Sauriešu bibliotēkas grāmatu jaunumi 2018.gada aprīlī – maijā
Mūsu vismazākajiem lasītājiem piedāvājam jau daudzu mazuļu iepazītā un iemīļotā
sirsnīgā Runča Punča jaunajos piedzīvojumus – “Runcis Puncis un bibliotēkā nenodotā
grāmata”.
Iepazīt burtu mežģus vedina Māris Rungulis savā jaunajā grāmatā “Papagailis
papardēs”, kas palīdz bērniem mācīties burtus un rosina izrunāt sarežģītus vārdus.
Sastapt jau iemīļotus varoņus var arī lietuviešu rakstnieces Linas Žutautes grāmatā “Kika
Mika un nozagtais laiks” Kāpēc vecmāmiņai, mammai un tētim nav laika, lai rotaļātos ar savu
mīļo Kiku Miku? Draiskā meitene Kika Mika cīnās ar laika zagļiem, kas nozaguši mammas, tēta
un vecmāmiņas laiku.






Aizrautīgiem un zinātkāriem bērniem un jauniešiem četrās grāmatās izstāstīti jautri un
ilustrēti Herietas Mankāsteres īsi stāstiņi par neparasto Izidoru, kuras mamma ir feja un tētis ir
vampīrs, tādēļ viņā ir mazliet no šī un mazliet no tā.
Vai arī jūs gribētu divas aizraujošas un pat nedaudz bīstamas nedēļas, kad mamma aizceļo
atpūsties? Par to ir parūpējusies somu rakstniece Tūtiki Tolonena savā grāmatā “Auklīte –
bubulis”, atsūtot bērniem mājkalpotāju, kas specializējusies bērnu pieskatīšanā. Bērnu
piedzīvojumi sākas, kad mājā ierodas liels, pinkains, putekļains un nerunājošs radījums, kas ož kā
zemes pagrabs.
Bobijs Pīrss savās divās gāmatas par divpadsmitgadīgo Viljamu Ventonu aicina sekot
zēna piedzīvojumiem, risinot Neiespējamību- pasaulē sarežģītāko kodu un apjaušot par
draudošajām briesmām. Talantīgajam Viljamam jādodas savā līdz šim bīstamākajā piedzīvojumā.
Jaunos spoku stāstu cienītājus iejūsminās “Ilustrētie spoku stāsti”, sniedzot trīspadsmit
nervus kutinošus un šaušalīgus stāstus.






Īsajos un ilustrētajos stāstiņos “Putniņa Toma stāstu grāmata” autore Juta Stīla ataino
pazīstamas un ikdienišķas situācijas, kurās jāatrod pareizais risinājums un jāpieņem arī lēmums.
Aiz katra stāstiņa rodams temats pārrunām un uzdevumi. Vērtīgs izdevums lasīšanai bērniem ar
vecākiem, pirmskolas un sākumskolas pedagogiem.
Izteiksmīgi un gaumīgi noformētā pazīstamā vides aizsardzības speciālista un ornitologa
Jāņa Brikmaņa grāmata “Mazākie klasē : Latvijas mazie zvēri un putni” ilustratīvi un izzinoši
stāsta par Latvijā sastopamajiem mazākajiem putniņiem un zvēriņiem, kurus reizēm pat
neievērojam.
Savukārt jaunajā ilustrētajā Daces Markotas atlantā bērniem “Latvija” iekļauti interesanti
fakti par dabu, iedzīvotājiem, pilsētām un skaisti attēli, kas rosinās izzināt un apceļot mūsu dzimto
zemi.
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Jauniešus rakstnieks Aivars Kļavis aicina iepazīt vēsturi aizraujošā romānu sērijā “Melnais
akmens”. “Ceļš uz nezināmo” ir 1. grāmata par jauniešu piedzīvojumiem laikā, kad senās ciltis
no stepēm pārcēlās uz dzīvi pie mūsu Baltijas jūras.






Latviešu oriģinālprozas cienītājiem patiks lauksaimniecības skolas beidzēja Pētera
Silapura dzīves stāsts, kas Dainas Avotiņa romānā “Likteņmezgli “ sākas 1938.gadā, un iet ciešā
un nesaraujamā sasaistē ar Latvijas vēstures līkločiem, bet romānā “Tāds laimīgs cilvēks”
atspoguļots sešpadsmitgadīgās Zuzes dzīves ceļš ar viņas sapņiem, ilgām pēc laimes, arī pelēko
ikdienu un skarbo pasaules vēju atnestajām pārmaiņām. Grāmata ir Dainas Avotiņas veltījums
savas audžumātes piemiņai.
Dzīvīgās un dzirkstošās rakstnieka Valda Rūmnieka atmiņas par bērnību, studiju gadiem
un darba gaitu sākumu, satiktajiem cilvēkiem, kā arī atzīšanās mīlestībā savas dzīves nozīmīgām
vietām - “Starp Mežaparku un Murjāņiem: atmiņas, piedzīvojumi un pārdzīvojumi, 19511980”, iespējams, ļaus dažas zināmas personības ieraudzīt gluži neticamā rakursā.






Aizraujošu romānu par cilvēku dzīves līkločiem lasītājus ieintriģēs stāsts par brīnišķīgo
Kavendonu namu, kas Jorkšīrā ir jau vairākus gadsimtus, un to apdzīvo divas savstarpēji cieši
saistītas ģimenes – aristokrātiskie Ingemi un Svoni, kuri viņus apkalpo paaudzēm ilgi, un kas ir
Barbaras Teiloras Bredfordas episkās triloģijas pamatā.
Noslēpumi, mīlestība, greizsirdība un alkatība – viss savijas Dinas Džeferisas romānā
“Tējas plantatora sieva”, kuru izlasot, uzzināsim, vai laulātie spēs tikt tam visam pāri.
Savukārt Kristinas Kaboni šarmanti sievišķīgajā romānā “Smaržu noslēpums” atklājas
Parīzes neatvairāmais šarms un Elenas personība un sievišķība.
Sens noslēpums ir arī Džesikas Nollas romāna “Laimīgā meitene” varonei Annijai, kurai
ir viss, ko jauna sieviete var vēlēties, bet kuras dzīve var tikt izpostīta, ja atklāsies pagātnes
noslēpums, kas viņu vajā un sāpina. Annijai jāizvēlas, vai atbrīvoties no senā sloga, un tādējādi
sagraut savu “laimīgās meitenes“ perfekto tēlu.
Vai dzīves jēga ir visā saskatīt tikai labo, un dzīvot, izbaudot laiku tagad un šeit?
Aizraujošais Šarlotes Lūkasas romāns “Tavs ideālais gads” stāsta par Džonatana un Hannas
attiecībām.






Spriedzes un kriminālromānu mīļotājiem slavenā romāna “Patiesība par Harija Kebēra
lietu” autors Žoels Dikērs savā jaunajā spriedzes piesātinātajā darbā “Baltimori” dod iespēju atkal
sastapt iepriekšējā romānā iepazīto Markusu Goldmenu. Pēc daudziem gadiem Markuss apņemas
noskaidrot, kas toreiz patiesībā ar Goldmenu bandu notika.
Milzīgajā pilsētā Bombejā turpinās Gregorija Deivida Robertsa pasaulslavenā romāna
"Šāntarāms" varoņa piedzīvojumi. Grāmatā “Kalna ēna” Linam divus gadus pēc iepriekš
aprakstītajiem notikumiem ir jāsastopas ar jauniem, spraigiem un neparedzamiem izaicinājumiem2

mīlestību, nāvi, mafijas tīkliem, liktenīgu solījumu, un joprojām jāturpina izdzīvot šajā bīstamajā
pilsētā.






Pasaulslavenā spriedzes romānu autora Stīvena Kinga “Tas” 1. gāmata stāsta par bērnību,
kas pilna ar baisiem noslēpumiem un stindzinošām bailēm. Tagad iznākusī “Tas” 2. grāmata
aizved pieaugušos bērnus atpakaļ viņu bērnības zemē- klusā ASV pilsētiņā Derijā, kur mīt senās
šausmas, un liek ieskatīties tām acīs, lai neļautu sevi vajāt mūžīgi. Ļoti smalki un niansēti izcilais
autors attēlo pašu Derijas pilsētiņu un katru no grāmatas varoņiem.
Savukārt grāmatā “Doktors Miegs” turpinās Stīvena Kinga slavenā spriedzes romāna
“Mirdzums” galvenā varoņa Dena Toransa dzīve. Strādājot aprūpes namā, viņš iepazīstas ar
mirdzumu apveltītu neparastu meiteni Ābru. Tikšanās atmodina Dena Toransa vecos dēmonus, un
sākas nežēlīga cīņa, lai glābtu Ābras dvēseli un dzīvību.






Rumāņu izcelsmes autors un žurnālists Eudžens O.Kirovičs spriedzes romānā “Spoguļu
grāmata” uzdod jautājumu, vai atmiņai drīkst uzticēties. Kad literatūras aģents Pīters Kacs pa pastu
saņem manuskriptu ar 25 gadus senas, nežēlīgas un neatklātas slepkavības aprakstu, viņam rodas
aizdomas un daudz jautājumu.
Par biedējošu apmātību, atriebību, neprātu un nodotu mīlestību stāsta zviedru rakstnieces
Kamillas Grebes kriminālromāns “Ledus zem viņas kājām”, kas ir tulkots un izdots vairāk nekā
piecpadsmit valstīs. Par sievietes slepkavību smalkā piepilsētas namā aizdomās tiek turēts šī nama
īpašnieks un veikalu tīkla izpilddirektors Jespers Ore. Taču policisti nav vienīgie, kas meklē
pazudušo Jesperu….
Šarlote Linka detektīvromānā “Izvēle nerealizē Simona ieceri kopā ar bērniem nosvinēt
mierīgus Ziemassvētkus, bet ieved viņa dzīvē daudz cietušo Natāliju, tādējādi ievelkot abus
bīstamu notikumu un liktenīgu sarežģījumu virpulī.
Turpinot ekspluatēt izmeklētāja Harija Hola izcilās prasmes un aso prātu, iznācis jaunākais
latviski tulkotais slavenā norvēģu autora Jū Nesbē romāns “Slāpes”.
Harija Potera slavenā autore Dž.K.Roulinga turpina romānu ciklu par atraktīvo
privātdetektīvu Kormorānu Straiku ar grāmatu “Zīdtārpiņš”, arī to parakstot ar pseidonīmu
Roberts Galbraits.






Vieglu lasāmvielu par nopietnām lietām sniedz latviešu dzejnieces Ingas Gailes debija
detektīva žanrā. Kriminālromāna “Neredzamie” darbība ar komiskām situācijām, kaislībām,
neparastiem risinājumiem notiek kādas pilsētas rakstnieku namā.
Gan skatītāju, gan kritiķu augsti vērtētie Zviedrijas filmu scenāristi Silla un Rolfs Berjlindi
piedāvā savu 4.grāmatu “Šūpuļdziesma” par kriminālizmeklētāju Olīvijas Reningas un Toma
Stiltona bīstamo darbu.
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Interesentiem un lietpratējiem nozaru literatūras jaunumos lasāmas ilggadējā Dailes
teātra aktiera Pētera Liepiņa dzīves un daiļrades lappuses Irēnas Lagzdiņas grāmatā “Lidojošā
zirga mugurā. Pēteris Liepiņš”. Šogad tautā iemīļotais aktieris atzīmē 75 gadu jubileju.
Grāmatas “Bērns jaunā ģimenē” autori psihologi Kārina Pērvisa, Deivids Kross un
Vendija L. Sanšaina ir pieredzējuši adopcijas speciālisti un aktualizējuši ļoti būtisku mūsdienu
problēmu – audžuģimenes. Viņi māca vecākus un pedagogus neapjukt grūtību priekšā, un veido
dziļāku izpratni par adoptējamo bērnu īpašajām vajadzībām.
Gunas Rukšānes stāsts par nedaudz aizmirsto “smaržu karali” floksi – tā vēsturi, selekciju,
audzēšanu, slimībām un daudz ko citu, grāmatā “Flokši” priecē ar spilgtu ilustratīvo materiālu.
Armands Sviķis grāmatā “MATRIC tīklojums : oriģināls biznesa pārvaldības
modelis” uzskatāmi parāda, kā jaunais biznesa modelis palīdz skatīt dažādu organizāciju darbību,
atrast problēmu cēloņus un novērst kļūmes.
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