
Draudzīgā Aicinājuma 2015 grāmatas:

 Grīns, Džons. Mūsu zvaigžņu vaina : [romāns jauniešiem] / Džons Grīns ; no angļu valodas tulkojis 
Ingus Macats ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 269, [1] lpp. ; 21 cm. - 
Oriģ. nos.: The fault in our stars. - "New York Times bestsellers"- Jaunatnes proza, amerikāņu.  Terminālie 
slimnieki - Daiļliteratūra. 
 Hornbijs, Niks. Kā būt labam : romāns / Niks Hornbijs ; no angļu val. tulk. Astrīda Saulcerīte Cīrule ; 
red.: Kristīne Kupce, Cilda Redliha. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2005]. - 219, [1] lpp. : ģīm. - "Grāmatā jau nekas 
nenotiek. Es tikai rādu cilvēkus, līdzīgus tiem, kuri šīs grāmatas lasa" /N. Hornbijs. - Oriģ. nos.: How to be 
good / Nick Hornby, (2001).  
 Grišams, Džons. Bez Ziemassvētkiem? : [romāns] / no angļu val. tulk. I.Braže ; māksl. A.Zariņš. - 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. - 146, [1] lpp. - Tulk. no izd.: Skipping Christmas / John Grisham.  
 Stīvenss, Džons. Smaragda krāsas "atlants" : [piedzīvojumu un fantastikas romāns vecākā 
skolas vecuma bērniem] / Džons Stīvenss ; no angļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; redaktore Lolija Soma. 
- Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 429, [1] lpp. ; 21 cm. - (Mūžības grāmatas ; 1. grām.). - Oriģ. 
nos.: The Emerald atlas.
  Jaunatnes proza, amerikāņu.  Fantastiskā proza, amerikāņu. 
 Rollinss, Džeimss. Kaulu karte : [romāns] / Džeimss Rollinss ; no angļu val. tulk. Liana Blumberga ; 
vāka aut. Kristians Šics. - Rīga : Kontinents, 2007. - 508, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Map of Bones / James Rollins, 
2005.
 Detektīvromāni, amerikāņu. 
 Berijs, Stīvs. Tempļa ordeņa mantojums : [romāns] / Stīvs Berijs ; no angļu val. tulk. Ieva 
Kalnciema ; vāka autors Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2007. - 508, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Templar 
Legacy / Steve Berry.  
 Molists, Horhe. Gredzens : vēsturisks romāns / Horne Molists ; no spāņu val. tulk. Ieva Elsberga ; red. 
Lolija Soma ; māksl. Māris Sīmansons. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008 (a/s "Preses nams"). - 334 lpp. : il. ; 22 
cm. - Oriģ. nos.: El anillo / Jorge Molist, 2004.  Spāņu romāni. 
 Baumane, Kristīne. Redze un brilles / Kristīne Baumane ; P.Apiņa un M.Šetleres red. ; foto L.Ratuta.
- Rīga : Nacionālais medicīnas apgāds, 2002. - 119 lpp. : il.  
 Navarro, Hulija. Svētā līķauta brālība : [romāns] / Hulija Navarro ; no spāņu val. tulk. Dace 
Meiere ; red. Cilda Rēdliha ; māksl. Jānis Esītis un Māris Sīmansons ; Dena Dimiņa atdzejojums. - [Rīga] : 
Dienas Grāmata, [2007]. - 439, [1] lpp.
 Eriksone, Kerola. Marijas Antuanetes dienasgrāmata : [romāns] / Kerola Eriksone ; no angļu 
val. tulk. Diāna Smilga ; vāka dizains Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2011. - 394, [2] lpp. - Oriģ. nos.: 
The Hidden Diary of Marie Antoinette.
 Vēsturiskā proza, amerikāņu. 
 Klēra, Kasandra. Kaulu pilsēta : triloģijas "The Mortal instruments" 1. grāmata / Kasandra Klēra ; no 
angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] 
(Poligrāfists).). - 510, [2] lpp. ; 20 cm. - (The Mortal Instruments).  (Mortal instruments / Kasandra Klēra ; 1. 
grāmata). - Oriģ. nos.: City of bones.
Amerikāņu romāni.  Pārdabiskais - Daiļliteratūra. 
 Klēra, Kasandra. Pelnu pilsēta : triloģijas "The Mortal instruments" 2. grāmata / Kasandra Klēra ; no 
angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 
463, [1] lpp. ; 21 cm. - (Mortal instuments / Kasandra Klēra ; 2. grām.). - Oriģ. nos.: City of ashes.
 Amerikāņu romāni.  Pārdabiskais - Daiļliteratūra. 

 Višņevskis, Janušs Leons. Vientulība tīmeklī : romāns / Janušs Leons Višņevskis ; no poļu val. 
tulk. Irēna Birzvalka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 456 lpp. - Tulk. no izd.: S@motność w Sieci (Loneliness 
on the Net).  Poļu romāni. 
 Višņevskis, Janušs Leons. Bikini : romāns / Janušs Leons Višņevskis ; no poļu val. tulk. Irēna 
Birzvalka ; red. Dace Barone ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Preses nams Baltic). - 
523, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Bikini. Poļu romāni. 
 Fords, Džeimijs. Keiko : romāns / Džeimijs Fords ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore 
Dace Barone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Preses nams Baltic). - 343, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Hotel on 
the corner of bitter and sweet.  Amerikāņu romāni. 

 Seierstade, Osne. Groznijas eņģelis : dzīvesstāsti / Osne Seierstade ; no norvēģu val. tulk. 
Mudīte Treimane ; red. Daina Borovska ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] 
(Poligrāfists). - 412, [3] lpp. ; 21 cm. - Tulk. no izd.: De Krenkede. Čečenija (Krievija) - Vēsture - Pilsoņu karš, 
1994 - Daiļliteratūra.  Čečenija (Krievija) - Vēsture - Daiļliteratūra - Autonomijas un neatkarības kustības.  
Groznija (Čečenija). 
 Hēnkampa, Karolīna. Indigo bērni : ieteikumi un vingrinājumi saskarsmē ar indigo 
bērniem / Karolīna Hēnkampa ; no vācu val. tulk. Irīda Miska ; atb. red. Mārīte Gulbe ; lit. red. Dace Kraule ;
māksl. Arta Ozola-Jaunarāja. - Rīga : Jumava, 2007 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 263, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - 
Oriģ. nos.: Der Indigo-Ratgeber / Carolina Hehenkamp, 2002.  Īpašie bērni - Uzdevumi, vingrinājumi utt.  
Bērni - Psihiskās spējas - Uzdevumi, vingrinājumi utt. 
 Bankovskis, Pauls. 18 / Pauls Bankovskis ; Jāņa Esīša mākslinieciskais noformējums ; literārā redaktore
Gundega Blumberga ; zinātniskais konsultants Vents Zvaigzne. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 176 lpp. - 
(Mēs. XX gadsimts).
   Stāsti, latviešu. 



 Simuka, Salla. Sārta kā asinis / Salla Simuka ; no somu valodas tulkojusi Anete Kona ; vāka dizainu 
adaptēja Ilze Isaka ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2014. - 253, [2] lpp. - Oriģ. nos.: 
Punainen kuin veri.
  [1. grāmata]. Somu romāni. 
 Bērdžess, Melvins. Deva : [romāns] / Melvins Bērdžess ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; 
redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 285, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Hit / Melvin Burgess. 
Angļu romāni.  Narkotikas. 
 Joņevs, Jānis. Jelgava 94 / Jānis Joņevs ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; Reiņa Pētersona vāka dizains. -  4. 
laidiens. - Rīga : Mansards, 2014. - 311, [1] lpp. ; 19 cm. - "4. laidiens"--Titlp. otrā pusē.
 Latviešu romāni.  Jelgava (Latvija) - Daiļliteratūra. 
Anitens, Kārlis. Mana svētku diena / Kārlis Anitens, Olga Rajecka ; redaktore Agnese Rūtena ; vāka 
dizains: Guntars Ošenieks. - Rīga : Mikrofona ieraksti, 2012 (Eveko). - 142, [1] lpp. : il., ģīm. ; 23 cm. - 
Diskogr.: 139.-[143.] lpp. - K. Anitena biogrāfiskais romāns ar kriminālo elementu piedalīšanos ļaus lasītājam 
daudz labāk izprast Olgu Rajecku kā cilvēku, sievieti, mammu un dziedātāju. Dziedātāja O. Rajecka dalās 
savā sajūtu pasaulē, stāsta par bailēm, kas viņu vajā visu mūžu, par mīlestību, bez kuras nevar dzīvot un par
to, ko devis un ko laupījis dziedātājas mūžs.
 Dziedātājas - Latvija - Biogrāfijas.
 Ikstena, Nora. Ulubeles pasakas / Nora Ikstena ; redaktore Gundega Blumberga ; ar Vilipsōna 
ilustrācijām ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 99, [4] lpp. : il. ; 21 cm.
  Saturs: Upe un vecais Meinards. Ozoliņparka kumēdiņi. Kābeļu kalna Romeo un Jūlija. Ozols un drāķis. 
Nāves salas Strēlnieks. Sudraba dārzs. Raganbekas. Marijas Perča. Brīnumbeķeris. Kugas mājas Artiste. 
Kaparāmura Skrīveris. Mūkkroga Nāvīte. Elkšņu Skolmeistars. Druku Burtlicis. Ulubeles rūķu Ziemassvētki.
  Literārās pasakas, latviešu. 

 Smoļins, Mihails. Kodi, atslēgas, simboli romānā "Meistars un Margarita" / Mihails 
Smoļins ; no krievu val. tulk. K.Skruzis. - Rīga : Convictor, 2008. - 168 lpp.  
 Ezera, Regīna. Zemdegas : fantasmagorija / Regīna Ezera ; redaktore Santa Grigus ; pēcvārdu Regīna 
Ezera: izšķirošā žesta māksla, 433.-[444.] lpp., sarakstīja Guntis Berelis ; māksliniece Laura Akmane. -  
[Atkārt. izd.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 443, [2] lpp. ; 21 cm. - (Skolas bibliotēka). - Bibliogr. norādes 
parindēs. - R. Ezeras (1930-2002) romānu veido noveļu virkne, kurās autore parāda dažādus cilvēkus, viņu 
likteņus un attiecības. Rakstnieces uzmanības lokā laikabiedru attieksme pret nezūdošajiem ētiskajiem 
ideāliem, sarežģītie iekšējie konflikti, tās dvēseles zemdegas, kuras cilvēki paši reizēm pat īsti neapzinās un 
tādēļ arī nespēj apdzēst. 1. izdevums iznāca 1977. gadā, 2. izdevums iznāca 1988. gadā.
 Latviešu romāni. 
 Kjernborga, Ulrika. Verdzene : [romāns] / Ulrika Kjernborga ; no zviedru valodas tulkojusi Rute 
Lediņa ; Lijas Brīdakas atdzejojumi ; redaktore Rūta Koluža ; mākslinieks Māris Sīmansons ; fotogrāfs Bruno 
Kabucis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 439, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Myrrha.
 Zviedru romāni.  Anglija (Lielbritānija) - Sociālā dzīve un paražas - 19  gs. 

 Baldunčiks, Juris. Svešvārdu vārdnīca : vairāk nekā 10000 citvalodu cilmes vārdu un 
terminoloģisku vārdkopu / Juris Baldunčiks, Kornēlija Pokrotniece ; atb. red. Ilze Freiberga ; māksl. Dace 
Draveniece. - Rīga : Jumava, 2005. - 641 lpp.
  Valodniecība. 
 Hoseinī, Hāleds. Pūķa ķērājs : [romāns] / Hāleds Hoseinī ; no angļu val. tulk. Uldis Sīlis ; Arņa 
Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009] (Poligrāfists). - 358, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The kite
runner.
  Amerikāņu romāni.  Afganistāna - Daiļliteratūra. 
 Zilie jūras vērši : latviešu autoru fantāzijas un fantastikas stāsti / mākslinieks Artūrs 
Bērziņš ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 286 lpp.  Fantastiskā proza, latviešu. 

 Liepiņa, Nadīna. Tevi mīlēšu līdz horizontam... : dzejoļi / Nadīna Liepiņa  ;  fotogr. Gatis Kārkliņš.
- [Rēzekne] : [Latgales kultūras centra izdevniecība], 2011. - 214 lpp ; 17 cm. Latviešu dzeja. 
 Raisa, Eva. Zaudētā māksla glabāt noslēpumus : romāns / Eva Raisa ; no angļu val. tulk. Baiba 
Jansone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 432 lpp.

 Mariņina, Aleksandra. Tīģeru cīņa ielejā : [romāns] / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa
; mākslinieks Armands Dišers. - Rīga : Nordik, 2013. - 318, [1] lpp. - No Maskavas nama balkona nogrūsta un
nositusies kāda meitene. Izmeklējot kriminālnoziegumu, detektīvs Antons Stašis un advokāts Vitālijs Kirgans 
nāk uz pēdām sarežģītai noziegumu sērijai, ko izraisījusi kāda miljardiera garlaicības un pārsātinātības dēļ 
noorganizētā spēle. Arī šajā romānā rakstniece risina dažādu sabiedrības slāņu ētikas un morāles 
problēmas. - Oriģ. nos.: Бой тигров в долине. 
 Samersa, Džiliana. Meža burvja meita : [romāns] / Džiliana Samersa ; no angļu valodas tulkojusi 
Ance Rokpelne ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Ieva Bakāne ; Ievas Nagliņas vāka 
mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava. SIA "J.L.V.", 2012 (Mantoprint). - 262, [1] lpp. ; 20 cm. - Vidējā
skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: The tree shepherd’s daughter. - Triloģijas "Burvju cilts" 1. grāmata. 
Jaunatnes proza, amerikāņu. 



 Kolbergs, Andris. Naktī, lietū : kriminālromāns / Andris Kolbergs ; vāka mākslinieciskais 
noformējums: Jānis Esītis. -  [Atkārt. izd.]. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 295, [1] lpp. ; 17 cm. - (A.K. 
Kriminālromānu bibliotēka). - A. Kolberga romānā Vinarts visus skolas gadus izmisīgi centies pēc savu 
"draugu", pārtikušu ģimeņu dēliņu, labvēlības. Kad padomju sabiedrības krējuma atvases sataisa sev 
pamatīgas nepatikšanas, Vinarts tiesā visu vainu uzņemas uz sevi, bet cerētās pateicības un apsolītā 
nosacītā soda vietā saņem negaidīti bargu spriedumu un visu novēršanos. Iznācis brīvībā, Vinarts spēj 
domāt tikai par vienu - atriebība. 1. izdevums iznāca 1976. gadā. Detektīvromāni, latviešu. 
 Ikstena, Nora. Dievmātes draudzene : maniem ļaudīm Gruzijā / Nora Ikstena ; redaktore 
Gundega Blumberga ; atdzejojumi: Austra Aumale, Maira Asare ; māksliniece Elita Šica Vāvere ; izmantotas 
Andras Ceriņas fotogrāfijas. - Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 126, [1] lpp., [32] lpp. iel. : il., ģīm. ; 22 cm. - Šī
ir rakstnieces N. Ikstenas Gruzijas pieredzes grāmata. Vairāku gadu laikā šajā senajā ticības, kultūras un 
dabas svētītajā un varu plosītajā zemē sastaptie ļaudis un piedzīvotie notikumi kļuvuši par pamatu 
rakstnieces stāstiem. Tos vieno ārpusnieces skats, kas tomēr vēlas kļūt par savējo.
  Gruzija - Sociālā dzīve un paražas.  Gruzija - Vēsture. 
 Zālīte, Māra.  Pieci pirksti : [romāns] / Māra Zālīte ; redaktore Gundega Blumberga ; Māra Garjāņa 
vāka dizains. - Rīga : Mansards, 2013. - 292, [5] lpp. ; 22 cm. - M. Zālītes romāns ir autobiogrāfiska bērnības 
atmiņu grāmata, kurā autore tēlo atgriešanos kopā ar ģimeni mājās no Sibīrijas 20. gadsimta 50. gadu otrajā
pusē un dzīvi Latvijā 50.-60. gadu mijā. Grāmatas centrālā ass ir piecgadīgās Lauras un viņas vecāku – 
1941.gada jūnijā izsūtīto bērnu - traumatiskā pieredze, kas tik daudzus gadu desmitus ģimenes iekšienē 
glabāta un klusēta. Ar bērna acīm skaudrums vēl satriecošāks – nepārejošas bailes no bada, bailes no 
vēlreizējas izsūtīšanas.
  1. grāmata.Latviešu romāni.  Deportācijas. 
 Malons, Džons. Neatklātie dabas un zinātnes noslēpumi : garīgo apvārsni paplašinošs 
ekskurss Visuma vēsturē ar tā mīklainajiem Lielajiem Sprādzieniem, daļiņām un viļņiem, kā arī citām 
sarežģītām, vēl neizskaidrotām parādībām / Džons Malons ; no angļu val. tulk. Vanda Tomaševiča ; red. Inna 
Vaitmane ; Ulda Baltuta māksl. noform. - Rīga : Avots, 2009 (Ogre : Tipogrāfija Ogrē). - 335 lpp. : il., ģīm. ; 22
cm. - Bibliogr. rakstu beigās.
  Saturā: Kā radās Visums? ; Kā radās dzīvība uz Zemes? ; Kas izraisīja masveida izmiršanu? ; Kas notiek 
Zemes dzīlēs? ; Kas izraisa leduslaikmetus? ; Vai dinozauri bija siltasiņu dzīvnieki? ; Vai kāda posma trūkst? ; 
Kādi apstākļi noteica "lielo sprādzienu" cilvēces kultūrā? ; Kā mēs apgūstam valodu? ; Vai delfīni ir tikpat 
gudri kā mēs? ; Kā notiek putnu migrācija? ; Kas ir sarkanā krāsa? ; Kāpēc maijiem bija tik plašas zināšanas 
astronomijā? ; Kas ir gravitācija? ; Kas ir gaisma? ; Kāpēc kvantu fizika sagādā galvassāpes? ; Kas tad 
patiesībā ir melnie caurumi? ; Cik vecs ir mūsu Visums? ; Vai eksistē daudzi Visumi? ; Cik dimensiju ir mūsu 
pasaulei? ; Kas sagaida mūsu Visumu?. Zinātne - Dažādi fakti.  Kosmoloģija. 
 Bankovskis, Pauls.  Zvēri man! / Pauls Bankovskis. - Rīga : Atvērt šeit, 2010. - 39, [4] lpp. : il. ; 15 
cm + 1 atsev. saloc. lp. - P. Bankovska grāmata nav tikai bērniem, bet arī visiem pieaugušajiem, kas gatavi 
atcerēties savu bērnību un pavisam ikdienišķos priekšmetos un materiālos saskatīt iespēju pašiem radīt 
cilvēkus, zvērus un pilsētas.
  Latviešu proza.  Dzīvnieki - Daiļliteratūra.  Papīra darbi. 
 Rowling, J. K. The tales of Beedle the Bard / by J.K. Rowling. - London : Children's High Level 
Group ; Bloomsbury, 2008. - 108 p. : ill. ; 19 cm. - A collection fairy tales for young wizards and witches. 
Each story is followed by observations on Wizarding history, personal reminiscences, and information on the 
story's key elements by Hogwarts headmaster, Albus Dumbledore.  
 Kolinsa, Sūzena. Bada spēles : romāns / Sūzena Kolinsa ; no angļu val. tulk. Ieva Elsberga ; red. Aldis
Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009 (Jelgavas tipogrāfija). - 375, [1] lpp. ; 21 cm. - (Bada spēles ; 1. 
grāmata). - Oriģ. nos.: The Hunger Games / Suzanne Collins, 2008.  

Ruiss Safons, Karloss. Vēja ēna : romāns / Karloss Ruiss Safons ; no spāņu val. tulk. Centis Gercāns ;
red. Baiba Īvāne-Kronberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Preses nams Baltic). - 526, [2] lpp. ; 23 cm. - 
Oriģ. nos.: La sombra del viento.
 Spāņu romāni.
 Hoseinī, Hāleds. Un kalni atbalsoja : [romāns] / Hāleds Hoseinī ; no angļu valodas tulkojusi Silvija 
Brice ; konsultante persiešu valodas jautājumos Biruta Jēgere ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 
2014 (Poligrāfists). - 349, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: And the Mountains Echoed.
 Amerikāņu romāni.  Afganistāna - Daiļliteratūra. 

 100 labākās pasaules filmas : ceļojums cauri kinovēstures gadsimtam / [text: Rolf 
Schneider, Winfried Maass, Anne Benthues ... [u.c.] ; no angļu val. tulk. Viktors Freibergs ; red. Anda 
Brazauska]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010 (Indija). - 208 lpp. : fotogr., k. - Attēlu sar.: 208.lpp. - Oriģ. nos.: The 
100 Best Films of the World : a journey through a century of motion-picture history.  Saturs: Ziemeļamerika ; 
Eiropa ; Āzija ; Austrālija un Jaunzēlande. Kinofilmas - Vēsture - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. 

 Rokasgrāmata fizikā : [vidusskolas fizikas kursa apgūšanai] / Kīts Džonsons, Simona Hjūita, Sjū Holta, 
Džons Millers ; no angļu val. tulk. Gunārs Sermons ; red. Anita Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009 (Jelgavas
tipogrāfija). - 432 lpp. : krās. il., ģīm., diagr., tab. ; 29 cm. - Alf. rād.: 427.-431. lpp. - Oriģ. nos.: Advanced 
physics for you.
  Saturā: Mehānika ; Viļņi ; Kvantu fizika ; Elektrība un magnētisms ; Viela un molekulas ; Kodolfizika.
  Fizika - Mācību līdzekļi vidusskolām. 
 Eiropas pilsētas / no angļu valodas tulkojusi Dace Markota ; redaktore Gunta Šustere ; vāka 
noformējumam izmantoti Elīnas Šusteres un Daces Markotas fotoattēli. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Preses 
nams Baltic). - 108 lpp. : il. ; 29 cm. - (101 neparasta vieta). - Oriģ. nos.: Places to see in Europe. - Rādītājs: 
107.-108. lpp.
  Pilsētas - Eiropa - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. 
 Eiropa - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. 



 Ilustrētā angļu-latviešu-krievu vārdnīca / sast. Joanna Radecka ; il. Andrijs Meļņikovs ; tulk. Irina 
Treskina. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 160 lpp. : il.  
 Linka, Šarlote. Rožu kopēja : [romāns] / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Irēna Gransberga ; 
redaktore Inese Miesniece ; mākslinieks Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 420, [1] 
lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Die Rosenzüchterin.  

 Ķuzāne, Lūcija.  No kurienes nākam / Lūcija Ķuzāne ; redaktore Aija Lāce ; māksliniece Esmeralda 
Tāle. - Rīga : Mansards, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 387 [1] lpp. : il., portr. ; 22 cm. - Rakstniece, skolotāja 
un novadpētniece L. Ķuzāne visu mūžu bijusi uzticīga savai Augšzemei, daudzajās grāmatās iemūžinādama 
tās cilvēku dzīvi un nesadomātos likteņus. Šajā grāmatā rakstniece pievērsusies pašiem tuvākajiem - sava 
tēva un mātes ciltij. Grāmata uzskatāma par būtisku Latvijas rakstītās vēstures daļu. 2003. gadā L. Ķuzāne 
apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni.
 Biogrāfiskā proza, latviešu.  Mazzalves pagasts (Neretas novads, Latvija).  Zalves pagasts (Neretas novads, 
Latvija).  Pilskalnes pagasts (Neretas novads, Latvija). 

 Bērziņš, Māris.  Svina garša : romāns / Māris Bērziņš ; redaktore Gundega Blumberga ; vāka dizains: 
Jānis Esītis ; pēcvārdu sarakstīja Ilze Jansone. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 341, [2] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. 
Latvija, XX gadsimts (sērija) ; 6). - M. Bērziņa romānā nepilni trīs gadi (1939-1941) Torņakalna mālderzeļļa 
Matīsa Birkena dzīvi apmet kājām gaisā. Puisi, kurš lielā mērā mīt grāmatu pasaulē, priecīgs remontē 
dzīvokļus, meklē īsto meiču, kuru mīlēt uz mūžu, apkārtējo notikumu centrifūga ierauj pašā virpuļa serdē, 
liekot uz sevi paskatīties pilnīgi citām acīm. Romānā stāstīts, ka par varoņiem nepiedzimst, bet gadās, ka par
tādiem kļūst visikdienišķākie ļaudis. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds paralēli latviešu un angļu valodā.
 Vēsturiskā proza, latviešu. 
 Latvija - Vēsture - 20  gs  - Daiļliteratūra.  Latvija - Etniskās attiecības - Etniskās attiecības - 20  gs  - 
Daiļliteratūra.
 Higgins, Wendy. Sweet Evil : a novel / Wendy Higgins ; [cover photo by Howard Huang ; cover design
by Tom Forget]. - New York : Harper Teen, 2012 (Tipography by Michelle Gengaro-Kokmen). - 453 p.

  
 Harisa, Šarlēne. Miris - līdz tumsai : romāns / Šarlēne Harisa ; no angļu val. tulk. Ligita 
Lanceniece ; red. Dace Barone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010 (Poligrāfists). - 341, [1] lpp. ; 20 cm. - (Trueblood
; 1. grām.). - Oriģ. nos.: Dead until dark. Vampīri - Daiļliteratūra.  Fantastiskā proza, amerikāņu. 

 


