiskā proza, latviešu.

Uz e-katalogu
Freimane, Gunita. Tur, niedrēs, čukst rīts. Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. 246
lpp.
ISBN 9789934300370
Anotācija: Ir beidzies Pirmais pasaules karš, aiz sevis atstādams savas postošās
pēdas daudzu cilvēku likteņos. Uzaugusi pilnīgā nabadzībā, jau kopš bērnības
iepazinusi smagos kalpu dzīves apstākļus un darbus, romāna varone Šarlote
nezina, kas ir īsta ģimene, viņa nav sajutusi nedz mātes, nedz tēva mīlestību.
Šķiet, meitenes tālākais liktenis jau ir izlemts. Pārmaiņas Šarlotes pelēkajā ikdienā
ienes muižas īpašnieces Klaudijas noslēpumaini dīvainais piedāvājums.
Latviešu romāni.

Uz e-katalogu
Hānbergs, Ēriks. Atceries Ernu! Rīga : Jumava, 2022. 101, [1] lpp.
ISBN 9789934205866
Anotācija: Autors saka - "Stāstiņš, kuru uzrakstīju pirms 40 gadiem, joprojām
turas ļaužu atmiņās. Arī tālab, ka Edgars Liepiņš to padarīja tik dzirdamu
koncertturnejās, magnetofona ierakstos un radiopārraidēs. Man bija kļuvis par
ieradumu ciemoties pie melioratoriem apmetnēs, kur grāvju racēji un drenu licēji
uzturējās ilgstošāk. Pie ugunskura, kurā iekārts zupas katls vai uz iesmiem cepas
šašliks, sarunas raisās vaļīgāk...".
Humoristiskā proza, latviešu.

Uz e-katalogu
Judina, Dace. Kas lēni nāk... Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. 356, [3] lpp.
ISBN 9789934290770
Anotācija: Rīta garumā Pūču Mājā atskan tālruņa zvans - kāds meklē Annu Rozi
fon Bergu, taču sarunu pārtrauc... sauss, ass sprakšķis. Zvanītāju – vēsturnieku
Ēriku Namsonu - atrod mirušu paša mājā, kabinetā uz grīdas, nošautu ar senlaiku
lodes atdarinājumu. Pēc pāris dienām līdzīgā nāvē mirst viņa kolēģis un divi no
sešiem uzņēmējiem, kuri saņēmuši draudu vēstules. Egons Dambergs un Juris
Grīslis saņem vadības rīkojumu par katru cenu to novērst.
Latviešu detektīvproza.

Uz e-katalogu
Jundze, Arno. Es nemiršu nekad. Rīga : Dienas Grāmata, 2022. 204, [4] lpp.
ISBN 9789934595592
Anotācija: Romāns par latviešu dzejnieku, tulkotāju un publicistu Eduardu
Veidenbaumu. Romāns dokumentē Veidenbauma dzīves pēdējo pusotru mēnesi,
bet aptver visu mūžu, ļaujot iznirt no literatūras vēstures dzīlēm ne plakātiskam
tēlam, bet pretrunās pulsējošai personībai, kuru vada dziņa: "Es tā gribētu
uzrakstīt arī ko labāku, nozīmīgāku, lai neviens nevarētu sacīt - tas Veidenbaumu
dīkdienis jau nekam nav derīgs un vērts", teic Gundega Blumberga.
Biogrāfiskā proza, latviešu.

Uz e-katalogu
Poikāne, Sarmīte. Burkšķuciema bērni. Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. 174
lpp.
ISBN 9789934300356
Anotācija: Grāmatas lappusēs lasītājs satiksies ar padomju laika kolhoza ikdienu,
atcerēsies amatus, kuri mūsdienās vairs nemaz neeksistē. Tāpat varēs pasmaidīt
par to gadu bērnu izdomu sava brīvā laika aizpildīšanai. Kad nav datoru,
viedtelefonu, tad darbojas smadzenes, ģenerējot idejas. Protams, idejas, kuras
bērni īsteno, būdami pavisam bez pieredzes, ne vienmēr noved pie laba rezultāta,
taču tieši tā jau arī apgūst dzīves prasmi - caur kritieniem un skrāpējumiem.
Latviešu romāni.

Uz e-katalogu
Šadre, Daina. Maldugunis. Rīga : Latvijas Mediji, 2022. 207, [1] lpp.
ISBN 9789934290749
Anotācija: Trīs jaunas māsas sēž rožu dārzā... Trīs draudzenes, izlaiduma klases
audzēknes, saulainā pavasara dienā Braku pagalmā sapņo par nākotni. Bet kurā
brīdī viņu draudzībā nepamanīta ielavījusies skaudība un sāncensība? Ceļi
šķirsies, sapņi sabruks un asaras līs, kamēr katra no trijotnes beidzot atradīs savu
īsto dzīvi. Vai izdosies atjaunot arī bijušo draudzību?
Latviešu romāni.

Uz e-katalogu
Zvirbule, Dace. Mans Jēkaba ceļš. Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. 175, [1] lpp.
ISBN 9789934099779
Anotācija: Svētā Jēkaba ceļš jeb camino de Santiago ir rūpīgi izstrādāts maršrutu
tīkls - kopā ducis ceļu, kuru sākumpunkti ir ne vien Spānijā, bet arī citviet Eiropā.
Bet mērķis viens - Santjago de Kompostelas katedrāle, kurā apglabāti Svētā
Jēkaba pīšļi. Grāmatā Dace Zvirbule apraksta, kā dienās iet pa Svētā Jēkaba ceļu,
bet naktīs aizvien no jauna izdzīvo ne tikai savas, bet arī savu vecāku un vecvecāku
atmiņas. Atceras notikušo, lai saprastu, no kurienes mēs nākam un kāpēc esam
tādi, kādi esam. Lai atrastu mērķi, uz kuru iet. Lai viņas bērni un mazbērni vienmēr
varētu parunāt, lai viņiem būtu atmiņas. Un vienmēr brīva griba - izvēlēties, kurp
iet.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

TULKOTĀ DAIĻLITERATŪRA

Uz e-katalogu
Bernāra, Karolīne. Frīda Kālo. Dzīves krāsas. Rīga : Latvijas Mediji, 2022. 395, [2]
lpp.
ISBN 9789934290718
Anotācija: Fascinējošs romāns par vienu no leģendārākajām sievietēm mūsdienu
vēsturē. Lai gan sākotnēji Frīda vēlas kļūt par ārsti, taču pēc piedzīvotā traģiskā
negadījuma skaidrs, ka liktenis viņai paredzējis ko citu. Frīda iemīlas māksliniekā
Djego Riverā, kas viņu pārliecina kļūt par gleznotāju un ieved plašajā mākslas
pasaulē. Viņa seko savai intuīcijai un īsteno vēl neredzētas idejas. Tomēr Frīda
ātri vien saprot - laimi var tikai aizņemties. Viņa nolemj doties savu ceļu un ir
spiesta pieņemt lēmumus, kas liek apšaubīt visu, kam viņa līdz šim ir ticējusi.
Biogrāfiskā proza, vācu.

Uz e-katalogu
Bleidela, Sāra. Tēvs. II [Rīga] : Liegra, 2022. 238, [1] lpp.
ISBN 9789934572920
Anotācija: Dāņu fotogrāfe Ilka, kas mantojusi kopš bērnības nesastaptā tēva
apbedīšanas biroju ASV, turpina šķetināt pagātnes noslēpumus. Katrs pavediens
atklāj arvien jaunas mistērijas, viss izrādās pavisam citādi, nekā sākumā šķiet.
Grāmatas varonei, tuvāk iepazīstoties ar tēva Amerikas ģimeni, kļūst skaidrs, ka
tās pamatā ir sievastēva valdonīgā griba, naudas vara un savtīgi apsvērumi, nevis
pēkšņi iedegušās jūtas pret "amerikāņu sievu". Kas īstenībā bija Ilkas tēvs, un kā
viņš nomira? Jaunajai sievietei sāk rasties aizdomas, ka arī tēva nāve slēpj daudz
vairāk, nekā viņai mēģināts iestāstīt, jo atklājas, ka caur viņa uzņēmumu
aizplūdušas lielas naudas summas, kuru izkrāpšanā tiek vainots tuvs tēva draugs.
Dāņu detektīvproza.

Uz e-katalogu
Dikērs, Žoels. 622. istabas noslēpums. Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. 635, [5] lpp.
ISBN 9789934099755
Anotācija: Kādā decembra naktī Šveices Alpos luksusa viesnīcas Verbjē pils 622.
istabā tiek atrasts līķis. Notiek spraiga izmeklēšana, tomēr nekādus pārliecinošus
pierādījumus neizdodas atklāt. Laiks iet, un sabiedrības interese pamazām
noplok. Pēc daudziem gadiem šajā viesnīcā apmetas Žoels Dikērs - nedaudz
ekscentrisks šveiciešu rakstnieks -, lai atgūtos no nejaukas šķiršanās, sērotu par
sava ilggadējā izdevēja nāvi un, vēlams, pirms jauna darba cēliena arī nedaudz
atpūstos. Tomēr liktenis lēmis citādi! Žoels iepazīstas ar Skārletu - jaunu,
enerģisku dāmu no blakus numuriņa - un tiek ierauts reiz pilī notikušās
slepkavības izmeklēšanā. Žoels iejūtas vietējā Šerloka Holmsa tēlā, bet par viņa
Vatsonu kļūst centīgā Skārleta.
Psiholoģiskās spriedzes proza, šveiciešu (franču valoda).

Uz e-katalogu
Kostello, Metjū. Čeringemas mistērijas. Rīga : Latvijas Mediji, 2022. 379, [2] lpp.
ISBN 9789934290671
Anotācija: Čeringema - klusa pilsētiņa, kurā nenotiek nekas ievērības cienīgs. Pat
Temza šeit vēl ir tikai snaudoša upe. Kad upē tiek atrasts sievietes līķis, itin visi,
policiju ieskaitot, Čeringemā ir pārliecināti, ka tas ir negadījums. Taču Sārai, kas
reiz bijusi bojā gājušās draudzene, kaut kas neliek mieru. Un, kad notikumi viņu
saved kopā ar atvaļināto Ņujorkas policistu Džeku, kas sagadīšanās pēc dzīvo
kuģītī uz upes, ir skaidrs, ka noziegumiem pa pēdām Čeringemā nu ir ne tikai
policija...
Amerikāņu detektīvproza.

Uz e-katalogu
Montefjore, Santa. Itāļu meitene Bruklinā. Rīga : Kontinents, 2022. 445 lpp.
ISBN 9789934250576
Anotācija: Pateicības dienā Evelīna savās mājās pulcē pašus tuvākos - mīļoto vīru,
pieaugušos bērnus ar otrajām pusītēm, savu krustmāti un kādu senu ģimenes
draugu. Viņa ir laimīga par to, ka reiz izrāvusies no kara plosītās Itālijas un sākusi
jaunu dzīvi Amerikā. Tomēr, saskandinot glāzes ar viesiem, Evelīnai iesmeldzas
sirds. Par spīti vairāk nekā trīsdesmit gadiem, kas pavadīti šeit, viņa joprojām ir
itāliete. Un joprojām mīl kādu, kurš nepārnāca no kara. Un ja nu viņš būtu
atgriezies? Vai Evelīna iemainītu laimīgo ģimenes dzīvi pret vīrieti, par kuru nekad
nebija pārstājusi sapņot?
Angļu romāni.

Uz e-katalogu
Morelli, Laura. Mona Liza. Rīga : Kontinents, 2022. 461 lpp.
ISBN 9789934250583
Anotācija: Francija, 1939. gads. Otrā pasaules kara priekšvakarā Luvras muzeja
arhīviste Anna Gišāra tiek nosūtīta uz Šamboras pili, kurp jau aizvestas vērtīgākās
gleznas, tostarp “Mona Liza”. Viņas uzdevums ir pārvietot mākslas darbus uz citu
vietu, lai vācieši tos nedabūtu savās rokās… Florence, 1479. gads. Kalpone Bellīna
Sardi ar savu tikko precējušos kundzi Lizu Gerardīni dodas uz saimnieces
jaunajām mājām. Lizas vīrs ir bagāts zīda tirgotājs, ciešās attiecībās ar ietekmīgo
Mediči dzimtu. Meistaram Leonardo da Vinči tiek pasūtināts Lizas portrets, un
Bellīna nonāk situācijā, kad ir spiesta glabāt kādu noslēpumu….
Amerikāņu romāni.

Uz e-katalogu
Ollikaineni, A. M. Konteiners. Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. 303, [1] lpp.
ISBN 9789934310768
Anotācija: Aki un Mila Ollikaineni ir godalgotu somu rakstnieku pāris. Iepriekš abi
ir strādājuši un izdevuši savus darbus atsevišķi. "Konteiners" ir pirmais abu kopīgi
sarakstītais kriminālromāns par izmeklētāju Paulu Pihlaju. Helsinku tuvumā kāda
labi zināma biznesmeņa īpašumā tiek atrasts kravas konteiners ar līķi. Policijas
komisāre Paula Pihlaja uzsāk izmeklēšanu, un atklātie fakti norāda uz saistību gan
ar biznesmeņa ģimeni, gan ar gadiem ilgi veiktiem aizdomīgiem darījumiem
Namībijā. Paralēli izmeklēšanai Paulas personisko dzīvi satricina sen pieņemta
lēmuma atbalss, un viņu nomoka vainas apziņa.
Somu detektīvproza.

Uz e-katalogu
Skalzi, Džons. Sirmgalvju karš. Rīga : Prometejs, 2022. 293, [1] lpp.
ISBN 9789934553271
Anotācija: Dž. Skalzi ir viens no populārākajiem savas paaudzes fantastikas
rakstniekiem. Par debijas darbu "Sirmgalvju karš" viņš saņēma Džona Kempbela
balvu "Labākais jaunais rakstnieks". Romāna varonis Džons savā 75. dzimšanas
dienā paveica divus darbus. Vispirms viņš aizgāja pie sievas kapa. Pēc tam iestājās
armijā. Labās ziņas - cilvēce beidzot ir nonākusi starpzvaigžņu telpā. Sliktās ziņas
- dzīvošanai piemērotas planētas ir retums, savukārt naidīgu citplanētiešu sugu,
kuras tīko tās pievākt sev, netrūkst. Lai nosargātu Zemi un lai aizstāvētu tiesības
uz kosmiskajiem īpašumiem, jau desmitiem gadu tālu no Zemes nerimstoši ilgst
skarbs karš.
Zinātniskā fantastika, amerikāņu.

Uz e-katalogu
Velss, Benedikts. Gandrīz ģeniāls. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. 254, [2] lpp.
ISBN 9789984239071
Anotācija: “Man ir sajūta, ka atliek tikai vienreiz ieraudzīt savu tēvu, tikai vienreiz
ar viņu īsi parunāt, un visa mana dzīve mainīsies.” Neticams, bet patiess stāsts
par nabadzīgu un ne sevišķi apdāvinātu jaunieti no treilerparka, kurš negaidot
uzzina, ka pasaulē nācis mākslīgās apaugļošanas ceļā un viņa nekad neiepazītais
tēvs ir ģēnijs. Kopā ar labāko draugu un meiteni, pret kuru lolo siltas jūtas, viņš
vecā ševroletā dodas pāri visai Amerikai, lai meklētu savu tēvu un mainītu dzīvi
uz labu.
Vācu romāni.
DAIĻLITERATŪRA ANGĻU VALODĀ

Uz e-katalogu
Allende, Isabel. Violeta. New York : Ballantine Books, 2022. 319, [7] p.
ISBN 9780593499078
Anotation: Violeta comes into the world on a stormy day in 1920, the first girl in
a family of five boisterous sons. From the start, her life will be marked by
extraordinary events, for the ripples of the Great War are still being felt, even as
the Spanish flu arrives on the shores of her South American homeland almost at
the moment of her birth. Through her father's prescience, the family will come
through that crisis unscathed, only to face a new one as the Great Depression
transforms the genteel city life she has known. Her family loses all and is forced
to retreat to a wild and beautiful but remote part of the country. There, she will
come of age, and her first suitor will come calling.
Čīliešu romāni.

Uz e-katalogu
Gramont, Nina de. The Christie Affair. London : Mantle, 2022. 358, [4] p.
ISBN 9781529054187
Anotation: In 1925, Miss Nan O’Dea infiltrated the wealthy, rarefied world of
author Agatha Christie and her husband, Archie. In every way, she became a part
of their life––first, both Christies. Then, just Archie. Soon, Nan became Archie’s
mistress, luring him away from his devoted wife, desperate to marry him. Nan’s
plot didn’t begin the day she met Archie and Agatha. It began decades before, in
Ireland, when Nan was a young girl. She and the man she loved were a starcrossed couple who were destined to be together––until the Great War, a
pandemic, and shameful secrets tore them apart. Then acts of unspeakable
cruelty kept them separated. What drives someone to murder? What will
someone do in the name of love? Nina de Gramont’s brilliant, unforgettable
novel explores these questions and more.
Amerikāņu romāni.

Uz e-katalogu
Harris, Joanne. The Strawberry Thief. London : Orion Fiction, 2020. 362, [14] p.
ISBN 9781409170778
Anotation: Vianne Rocher has settled down. Lansquenet-sous-Tannes, the place
that once rejected her, has finally become her home. With Rosette, her 'special'
child, she runs her chocolate shop in the square, talks to her friends on the river,
is part of the community. Even Reynaud, the priest, has become a friend. But
when old Narcisse, the florist, dies, leaving a parcel of land to Rosette and a
written confession to Reynaud, the life of the sleepy village is once more thrown
into disarray. The arrival of Narcisse's relatives, the departure of an old friend
and the opening of a mysterious new shop in the place of the florist's across the
square - one that mirrors the chocolaterie, and has a strange appeal of its own all seem to herald some kind of change: a confrontation, a turbulence - even,
perhaps, a murder...
Angļu romāni.

Uz e-katalogu
Hoover, Colleen. Layla. Seattle : Montlake, 2020. 290, [4] p.
ISBN 9781542000178
Anotation: When Leeds meets Layla, he’s convinced he’ll spend the rest of his
life with her—until an unexpected attack leaves Layla fighting for her life. After
weeks in the hospital, Layla recovers physically, but the emotional and mental
scarring has altered the woman Leeds fell in love with. In order to put their
relationship back on track, Leeds whisks Layla away to the bed-and-breakfast
where they first met. Once they arrive, Layla’s behavior takes a bizarre turn. And
that’s just one of many inexplicable occurrences. Feeling distant from Layla,
Leeds soon finds solace in Willow—another guest of the B&B with whom he
forms a connection through their shared concerns. As his curiosity for Willow
grows, his decision to help her find answers puts him in direct conflict with Layla’s
well-being. Leeds soon realizes he has to make a choice because he can’t help
both of them. But if he makes the wrong choice, it could be detrimental for all of
them.
Amerikāņu romāni.

Uz e-katalogu
Klune, TJ. Under the Whispering Door. London : Tor Books, 2021. 376 p.
ISBN 9781529087987
Anotation: When a reaper comes to collect Wallace from his own funeral,
Wallace begins to suspect he might be dead. And when Hugo, the owner of a
peculiar tea shop, promises to help him cross over, Wallace decides he’s
definitely dead. But even in death he’s not ready to abandon the life he barely
lived, so when Wallace is given one week to cross over, he sets about living a
lifetime in seven days. Hilarious, haunting, and kind, Under the Whispering Door
is an uplifting story about a life spent at the office and a death spent building a
home.
Amerikāņu romāni.

Uz e-katalogu
Thomas, Kara. That Weekend. New York : Delacorte Press, 2021. 325, [3] p.
ISBN 9780593425619
Anotation: It was supposed to be the perfect prom weekend getaway. But it's
clear something terrible happened when Claire wakes up alone and bloodied on
a hiking trail with no memory of the past forty-eight hours.
Amerikāņu romāni.

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

