DAIĻLITERATŪRA LATVIEŠU VALODĀ
DAIĻLITERATŪRA KRIEVU VALODĀ
DAIĻLITERATŪRA ANGĻU VALODĀ
NOZARU LITERATŪRA

DAUGAVPILS PUBLISKO BIBLIOTĒKU
LASĪTĀKO GRĀMATU TOPS 2021. GADĀ

SATURA RĀDĪTĀJS
DAIĻLITERATŪRA
latviešu autoru darbi

3

ā r z e m j u a u t o r u d a r b i l a t v i e š u v a l o d ā 11
ārzemju autoru darbi krievu valodā

17

ārzemju autoru darbi angļu valodā

23

NOZARU LITERATŪRA
nozaru literatūra latviešu valodā

27

nozaru literatūra krievu valodā

30

nozaru literatūra angļu valodā

33

WWW.LCB.LV

INFO@LCB.LV

654 26065

LATVIEŠU AUTO RU DARB I
LAURA VINOGRADOVA, UPE
Zvaigzne ABC, 2020
Rute negaidot manto no tēva lauku māju pie
upes. Tēvu Jūli viņa nekad nav pazinusi, taču
pārlieku labi pazīst sāpes par skaudro
bērnību un pirms desmit gadiem pazudušo
māsu, pazīst neiederības izjūtu un tukšumu
sirdī. Un Rute bēg – bēg no pilsētas, no
cilvēkiem, no sevis… Vai upe viņai palīdzēs
atrast pašai sevi, savu dzīvi?
LCB E-KATALOGĀ

KRISTĪNE ULBERGA,
KARIETE UZ SANTJAGO
Dienas Grāmata, 2020
2015.
gada
vasarā
Kristīne
Ulberga
nostaigāja
Santjago
svētceļojuma
900
kilometrus.
Bez
jebkādas
kristīgās
eksaltācijas un neklanoties pie katra
ceļmalas akmens ar iekaltu krustu, toties ar
vien pārsimt eiro kabatā un ceļabiedru,
draudzenes tīņa vecuma dēlu Aleksi. Šis
ceļojums ir sižeta pamatā, taču tās nebūt
nav tradicionālās ceļojuma piezīmes...
LCB E-KATALOGĀ

DACE JUDINA, TUKŠAIS NAMS
Latvijas Mediji, 2021
Pagājuši divi gadi, kopš psiholoģe un laulību
terapeite Dagnija šķīrusies no vīra Jorena.
Gads – kopš brīža, kad Jūrciemā risinājās
asa sižeta filmas cienīgi notikumi, kuru
rezultātā vietējā vārdava Magda Niedre
nonāca psihiatriskajā dziednīcā. Dagnijai
Spārnos iedibinājusies harmoniska dzīve
kopā ar mīļoto – bijušo jūrasbraucēju Gintu.
Tomēr tagad melnā svītra piemeklējusi
Ginta tēvu, un šķiet, ka arī nākotnei kopā ar
Dagniju joprojām pāri klājas pagātnes
melnās ēnas.
LCB E-KATALOGĀ
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LATVIEŠU AUTO RU DARB I
NORA IKSTENA, MĀTES PIENS
Dienas Grāmata, 2015
Noras Ikstenas romāns “Mātes piens”
aptver laika posmu no Otrā pasaules kara
beigām un vēsta par triju paaudžu sieviešu
likteņiem, bet vēstījuma centrā ir 20.
gadsimta 70. un 80. gadi. Visu romāna
tekstu caurauž atteikšanās – no vīra un
tēva, no sapņiem un iecerēm, no darba un
uzskatiem, no draugiem un tiem, kurus
mīlam. Šajā visu paaudžu sieviešu sāpju
ceļā ļoti spēcīgs ir piedošanas motīvs...
LCB E-KATALOGĀ

DACE JUDINA, CIKLS: LAIKA STĀSTI
KRUSTCELES. Latvijas Mediji, 2021
Pirms 300 gadiem nelielā miestiņā tika
sadedzināts Vecais Zalktis – burvestībās un
ļaundarībās nepatiesi apsūdzēts gudrs vīrs,
kurš dzīvojis Biezoknī kopā ar vilkiem,
redzējis laiku, pratis zvēru, koku un akmeņu
valodu... Kopš tās dienas Dālderciema
iedzīvotājus jau devītajā paaudzē vajā Vecā
lāsts, pa vienai vien iznīcinot nodevīgo
dzimtu atvases...
LCB E-KATALOGĀ

ANDRIS AKMENTIŅŠ,
MEKLĒJOT EZERIŅU
Dienas Grāmata, 2021
Meklējot Ezeriņu, esmu centies iecelt
autoru mūsdienu situācijā un rakstīt
Ezeriņa stila noveles par mūsdienām.
Romāna gaitā arī īstais Ezeriņš, izcils
latviešu
novelists
un
Doriana
Greja
ģīmetnes tulkotājs, izmisīgi meklē sevi,
pamazām zaudējot iespējas ietekmēt savu
portretu. Ezeriņa portrets jau sen pieder
mums visiem, tomēr joprojām ir kustībā.
LCB E-KATALOGĀ
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LATVIEŠU AUTO RU DARB I
ANDRIS KALNOZOLS,
KALENDĀRS MANI SAUC
Dienas Grāmata, 2015
Romāna centrālais tēls ir jauns vīrietis ar
grūti definējamu garīgās veselības stāvokli.
Brīžiem šķiet, ka viņa prāts strādā kā
bērnam, citkārt – ka labāk nekā vairumam
pieaugušo. Stāsta struktūru veido vietējās
mazpilsētas mācītājam rakstītas vēstules,
kurās galvenais varonis reflektē par savā
dzīvē notiekošo, tādējādi iepazīstot pats
sevi un apkārtējo pasauli...
LCB E-KATALOGĀ

JANA EGLE,
SVEŠIE JEB MIĻEŅKIJ TI MOJ
Latvijas Mediji, 2018
Stāstu krājums “Svešie jeb Miļeņkij ti moi”
stāsta par satrūkušajām saitēm. Par
svešajiem, kuri īstenībā ir tik tuvi, un viņu
likteņiem. Neviens nezina, vai atsvešinātībā
ir iespējams iedvest jaunu dzīvību. Kādam ir
jāsaņem drosme spert pirmo soli pāri
laikiem, pāridarījumiem, vainas apziņai...
LCB E-KATALOGĀ

DACE VĪGANTE, BUMBULĪTIS
Zvaigzne ABC, 2020
Autore pievēršas smalkai un niansētai
cilvēku, dzīves, pasaules uztverei un
atveidei,
caur
mazo
–
dažviet
ar
humoristisku un ironisku vērojumu – rādot
arī grūto un nopietno, kas šajā grāmatā
iegūst lielumu un vieglumu. Trīspadsmit
stāstu uzmanības centrā joprojām ir
sieviete – viņas jūtas, domas, pieredze,
viņas seksualitāte, pagātne un nākotnes
nojausmas.
LCB E-KATALOGĀ
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LATVIEŠU AUTO RU DARB I
DŽEINA ŠTEINBERGA, LASĪTĀJA
Zvaigzne ABC, 2020
Pastiprinot cilvēka smadzeņu darbības
kapacitāti ar kvantu skaitļošanu, ir radīta
jauna profesija – Lasītājas, kuru apstrādātā
informācija tiek izmantota ekonomisku un
politisku lēmumu pieņemšanā. Tomēr
prestiža darbavieta, neierobežotas iespējas
un augsts statuss sabiedrībā nespēj
kompensēt neizskaidrojamo tukšumu, ko
Anna jūt. Pēc nelielas tehniskas kļūmes viņa
tiek izslēgta no lielās spēles un ir spiesta no
jauna palūkoties uz sevi un savu dzīvi...
LCB E-KATALOGĀ

ŽOLUDE INGA,
PIRMO REIZI UZ ZEMES
Liels un mazs, 2020
Grāmatas galvenais varonis ir zēns, kas
ārēji līdzinās klasesbiedriem, taču tikai
ārēji: gan viņš, gan viņa vecāki uz Zemes
atrodas izpētes misijā. Par viņa galveno
pētniecības objektu kļūst draudzība ar
diviem Zemes bērniem, ar kuriem viņš
nodibina aliansi un atklāj viņiem zvaigžņu
pasauli. Vai citplanētietis var saprast, kas ir
draudzība?...
LCB E-KATALOGĀ

INGA GAILE, RAKSTĪTĀJA
Dienas Grāmata, 2020
Inga Gaile savos prozas darbos raksta par
būšanu sievietei. Šoreiz — ierakstoties
Ivandes Kaijas miesā un asinīs. Valoda kā
sirds dunēšana, kaut īstie vārdi tiek meklēti,
kā jau tas Rakstītājai pienākas. Tekstu, laiku
un pasauļu sapludinājums — organisks kā
daba, ainava, bez inscenējuma arhitektūras.
Un nekas nav vienkārši. Jo īpaši tad, kad tu
esmu es, bet es — tu. Un tā bezgala.
LCB E-KATALOGĀ
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LATVIEŠU AUTO RU DARB I
DACE JUDINA,
SĒRIJA: IZMEKLĒ ANNA ELIZABETE
PĒDAS PUTEKĻOS. Latvijas Mediji, 2020
Palīdzēt var tikai tam, kurš vēlas, lai viņam
palīdz. Pēc vizītes pie Ķesterkalnu reģes
Silvijas uz šosejas mīklainā avārijā iet bojā
ziņu aģentūras īpašnieks Tuncis; viņa auto
lūžņos atrodas ģenerālim Bozem nolaupītie
dokumenti.
Melnpils
mērs
Poķis
pēc
pamatīga tusiņa tiek ierullēts asfaltā...
LCB E-KATALOGĀ

NEMODINIET MIRUŠOS. Latvijas Mediji, 2021
Agrā svētdienas rītā Dambergs saņem zvanu
– policijas ģenerāļa Bozes pagalmā atrasts
līķis, bet viņa virtuve izdemolēta. Tajā pašā
dienā, atgriežoties mājās no Austrijas, Vīnes
lidostā bez pēdām pazūd Annas Elizabetes
vecmāmiņa. Taču, ja šie notikumi paliek
zināmi tikai šaurām aprindām, tad ziņa par
to,
ka
pazīstama
uzņēmēja
mājās
noslepkavots atrasts viņa dubultnieks, līdz ar
rakstu dzeltenajā presē izplatās pa visu
valsti.
LCB E-KATALOGĀ

DZINTRA ŠULCE, CAURVĒJŠ
Latvijas Mediji, 2021
Šis ir stāsts par meklēšanu. Ranta veiksmīgi
sapelnījusi naudu, atgriezusies mājās, lai
kopā ar brāli beidzot sāktu saimniekot pēc
savām iecerēm. Rantai nekad nav bijis ideālu
vecāku, gadiem ilgi viņa samierinājusies ar
slepenas mīļākās lomu, klusībā glabājot
sapni par īstu ģimeni. Nu Rantai jāatgriežas
bērnības vasarās Āgenskalnā, jāatdzīvina
atmiņas par pirmo mīlestību. Viņu aicina,
viņa liktenīgi piekrīt. Vara, nauda un
popularitāte. Līdzcietība, godīgums, jūtas,
aprēķins un nodevība. Ko izvēlēties, ko
paturēt, ko aizstāvēt?
LCB E-KATALOGĀ
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LATVIEŠU AUTO RU DARB I
МИК ЗАНДИС,
ЛИВОНСКАЯ ЛОВУШКА
Библос, 2020
1210 год ... Год решающего сражения
коренных народов Балтийского моря с
германским орденом меченосцев за Ригу.
Расправа с заманенным в ловушку
германским кораблем меченосцев была
безжалостной и кровавой, а добыча богатой...
LCB E-KATALOGĀ

JANA VEINBERGA,
MĀKOŅAINA NAKTS
Zvaigzne ABC, 2020
Beta no mātes mantojusi skaisto viesnīcu
“Pie ezera”, taču pēdējā laikā bizness
nesokas, jo kāds sācis kaitēt viņas
īpašumam: apraksta sienas, nogremdē
laivu, nogalina suni, izplata riebīgas
baumas, veic viltus zvanus... Beta nespēj
iedomāties, kam viņa varētu būt ieriebusi,
un problēmas neatrisina arī simpātiskā, bet
noslēpumainā
bijušā
advokāta
Filipa
negaidītā uzrašanās...
LCB E-KATALOGĀ

ANNA BURGA, TĒTIS
Zvaigzne ABC, 2020
Māsas Alise un Ieva aug bērnunamā
Rundenes muižā, jo viņu māte ir alkoholiķe,
bet tēvi – katrai savs – nav zināmi.
Meitenēm ir paveicies, jo viņām atrasta
audžuģimene Francijā. Taču izrādās, ka viss
nav tik vienkārši. Bērnunama kādreizējā
audzēkne, tagadējā Francijas vēstniecības
darbiniece Tīna Legrāna, apstākļu sakritības
dēļ atgriezusies savā bērnības zemē,
nojauš, ka skaistā vieta pie ezera slēpj sevī
dīvainus un pat baisus notikumus...
LCB E-KATALOGĀ
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LATVIEŠU AUTO RU DARB I
LELDE KOVAĻOVA, ŠOSEJA
Latvijas Mediji, 2021
Laura kopā ar vīru Agri dzīvo privātmājā
nomaļā lauku apvidū. Vīrs dodas pastaigā
ar suni, bet mājās neatgriežas. Kad sieviete
sāk pazudušā vīra meklējumus, viņai nākas
saskarties ar apkārtējo nesapratni, vēl
vairāk – apgalvojumu, ka nekāda Agra nav,
viņa dzīvo viena. Laurai izdodas atrast
pierādījumus Agra eksistencei, bet vēl
jāsaprot, kas īsti noticis...
LCB E-KATALOGĀ

MADARA FRIDRIHSONE,
ATGŪTAIS MEDUSMĒNESIS
Zvaigzne ABC, 2020
Ieva atgriežas dzimtas mājās kopā ar jauno
vīru, lai sakārtotu savas vecmāmiņas lietas
un mantojumu. Viņai ir jāatšķetina ne tikai
omes dzīves līkloči, bet jāieskatās acīs arī
savai pagātnei, par kuru aktīvi atgādina trīs
kaimiņu dzimtas vīrieši dažādās paaudzēs
un ar pilnīgi atšķirīgiem nodomiem. Tāpat
arī tagadne izrādās mezglaina, jo līdz ar
Ievas mātes atgriešanos no Londonas
Kārkliņos sāk norisināties savādi notikumi.
LCB E-KATALOGĀ

VILMA LOTE VĪTIŅA, MEITENE
Neputns, 2020
Grāmatā lasāmi dzejoļi, kas tapuši vairāku
gadu garumā. Tie sakārtoti sešās nodaļās,
katra ietver kādas tēmas vai nozīmes
dzejoļus. “Tie ir par meiteni, rokām, dārzu,
brāli,
ūdeni,
maigumu,
krokodiliem,
karstumu u. c. Visi kopā tie veido
stāstījumu, savā ziņā meitenes portretu,” tā
krājuma autore.
LCB E-KATALOGĀ
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LATVIEŠU AUTO RU DARB I
MAIJA POHODŅEVA, MODRIS PELSIS
KAĶU VĀRDOTĀJA
Dienas Grāmata, 2021
Marija ir Marija, viņai nekad nav ienācis
prātā, ka viņas bezjēdzīgo dzīvi izglābs
vīrietis, kurš viņu mīlēs līdz nāvei. Ir tikai
pašas ceļš, pašas maldi un sīkie saprāta
uzplaiksnījumi. Pašas elles un pašas
paradīzes, kas visas norisinās tepat uz
zemes, tepat šajā dzīvē, kurā tepat vien būs
jāatbild un jāsaņem par visu...
LCB E-KATALOGĀ

NORA IKSTENA,
ŪDENS MIRDZĒŠANA
Dienas Grāmata, 2021
Marija ir Marija, viņai nekad nav ienācis
prātā, ka viņas bezjēdzīgo dzīvi izglābs
vīrietis, kurš viņu mīlēs līdz nāvei. Ir tikai
pašas ceļš, pašas maldi un sīkie saprāta
uzplaiksnījumi. Pašas elles un pašas
paradīzes, kas visas norisinās tepat uz
zemes, tepat šajā dzīvē, kurā tepat vien būs
jāatbild un jāsaņem par visu...
LCB E-KATALOGĀ

ИНГА АБЕЛЕ, ИВОВЫЙ МОНАХ
Dienas Grāmata, 2020
Роман «Ивовый монах» – повествование
о первом латгальском священнике и о
летчике, по-своему взыскующем небес. О
победах и заблуждениях разума и сердца,
о грехе и прощении. Прототип главного
героя книги – Францис Трасун, человек
трагической
судьбы,
он
же
католический
священник,
магистр
теологии, выдающийся государственный
и общественный деятель, 150-летие
которого в Латвии отмечали в 2014 году.
LCB E-KATALOGĀ
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ĀRZEMJU AUTORU DARBI LATVIEŠU VALODĀ
SELJA AHAVA,
LIETAS, KAS KRĪT NO DEBESĪM
Latvijas Mediji, 2020
Romāna četros vēstījumos dzirdam trīs
dažādas balsis, kas katra stāsta par
negaidītiem un pārsteidzošiem notikumiem
un to, kā tie mainījuši iesaistītos un
apkārtējo vidi...
LCB E-KATALOGĀ

DELFĪNE DE VIGĀNA, LOJALITĀTES
Jāņa Rozes apgāds, 2020
Trīspadsmitgadīgajam Teo un viņa draugam
Matisam ir noslēpums. Abu skolotājai Elēnai
ir aizdomas, ka kaut kas nav kārtībā, bet
centieni par katru cenu atklāt patiesību
atmodina pašas pagātnes rēgus. Matisa
māte Sesila nejauši atklāj vīra datorā ko
tādu, kas liek apšaubīt, vai viņa savu
dzīvesbiedru jelkad ir līdz galam iepazinusi...
Šis četrbalsīgais stāstījums par atkarību un
pienākumu sarežģīto tīklu savijas ap lasītāju
arvien ciešāk, vēstot par vientulības
šaubām, noklusēto realitāti un to, cik
bīstama mēdz būt lojalitāte.
LCB E-KATALOGĀ

DINA DŽEFERISA, PAZUDUSĪ MĀSA
Zvaigzne ABC, 2021
1936. gads. Bella Hetona ierodas Rangunā –
Birmas skaistākajā pilsētā, kur piepildās visi
sapņi, – lai sāktu jaunu dzīvi tālu prom no
dzimtās Anglijas un kļūtu par dziedātāju
smalkajā viesnīcā Strand. Viņa iegūst
draugus un labvēļus, uzrodas arī pielūdzēji.
Tomēr Bellai nedod mieru kāds pagātnes
noslēpums...
LCB E-KATALOGĀ
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ĀRZEMJU AUTORU DARBI LATVIEŠU VALODĀ
KĀRENA VAITA,
SVEŠINIEKI NO MONTEGJŪSTRĪTAS
Kontinents, 2021
Svešinieki no Montegjūstrītas ir trešais
romāns Tredstrītas sērijā. Miljoniem lasītāju
jau ir iemīļojuši nekustamā īpašuma mākleri
Melāniju
Midltoni,
kura
aizraujas
ar
vēsturiskajām mājām un to noslēpumiem.
Šajās
grāmatās
harmoniski
savijas
romantika un pagātnes noslēpumi, un tās ir
izlasāmas vienā elpas vilcienā.
LCB E-KATALOGĀ

NORA ROBERTSA, MANTOJUMS
Kontinents, 2021
Slaveno fitnesa treneri Eidrienu dzīve nav
lutinājusi – viņai nācies samierināties ar to,
ka pašas tēvs viņu nav vēlējies un māte
bijusi pārāk aizņemta, lai pievērstos meitai.
Mīlestības
siltumu
viņa
guva
pie
vecvecākiem, ar kuriem bieži pavadīja
vasaras. Kad traģiski iet bojā Eidrienas
vecmāmiņa, viņa acumirklī saprot, ka
pienācis laiks atgriezties dzimtajā pilsētiņā,
lai atbalstītu vectēvu. Eidrienas māte ir
pārliecināta, ka meita šādi iznīcinās savu
biznesu.
Bet
Eidriena
klausa
savai
sirdsbalsij. Viņa nojauš, ka šis lēmums
kardināli mainīs viņas dzīvi...
LCB E-KATALOGĀ

DŽEINA KORIJA, KĻŪDU LABIRINTS
Kontinents, 2021
Popija uzskata, ka šajā pasaulē ir divu tipu
sievietes: tās, kuras ir uzticīgas savam
vīram, un tās, kuras nav. Līdz šim Popija
nebija ne reizi nav šaubījusies par to, pie
kura tipa pieder pati. Bet viss mainās, kad
viņa pēc gandrīz divdesmit gadiem atkal
satiek valdzinošo Metjū. Popija pieļauj
vienu vienīgu kļūdu – un šī kļūda ir daudz
liktenīgāka, nekā viņa spēj iztēloties.
LCB E-KATALOGĀ
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ĀRZEMJU AUTORU DARBI LATVIEŠU VALODĀ
SĀRA BREDFORDA,
KARALIENE ELIZABETE II
Latvijas Mediji, 2021
Tēvoča skandalozā atkāpšanās no troņa un
tēva kronēšana, Otrais pasaules karš un
Lielbritānijas bombardēšana, seksa un
spiegu
skandāli,
impērijas
robežu
dramatiska sašaurināšana, Aukstais karš,
diži
premjerministri
Lielbritānijas
karalienes Elizabetes II mūža laikā pasaule
ir mainījusies kā paātrinātā filmā. Kā
Elizabetei II šajos notikumos izdevies
saglabāt stingro nostāju un aso skatienu?
LCB E-KATALOGĀ

MIŠELA MARLĪ,
KOKO: MĪLESTĪBAS SMARŽA
Latvijas Mediji, 2021
Francija, 1919. gads. Traģisks negadījums
pieliek punktu sapņiem par kopdzīvi ar
mīļoto. Draudzene pasviež ideju radīt
smaržas
–
kā
pieminekli
zaudētajai
mīlestībai. Koko Šaneli šī doma aizrauj, un
tā aizsākas leģenda par parfīmu Chanel No
5. Tā tapšana modes mākslinieci ieved ne
tikai aromātu pasaulē, bet arī jaunās
vētrainās attiecībās.
LCB E-KATALOGĀ

NELE NOIHAUSA, MĀTES DIENA
Dienas Grāmata, 2020
Kādā vecā, lielā mājā tiek atrasts tās
īpašnieka
līķis.
Mirušais
ir
Teodors
Reifenrāts.
Tomēr
tas
nav
vienīgais
nepatīkamais
atradums,
kas
sagaida
galveno kriminālinspektori Piu Zanderi, voljērā līdzās galīgi novārdzinātam sunim
tiek atrasti apgrauzti cilvēka kauli...
LCB E-KATALOGĀ
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ĀRZEMJU AUTORU DARBI LATVIEŠU VALODĀ
EVE HIETAMIES,
TĒTIS UZ PILNU SLODZI
Latvijas Mediji, 2019
Eves Hietamies romānā par vientuļā tēva
Anti un viņa dēla Pāvo pirmajiem gadiem
divu cilvēku ģimenē aizkustinošais savijas
ar drosmīgo, komiskais ar skumjo, radot
patiesi izjustu un izklaidējošu lasāmvielu.
LCB E-KATALOGĀ

DŽEINA HĀRPERE, DABAS SPĒKI
Zvaigzne ABC, 2021
Ceļā devās piecas, bet atgriezās vien
četras... Vai Alise ir šeit? Vai viņai izdevās?
Vai viņa ir drošībā?” Nakts tumsā valdošajā
haosā nebija iespējams noteikt, kura no
četrotnes bija apjautājusies par Alisi. Vēlāk,
kad sāksies sarežģījumi, ikviena apgalvos,
ka tā bijusi viņa. Pārgājiens pa kalnaino
ainavu iecerēts kā kolēģu saliedēšanas
pasākums...
LCB E-KATALOGĀ

KAMILLA LEKBERGA, ZELTA BŪRIS
Jumava, 2020
Kad Džekam nepieciešama palīdzība jauna
uzņēmuma dibināšanā, Feija pamet skolu,
lai viņu atbalstītu, dienās strādājot par
viesmīli, bet naktīs par biznesa stratēģi
Džeka uzņēmumā. Kad viņa atklāj, ka vīram
ir dēka, viņas perfektā pasaule sašķīst
lauskās. Feija ir viena, emocionāli sagrauta
un finansiāli izpostīta, bet ellē nav redzētas
tādas dusmas kā sievietei ar vardarbīgu
pagātni un noslieci uz atriebību. Romāns
stāsta par nodotu un pazemotu miljardiera
sievu un viņas perfekto scenāriju, lai
atriebtos vīram un nospiestu viņu uz
ceļiem.

LCB E-KATALOGĀ
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ĀRZEMJU AUTORU DARBI LATVIEŠU VALODĀ
EMĒLIJA ŠEPA, PRIORITĀTE NR. 1
Latvijas Mediji, 2021
Noršēpingas policiju un mediķus satricina
asinis stindzinošu noziegumu virkne –
aukstasinīgi ievainoti upuri tiek atstāti
mokošai nāvei. Pirms daudziem gadiem
liktenīgas kļūdas dēļ darbu ķirurģijā
pametušais Filips Engstrems drīz vien
saprot, ka reiz pazinis visus bojā gājušos.
Vai viņš varētu būt nākamais slepkavas
sarakstā?
LCB E-KATALOGĀ

DELFĪNE DE VIGĀNA, NO UN ES
Jāņa Rozes apgāds, 2021
Romāns “No un es” ir kompakts, spoži
uzrakstīts vēstījums par to, ko patiesībā
nozīmē mājas un ko – būt bez pajumtes.
Grāmatas
galvenā
varone
ir
trīspadsmitgadīgā Lū Bertiņaka, kuras
intelekta koeficients ir tik augsts, ka viņa
mācās kopā ar divus gadus vecākiem
jauniešiem.
Savukārt
viņas
labākajam
draugam un klasesbiedram Lūkasam jau ir
17 un patiesībā būtu jāmācās vēl divas
klases augstāk...
LCB E-KATALOGĀ

ANDŽELA NANETI,
MANS VECTĒVS BIJA ĶIRŠU KOKS
Jāņa Rozes apgāds, 2019
Pilsētas zēnam Tonīno ir četri vecvecāki vieni dzīvo kaimiņos, un tiem vairāk rūp
suns, nevis mazdēls, savukārt mammas
vecāki dzīvo laukos. Vectētiņš Otaviāno un
vecmamma Teodolinda ir sirsnīgi ļaudis,
viņu māja un dārzs ir Tonīno laimes zeme,
tur var kāpt lielajā ķirsī, jāt uz zoss un
brokastīs dabūt gogelmogeli. Kad pilsētas
priekšnieki grib dārzu atņemt un ķirsi
nozāģēt, lai būvētu jaunu ceļu, zēns
apņemas to nepieļaut.
LCB E-KATALOGĀ
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ĀRZEMJU AUTORU DARBI LATVIEŠU VALODĀ
DŽORNS LJĒRS HORSTS, ALU CILVĒKS
Jumava, 2020
Izmeklētājs Vistings ir atgriezies darbā pēc
spraigajiem notikumiem, kas tika aprakstīti
grāmatā “Medību suņi”, kā arī pielāgojas
dzīvot viens pēc šķiršanās no Suzannas.
Ziemas sezonai sākoties, viņš sastopas ar
vissarežģītāko
lietu,
kurā
viņam
ir
jāsadarbojas
ar
pāri
okeānam
strādājošajiem kolēģiem, kā arī ar nacionālo
noziegumu
apkarošanas
komandu
un
operatīvo vienību no Oslo...
LCB E-KATALOGĀ

IRSA SIGURDARDOTIRA, CAURUMS
Zvaigzne ABC, 2020
Bagāts investors tiek atrasts karājamies
striķī senā soda izpildes vietā starp lavas
laukiem. Pēc līķa apskates kļūst skaidrs, ka
tā nav pašnāvība. Mirušā krūtīs ir iedzīta
nagla, pie kuras ir aizķēries vairs tikai mazs
papīra gabaliņš. Izmeklētājs Huldars tiek
norīkots pārbaudīt mirušā dzīvokli. Tur viņš
satiek Freiju un kādu mazu zēnu, kurš
nemāk paskaidrot, kāpēc atrodas svešajā
dzīvoklī. Tā kā netiek atklāta nekāda saikne
starp bērnu un noslepkavoto vīrieti, Freijai
un Huldaram jāapvieno spēki, lai atrastu
mazā zēna vecākus...

LCB E-KATALOGĀ

MĀRGARETA ATVUDA, LIECINIECES
Zvaigzne ABC, 2020
1985. gadā sarakstītais romāns "Kalpones
stāsts", kas jau tiek uzskatīts par mūsdienu
literatūras klasiku, atgriezās bestselleru
sarakstos tajā laikā, kad par ASV prezidentu
tika ievēlēts D. Tramps un Kalpones kļuva
par simbolu cīņai par sieviešu līdztiesību.
"Liecinieces"
ir
turpinājums
romānā
"Kalpones stāsts" atainotajiem notikumiem.
LCB E-KATALOGĀ
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ĀRZEMJU AUTORU DARBI KRIEVU VALODĀ
ЕКАТЕРИНA ВИЛЬМОНТ,
ПТИЦЫ ЕГО ЖИЗНИ
ACT, 2020
В его жизни все донельзя запутано.
Отношения с родителями: по словам отца
он "крученый, верченый". С женщинами любимой и нелюбимой. У него большой
талант, но гордость и гордыня мешают
ему. Однако есть на свете девушка Аглая…
LCB E-KATALOGĀ

ТАТЬЯНА УСТИНОВА,
ПО ЗОЖУ СЕРДЦА
Эксмо, 2020
Судью Елену Кузнецову подставили и
оклеветали! Против нее ополчились все
столичные
СМИ
—
кто-то
весьма
успешный и влиятельный затеял эту
травлю в массмедиа. Следы ведут в
компанию,
специализирующуюся
на
здоровом
питании
и
техниках
просветления...
LCB E-KATALOGĀ

ЛЮДМИЛА МАРТОВА,
ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА
Эксмо, 2020
Дина
Резникова
следовала
по
привычному
маршруту
—
ночным
поездом
в
Москву,
где
она
подрабатывала
переводчиком
на
переговорах.
Ее
соседом
оказался
мертвецки пьяный тип, разбросавший
вещи по купе. Собирая их, Дина заметила
старинный документ на непонятном
языке, но в тот момент не придала ему
значения, ведь вскоре в купе появился ее
друг детства Борис Посадский, тоже
направлявшийся в столицу...
LCB E-KATALOGĀ
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ĀRZEMJU AUTORU DARBI KRIEVU VALODĀ
МАРИЯ МЕТЛИЦКАЯ,
СТОЯНКА ПОЕЗДА ВСЕГО МИНУТА
Эксмо, 2021
Жизнь очень похожа на стремительно
мчащийся поезд. Мелькают леса, поля,
станции. Не успеешь оглянуться — тебе
уже далеко за..., и ты прекрасно
понимаешь, что шансы на устройство
личной жизни стремительно тают. И
если появился "приличный человек",
готовый повести тебя в загс, надо
соглашаться...

LCB E-KATALOGĀ

ВАЛЕНТИН ЛАВРОВ,
КРОВАВАЯ ПЛАХА
Центрполиграф, 2020
Рассказы о знаменитых преступниках и
преступлениях
прошлого:
о
Соньке
Золотой Ручке, о дерзком похищении
серебряного сервиза - подарка Николая I
у
французского
посла
герцога
Монтебелло, о приключениях легенд
российского сыска Ивана Путилина,
Аркадия Кошко и других.
LCB E-KATALOGĀ

ГУЗЕЛЬ ЯХИНА,
ЭШЕЛОН НА САМАРКАНД
ACT, 2021
1923 год. Начальник эшелона и комиссар
эвакуируют пять сотен беспризорных
детей из Казани в Самарканд. Череда
захватывающих и страшных приключений в пути, обширная география — от
лесов Поволжья и казахских степей к
пустыням
Кызыл-Кума
и
горам
Туркестана...
LCB E-KATALOGĀ
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ĀRZEMJU AUTORU DARBI KRIEVU VALODĀ
НИКОЛАЙ СВЕЧИН,
ВОСЬМОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Эксмо, 2020
Лыков повышен в чине, теперь он
статский советник. И стал ненадолго
бюрократом:
временно
руководит
Восьмым делопроизводством Департамента полиции. "Восьмерка" - всероссийский сыск, она координирует действия
всех сыскных отделений империи. Но
бюрократ из Лыкова не получается:
кабинетная работа не для него. По
счастью,
Столыпин
нашел
Алексею
Николаевичу лучшее применение...

LCB E-KATALOGĀ

АННА БЕННЕТТ,
СЛУЧАЙНЫЙ ГРАФ
Эксмо, 2020
Ни для кого не секрет, что год, когда
девушка начинает выезжать в свет, –
самый волнительный и прекрасный в ее
жизни. Балы, платья, атласные перчатки
и,
конечно,
перспектива
удачного
замужества. Но для мисс Фионы Хартли
это чудесное время омрачено жесткими
условиями,
которые
поставил
ей
шантажист...
LCB E-KATALOGĀ

ДЖОДЖО МОЙЕС,
ДАРУЮЩИЙ ЗВЕЗДЫ
Иностранка, Азбука-Аттикус, 2020
Элис выходит замуж за красивого
американца Беннета Ван Клива в
надежде избежать душной атмосферы
родительского дома в Англии, но
довольно скоро понимает, что сменила
одну тюрьму на другую. Именно поэтому
она с радостью соглашается на работу в
весьма
необычной
библиотеке
по
программе Элеоноры Рузвельт...
LCB E-KATALOGĀ
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ĀRZEMJU AUTORU DARBI KRIEVU VALODĀ
АНЬЕС МАРТЕН-ЛЮГАН,
МЫ НЕ МОГЛИ РАЗМИНУТЬСЯ
ACT, Corpus, 2021
Красавица Рен — талантливый дизайнер,
совладелица успешного пиар-агентства.
И заложница своих былых ошибок.
Главный
смысл
ее
жизни
—
семнадцатилетний сын, которого она
растит одна. Больше всего она страшится
той минуты, когда он уйдет от нее, чтобы
начать жить самостоятельно...
LCB E-KATALOGĀ

ПЭМ ДЖЕНОФФ,
ИСТОРИЯ СИРОТЫ
ACT, 2020
Роман
о
дружбе,
зародившейся
в
бродячем
цирке
во
время
Второй
мировой
войны,
"История
сироты"
рассказывает о двух необыкновенных
женщинах и их мучительных историях о
самопожертвовании.
Шестнадцатилетнюю Ноа с позором
выгнали из дома родители после того, как
она
забеременела
от
нацистского
солдата.
LCB E-KATALOGĀ

ШАРЛОТТА ЛИНК, ОБМАНУТАЯ
Эксмо, Inspiria, 2020
Жизнь Кейт, офицера полиции, одинока и
безрадостна. Не везет ей ни в личном
плане, ни в профессиональном… На свете
есть только один человек, которого она
искренне любит и который любит ее:
отец. И когда его зверски убивают в
собственном доме, Кейт словно теряет
себя. Не в силах перенести эту потерю и
просто тихо страдать, она, на свой страх
и риск, начинает личное расследование...
LCB E-KATALOGĀ
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ĀRZEMJU AUTORU DARBI KRIEVU VALODĀ
АНЬЕС МАРТЕН-ЛЮГАН,

МНЕ НАДО КОЕ В ЧЕМ ТЕБЕ ПРИЗНАТЬСЯ

ACT, Corpus, 2021

Жизнь Авы казалась сказкой: дом,
наполненный любовью, прекрасный муж,
двое
очаровательных
детей
и
собственная
художественная
галерея,
руководство которой приносит не только
приличный доход, но и ежедневную
радость. Жизнь, о которой можно только
мечтать.
Но
однажды
роковая
случайность, слепой удар судьбы меняет
всё...

LCB E-KATALOGĀ

ЭЛЕНА ФЕРРАНТЕ,
ЛЖИВАЯ ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
ACT, Corpus, 2020
Захватывающий, психологически тонкий
и точный роман о том, как нелегко
взрослеть. Главной героине, она же
рассказчица, на самом пороге юности
приходится узнать множество семейных
тайн, справиться с грузом которых было
бы трудно любому взрослому...
LCB E-KATALOGĀ

Ю НЕСБЕ, КОРОЛЕВСТВО
Азбука, Аттикус, 2020
В норвежском городке, затерянном в
горах, течет сонная мирная жизнь. И она
вполне устраивает Роя, который тут
родился и вырос, но на его пороге
появляется возмутитель спокойствия —
младший
брат
Карл,
успешный,
предприимчивый, дерзкий. Он приехал
со
своей
новой
женой,
довольно
странной особой, — и с грандиозными
планами строительства отеля в целях
возрождения города...
LCB E-KATALOGĀ
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ĀRZEMJU AUTORU DARBI KRIEVU VALODĀ
ЛУИЗА ПЕННИ,
ОЧЕНЬ ХРАБРЫЙ ЧЕЛОВЕК
Азбука-Аттикус, 2021
Роман
"Очень
храбрый
человек"
продолжает
серию
расследований
старшего инспектора Армана Гамаша.
Этот
обаятельный
персонаж
создан
пером Луизы Пенни, единственного в
мире пятикратного лауреата премии
Агаты Кристи
LCB E-KATALOGĀ

КАМИЛЛА ЛЭКБЕРГ,
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА
Эксмо, 2019
Фэй отдала мужу всю свою жизнь. Она
сделала Яка тем, кем его знают сейчас, –
одним из самых успешных бизнесменов
Швеции, мультимиллионером, медийной
знаменитостью,
счастливым
отцом…
Однако Як забыл о этом. И существование
Фэй превратилось в кошмар. Постоянные
издевательства и унижения, презрение и
измены…
LCB E-KATALOGĀ

ФРЕДРИК БАКМАН,
ТРЕВОЖНЫЕ ЛЮДИ
Синдбад, 2021
В маленьком шведском городке накануне
Нового года вооруженный пистолетом
человек в маске после неудачной
попытки ограбить банк захватывает
восемь заложников во время показа
покупателям выставленной на продажу
квартиры. У подъезда тут же собирается
толпа жадных до сенсаций репортеров,
полиция блокирует все подступы к дому и
готовится штурмовать квартиру...
LCB E-KATALOGĀ
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ĀRZEMJU AUTORU DARBI ANGĻU VALODĀ
J. K. ROWLING, HARRY POTTER
AND THE PHILOSOPHER'S STONE
Bloomsbury, 2014
Harry Potter has never even heard of
Hogwarts when the letters start dropping
on the doormat at number four, Privet
Drive. Then, on Harry's eleventh birthday, a
great beetle-eyed giant of a man called
Rubeus Hagrid bursts in with some
astonishing news: Harry Potter is a wizard,
and he has a place at Hogwarts School of
Witchcraft and Wizardry. An incredible
adventure is about to begin!
LCB E-KATALOGĀ

TSUGUMI OHBA, DEATH NOTE
Viz Media, 2020
Light Yagami is an ace student with great
prospects - and he's bored out of his mind.
But all that changes when he finds the
Death Note, a notebook dropped by a
rogue Shinigami death god. Any human
whose name is written in the notebook
dies, and now Light has vowed to use the
power of the Death Noteto rid the world of
evil...

LCB E-KATALOGĀ

NINA LACOUR, WATCH OVER ME
Dutton Books, 2020
Newly graduated from high school, Mila has
aged out of the foster care system. So when
she’s offered a teaching job and a place to
live on an isolated part of the Northern
California coast, she immediately accepts.
Maybe she will finally find a new home—a
real home. The farm is a refuge, but it’s also
haunted by the past. And Mila’s own
memories are starting to rise to the
surface.
LCB E-KATALOGĀ
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ĀRZEMJU AUTORU DARBI ANGĻU VALODĀ
KAREN MCMANUS,
ONE OF US IS LYING
Penguin Books, 2017
Five students go to detention. Only four
leave alive. For fans of Gossip Girl and
Pretty Little Liars, this is the perfect high
school thriller. Outsider Simon, creator of
the notorious gossip app at Bayview High,
won't ever talk about any of the students
again. He dies 24 hours before he could
post their deepest secrets online...
LCB E-KATALOGĀ

RAINBOW ROWELL,
PUMPKINHEADS
Macmillan, 2019
Bestselling author Rainbow Rowell and
Eisner Award–winning artist Faith Erin Hicks
have teamed up to create Pumpkinheads: a
smart and swoony Rainbow Rowell romance
in full colour graphic novel form, about two
teens discovering what it means to leave
behind a place – and a person – with no
regrets.
LCB E-KATALOGĀ

LANCE RUBIN, CRYING LAUGHING
Knopf, 2019
Winnie Friedman has been waiting for the
world to catch on to what she already
knows: she’s hilarious. It might be a long
wait, though. After bombing a stand-up set
at her own bat mitzvah, Winnie has kept
her jokes to herself. Well, to herself and her
dad,
a
former
comedian
and
her
inspiration. Caught up in a spiral of epically
bad
dates,
bad
news,
and
bad
performances, Winnie’s struggling to see
the humor in it all. But finding a way to
laugh is exactly what will see her through.
LCB E-KATALOGĀ
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ĀRZEMJU AUTORU DARBI ANGĻU VALODĀ
CHRISTINA LAUREN,
THE UNHONEYMOONERS
Piatkus, 2020
Olive is always unlucky; her identical twin
sister Ami, on the other hand, is probably
the luckiest person in the world. While she's
about to marry her dream man, Olive is
forced to play nice with her nemesis: the
best man, Ethan. Yet Olive's luck may be on
the turn...
LCB E-KATALOGĀ

RUPI KAUR, MILK AND HONEY
Andrews McMeel, 2015
The book is divided into four chapters, and
each chapter serves a different purpose.
Deals with a different pain. Heals a
different heartache. Milk and Honey takes
readers through a journey of the most
bitter moments in life and finds sweetness
in them because there is sweetness
everywhere if you are just willing to look.
LCB E-KATALOGĀ

JENNY HAN, P.S. I STILL LOVE YOU
Scholastic, 2015
Lara Jean didn’t expect to really fall for
Peter. She and Peter were just pretending.
Except suddenly they weren’t. Now Lara
Jean is more confused than ever. When
another boy from her past returns to her
life, Lara Jean’s feelings for him return too.
Can a girl be in love with two boys at once?
LCB E-KATALOGĀ
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ĀRZEMJU AUTORU DARBI ANGĻU VALODĀ
DINAH JEFFERIES,
THE TUSCAN CONTESSA
Penguin Books, 2020
In 1943, Contessa Sofia de' Corsi's peaceful
Tuscan villa among the olive groves is
upturned by the sudden arrival of German
soldiers. Desperate to fight back, she
agrees to shelter a wounded British radio
engineer in her home, keeping him hidden
from her husband Lorenzo - knowing that
she is putting all of their lives at risk...
LCB E-KATALOGĀ

HOLLY JACKSON,
A GOOD GIRL'S GUIDE TO MURDER
Electric Monkey, 2019
The case is closed. Five years ago,
schoolgirl Andie Bell was murdered by Sal
Singh. The police know he did it. Everyone
in town knows he did it. But having grown
up in the same small town that was
consumed by the murder, Pippa Fitz-Amobi
isn't so sure...
LCB E-KATALOGĀ

LAURA PURCELL,
THE SILENT COMPANIONS
Raven Books, 2018
Newly married, newly widowed Elsie is sent
to see out her pregnancy at her late
husband's crumbling country estate, The
Bridge. With her new servants resentful and
the local villagers actively hostile, Elsie only
has her husband's awkward cousin for
company. Or so she thinks. For inside her
new home lies a locked room, and beyond
that door lies a two-hundred-year-old
diary...
LCB E-KATALOGĀ
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N O Z A R U L I T E R A T Ū R A L A T V I E Š U V AL O D Ā
ZANE ZUSTA, GATIS LĪDUMS
TARAKĀNI TAVĀ GALVĀ
Zvaigzne ABC, 2020
Protams, arī vīriešiem ir savi tarakāni. Katrs
stāsts šķiet tik saprotams un reāls. Taču
labākais ir tas, ka katram stāstam ir
turpinājums. Lai viss nešķistu kā vienkārša
vīriešu aprunāšana, grāmatā ir VIŅŠ.
Psihoterapeits Gatis Līdums ar savām
trāpīgajām vēstulēm katram stāsta varonim
ļauj uz izlasīto paskatīties vēl no cita
skatpunkta.
LCB E-KATALOGĀ

ROBINA NORVUDA,
SIEVIETES, KAS MĪL PAR DAUDZ
Dienas Grāmata, 2020
Ja jūsu dzīvē mīlestība ir ciešanas, šī
grāmata ir rakstīta tieši jums. Tā stāsta par
sievietēm, kuras mīl par daudz. Viņas atkal
un
atkal
iesaistās
nelaimīgās
un
destruktīvās attiecībās ar vīriešiem un cīnās
no visa spēka, lai neveiksmei nolemtā
kopdzīve tomēr turpinātos. Šīs sievietes
rīkojas saskaņā ar noteiktiem domāšanas
un uzvedības modeļiem...
LCB E-KATALOGĀ

ZANE ZUSTA, DIĀNA ZANDE
TARAKĀNI MANĀ GALVĀ
Zvaigzne ABC, 2020
Grāmata
“Tarakāni
manā
galvā”
izklaidējošos, viegli lasāmos stāstiņos zīmē
ainas no sieviešu - jaunu un vēl jaunāku,
smuku un vēl smukāku, tikumīgu un vēl
tikumīgāku - ikdienas. Grāmatas autore
Zane Zusta un psihoterapeite Diāna Zande
palīdz lasītājām notvert un vismaz uzsākt
tarakānu dresēšanu.
LCB E-KATALOGĀ
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NOZARU LITERATŪRA LATVIEŠU VALODĀ
100 DIKTATORI
Aplis, 2007
Tirānijas un diktatūras cilvēces vēsturē
ieņem īpašu vietu, tās dažus gadsimtus ir
valdījušas dažādās tautās, sabiedrībās un
valstīs.
Apskatot
dažādus
diktatorus,
protams, nebūt ne visus, mēģināsim izprast,
cik vēsturiski nozīmīga ir diktatūra pretstatā
demokrātijai,
un
kā
var
attīstīties
sabiedrības pārvalde nākotnē.
LCB E-KATALOGĀ

VITA KALNIŅA, NIĶU NAV!
Līna, 2020
“Niķu nav!” ir Vitas Kalniņas otrā grāmata
par bērnu un vecāku attiecībām līdz triju
gadu vecumam. Šim bērna dzīves posmam
raksturīga arvien lielāka bērna interese par
apkārtējo pasauli un aktīva tās izpēte,
vienlaikus pieaugot viņa vēlmei visu noteikt
pašam, kas vecākiem var nest jaunus
izaicinājumus, salīdzinot ar pirmajiem
bērna dzīves mēnešiem.
LCB E-KATALOGĀ

DZINTARS MOZGIS,

CEĻVEDIS VESELĪBAS APRŪPES VADĪBĀ

Nacionālais apgāds, 2008

Veselības aprūpe ir īpaša tautsaimniecības
nozare, kas rūpējas par nozīmīgāko mūsu
tautas vērtību - veselību. Taču veselības
aprūpe ir arī tā nozare, kas jebkuram mūsu
tautas indivīdam kļūst īpaši nozīmīga tikai
tad, kad veselības vairs nav. Šī grāmata ir
pārdomu grāmata par vadīšanu un
veselības aprūpi. Tā tika iecerēta, lai
rosinātu diskusijas un nākamās pārdomas,
jo tā varbūt varētu vadīt veselības aprūpes
organizācijas labāk.

LCB E-KATALOGĀ
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NOZARU LITERATŪRA LATVIEŠU VALODĀ
ANNA BIKOVA, "IDEĀLAS MAMMAS"
ATTĪSTOŠĀS NODARBĪBAS
Avots, 2020
Gramatā autore Anna Bikova – pedagoģe,
psiholoģe un vairāku grāmatu autore –
dalās pieredzē, kā attīstīt bērnā radošumu,
loģisko un matemātisko domāšanu, runu,
veiklību u.c. iemaņas. Grāmata domāta
dažāda
pirmsskolas
vecuma
bērnu
vecākiem,
vecvecākiem
un
auklītēm,
skaidrojot, kā palīdzēt attīstīties bērniem
gan pastaigu laikā, gan veicot ikdienas soli,
gan kopā rotaļājoties, un kliedē mītus par
obligāti
nepieciešamu
nodarbību
apmeklēšanu.
LCB E-KATALOGĀ

LATVIJA LIKTEŅA GAITĀS 1918-1991
Preses nams, 2006
Parskats, ka dzīve ritēja Latvija kopš
neatkarības pasludināšanas 1918. gadā līdz
šodienai.Latvija likteņa gaitās 1918-1991 ir
laista tautās, lai Latvijas iedzīvotājiem, it
sevišķi jaunajai paaudzei dotu vispārēju
ieskatu, kā tapa pirmā neatkarīgā Latvija, kā
risinājās turpmākie politiskie notikumi
valstī un kā veidojās un attīstījās iedzīvotāju
dzīve.
LCB E-KATALOGĀ

DEIVIDS KRISTALS,
MAZĀ VALODAS GRĀMATA
Latviešu valodas aģentūra, 2019
Šī ir populārzinātniska grāmata, kas
saistošā valodā izvada lasītāju cauri valodas
un valodniecības labirintiem, ik pa brīdim
pievēršoties vēstures faktiem vai jaunām
tendencēm valodas attīstībā.
LCB E-KATALOGĀ

WWW.LCB.LV

INFO@LCB.LV

654 26065

29

N O Z A R U L I T E R A T Ū R A K R I E V U V A LO D Ā
ЮРИЙ ЧЕРТОВ, ИЗВЕСТНЫЕ РУССКИЕ
В ИСТОРИИ ДАУГАВПИЛСА
Дом Каллистратова, 2020
Героями книги стали люди, деятельность
и
решения
которых
оставили
несомненный след в истории нашего
города, его становлении и развитии.
Книга охватывает исторический период с
XVI века по наши дни, где читателю
предстоит встреча с современниками –
заслуженными
людьми,
отмеченными
наградами Даугавпилсского самоуправления, медалями и орденами.
LCB E-KATALOGĀ

ЗАЛМАН ЯКУБ,
ДАУГАВПИЛС В ПРОШЛОМ
А.К.А., 1998
В книге краеведа Залмана Иосифовича
Якуба публикуются статьи об истории
города Даугавпилса. Это первый крупный
историко-краеведческий труд, охватывающий историю города в разные периоды
его существования.
LCB E-KATALOGĀ

ДЖЕЙМС КЛИР,
АТОМНЫЕ ПРИВЫЧКИ
Питер, 2021
Атомные
привычки
—
маленькие
изменения, в которых скрыта огромная
мощь! Вы давно пытаетесь измениться,
но не получается. Не корите себя!
Виноваты не вы, а система. Джеймс Клир
развенчивает
мифы
о
привычках,
мотивации и силе воли. Опираясь на
научные
данные,
результаты
исследований, личный опыт и опыт
успешных людей...
LCB E-KATALOGĀ

WWW.LCB.LV

INFO@LCB.LV

654 26065

30

NOZARU LITERATŪRA KRIEVU VALODĀ
РОБЕРТ ЧАЛДИНИ,
ПСИХОЛОГИЯ ВЛИЯНИЯ
Бомбора, Эксмо, 2020
Роберт Б. Чалдини много лет изучал
принципы успешных продаж. На основе
своих
исследований
он
написал
руководство по мотивации и убеждению,
которое
многие
авторитетные
периодические издания признали лучшей
книгой о влиянии, когда-либо изданной.
Специальное
издание,
выпущенное
ограниченный тиражом, в стильном
оформлении, с лентой ляссе и манжетой..
LCB E-KATALOGĀ

МАРИНА МЕЛИЯ,
ХОЧУ. МОГУ. НАДО.
Бомбора, Эксмо, 2021
Используя триаду «хочу – могу – надо»,
мы осознаем свои истинные желания и
свои реальные возможности, определим
свою цель и поймем именно свой
алгоритм ее достижения. Книга всегда
будет
под
рукой,
к
ней
можно
возвращаться по мере необходимости,
чтобы становиться сильнее...
LCB E-KATALOGĀ

МАРК РОУДЗ,
КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С КЕМ УГОДНО
Манн, Иванов и Фербер, 2017
Если вы хоть раз в жизни упускали
возможность
использовать
личный
контакт с важными для вас людьми,
прислушайтесь к советам Марка Роудза.
Он поможет вам разобраться, какие
именно причины мешают вам свободно
общаться в самых разных ситуациях...
LCB E-KATALOGĀ
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NOZARU LITERATŪRA KRIEVU VALODĀ
СТО ВЕЛИКИХ КРЕПОСТЕЙ МИРА
Вече, 2016
Их осталось не так уж и много на нашей
планете по сравнению с современными
городами - этих маленьких, но мощных
твердынь, насмерть стоявших перед
бесчисленными
нашествиями
врагов.
Старые крепости... Зачастую сегодня это
одни лишь камни, чудом уцелевшие
после десятков и сотен битв и природных
катаклизмов.
Но
даже
эти
руины
обладают
каким-то
непередаваемым
притяжением и привлекают к себе
ежегодно сотни тысяч людей...
LCB E-KATALOGĀ

РАЙНХАРД ВИТТРАМ,
ИСТОРИЯ ПРИБАЛТИЙСКИХ НАРОДОВ
Центрполиграф, 2020
Автор, основываясь на малоизвестных
исторических
документах
и
исследованиях
ряда
ученых,
рассматривает развитие прибалтийских
земель, ныне Латвии и Эстонии, с конца
XII и до начала XX столетия. Особое
внимание уделяется роли германских
рыцарей и немецких дворян, а также
церкви, в создании государственности в
этих регионах...
LCB E-KATALOGĀ

ИГОРЬ ПРОКОПЕНКО,
ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ ГИТЛЕРА
Издательство Э, 2018
Известный
телеведущий
Игорь
Прокопенко
в
своей
новой
книге
открывает тайны Третьего рейха империи зла, созданной германскими
нацистами.
Ключевые
события
драматического
периода
в
истории
человечества - 30-40-х годов ХХ века обретают новый смысл и значение, что
не укладывается в привычные для нас
представления.
LCB E-KATALOGĀ
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NOZARU LITERATŪRA ANGĻU VALODĀ
ANNE BOGEL, DON'T OVERTHINK IT
Baker Books, 2020
Popular blogger offers readers strategies to
avoid negative thought patterns, streamline
decisions they're often prone to overthink,
and proactively bring more peace, joy, and
love into their lives. This is more than a
simple book about making good decisions,
Don't Overthink It offers you a framework
for making choices you'll be comfortable
with, using an appropriate amount of
energy, freeing you to focus on all the other
stuff that matters in life.
LCB E-KATALOGĀ

MARK MANSON,
EVERYTHING IS F*CKED
HarperCollins, 2019

We live in an interesting time. Materially,
everything is the best it’s ever been-we are
freer, healthier and wealthier than any
people in human history. Yet, somehow
everything seems to be irreparably and
horribly f*cked. At this moment in history,
when we have access to technology,
education
and
communication
our
ancestors couldn’t even dream of, so many
of us come back to an overriding feeling of
hopelessness.
LCB E-KATALOGĀ

ROBIN SHARMA, THE 5 AM CLUB
Thorsons, 2018
The 5 AM Club offers advice on making
your mornings the kickstart you need to
attain your most remarkable achievements.
Mornings are often a struggle for people.
But Robin Sharma believes his formula can
help anybody feel inspired and focused
early in the morning. He also offers
neuroscientific support for approaches that
will help you rise far more quickly than the
rest of society.
LCB E-KATALOGĀ
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NOZARU LITERATŪRA ANGĻU VALODĀ
PAUL MCKENNA, CONTROL STRESS
Bantam Press, 2009
Based on over twenty years of research, this
book contains cutting edge psychological
techniques that will automatically create
feelings of calm alertness for you to access
whenever you choose. You will learn how to
transform your life from a place of peace,
freedom from worry and inner strength.
LCB E-KATALOGĀ

DANIEL COYLE, THE CULTURE CODE
Random House Business, 2019
The Culture Code reveals the secrets of
some of the best teams in the world - from
Pixar to Google to US Navy SEALs explaining the three skills such groups have
mastered in order to generate trust and a
willingness
to
collaborate.
Combining
cutting-edge science, on-the-ground insight
and practical ideas for action, it offers a
roadmap for creating an environment
where innovation flourishes, problems get
solved, and expectations are exceeded.
LCB E-KATALOGĀ

MARK MANSON, THE SUBTLE ART
OF NOT GIVING A F*CK
HarperCollins, 2016
In this generation-defining self-help guide,
a superstar blogger cuts through the crap
to show us how to stop trying to be
"positive" all the time so that we can truly
become better, happier people.
LCB E-KATALOGĀ
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NOZARU LITERATŪRA ANGĻU VALODĀ
MATTHEW WALKER, WHY WE SLEEP
Scribner, 2017
An explosion of scientific discoveries in the
last twenty years has shed new light on this
fundamental aspect of our lives. Now,
preeminent neuroscientist and sleep expert
Matthew
Walker
gives
us
a
new
understanding of the vital importance of
sleep and dreaming. Within the brain, sleep
enriches our ability to learn, memorize, and
make logical decisions...
LCB E-KATALOGĀ

SARAH KNIGHT,
CALM THE F*CK DOWN
Quercus, 2018
When life hands you a big fat f**king
lemon, CALM THE F**K DOWN gives you
practical ways to manage the situation, not
to mention your anxiety about the
situation. One hundred per cent practical
and zero percent Pollyanna-ish, this is a
book that
shows you what you can
realistically do about it so you can get on
with your life, stop worrying and wallowing,
and start bouncing back.
LCB E-KATALOGĀ

CHATLES DUHIGG,
THE POWER OF HABIT
Raddom House Books, 2013
Why can some people change overnight,
and some stay stuck in their old ruts? The
answer lies deep in the human brain, and
The Power of Habits reveals the secret
pressure points that can change a life.
Duhigg explores the incredible results of
keystone habits, and how they can make all
the difference...

LCB E-KATALOGĀ
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LATGALES CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA
RĪGAS IELA 22A, DAUGAVPILS
@LCB.LV

654 26065

ASV INFORMĀCIJAS CENTRS
RĪGAS IELA 22A, DAUGAVPILS
@INFOUSADAUGAVPILS

654 22483

BĒRNU BIBLIOTĒKA "ZĪLĪTE"
MIHOELSA IELA 58, DAUGAVPILS
@LCB.BERNU.BIBLIOTEKA

654 21750

CERIŅU BIBLIOTĒKA
LAUSKA IELA 16, DAUGAVPILS
@LCB.CERINU

654 30660

GAISMAS BIBLIOTĒKA
GAISMAS IELA 9, DAUGAVPILS
@LCB.GAISMA

654 55648

JAUNBŪVES BIBLIOTĒKA
18. NOVEMBRA IELA 161, DAUGAVPILS
@LCB.JAUNBUVE

654 38173

PĀRDAUGAVAS BIBLIOTĒKA
KOMUNĀLĀ IELA 2, DAUGAVPILS
@LCB.PARDAUGAVA

654 23339

PIEKRASTES BIBLIOTĒKA
AVEŅU IELA 40, DAUGAVPILS
@LCB.PIEKRASTE

654 30311

