Jaunākās grāmatas Varakļānu bibliotēkā
Oktobris

Žurnāliste Baiba
Šāberte grāmatā par
Gunāru Astru “Gunārs
Astra. Sirdsapziņas
cietumnieks”
pievērsusies viņa
personības izpētei, –
latviešu brīvības
cīnītājs un
ievērojams PSRS
okupācijas laika
disidents, kas grāmatā
atspoguļots nevis kā
sastingusi klišeja, bet
dzīvs cilvēks.

Grāmatas autori ir Juris
Lorencs, Egīls Zirnis, Māris
Zanders, Anete Konste un
Ivars Ījabs.
Katrs autors ir rakstījis par
vienu posmu S.Āboltiņas
karjerā. Nodaļas teksti
balstīti katra autora
intervijā ar S.Āboltiņu.
Grāmatā vietām ir
atspoguļots arī trešo pušu
viedoklis par S.Āboltiņu kā
personību vai atsevišķiem
notikumiem.

Mārtiņš Freimanis jeb vienkārši Freimis,
kā viņu dēvēja tuvākie draugi, bija kā
spilgta komēta. Atlidoja, apžilbināja un
pārvērtās zvaigžņu putekļos. Šī grāmata
ir lielisks izziņas avots ne vien tiem, kurus
interesē Mārtiņa Freimaņa dzīves fakti,
bet arī latviešu populārās mūzikas
aizkulises deviņdesmitajos gados un
gadsimtu mijā.

100 notikumi, kas veidojuši
mūsu valsti – kādi tie ir? To vidū
ne tikai karu, diplomātisko
attiecību, okupāciju un
iekšpolitisko lēmumu punkti, bet
arī mūzika, prese, televīzija,
dabas aizsardzība, rūpniecība,
tehnoloģijas, sports, literatūra,
teātris, glezniecība un kino.

Iznākusi grāmata
“Latvijas katoļu
baznīcas”, kurā ir
apkopoti dievnami no
Liepājas, Jelgavas, Rīgas
un Aglonas-Rēzeknes
diecēzēm.

Plaši pazīstamās
dzejnieces Kornēlijas
Apškrūmas darbi šoreiz
veltīti Latvijai, tās lielajai
jubilejai.

“Ļaunuma raža” ir trešais
kriminālromāns par
privātdetektīvu Kormoranu
Straiku un viņa asistenti
Robinu Ellakotu.
Roberts Galbraits, kas ir Dž.
K. Roulingas literārais
pseidonīms, šobrīd
ierindojams starp pasaulē
atzītākajiem kriminālromānu
rakstniekiem.

Dzirkstošs, asprātīgs romāns
par sociālo tīklu bumu un
stāstiem, kurus radām mēs
paši.

Katram stāstam ir divas
puses.
Katrām attiecībām ir
divas perspektīvas.
Un dažreiz, kā izrādās,
lielisku laulību nodrošina
nevis patiesības, bet
noslēpumi.

Mišelas Geiblas debijas
romāns pārsteidz ar
smalki izzīmētiem,
prātā paliekošiem
galvenajiem varoņiem
un prasmīgi savītām
sižeta līnijām. Romānā
“Dzīvoklis Parīzē”
mīlestība savijas ar
neuzticību, pagātne –
ar tagadni, veidojot
brīnišķīgu lasāmvielu.

Stefanija Meiere,
amerikāņu rakstniece un
producente, pasaules
slavu iekaroja ar sērijas
“Krēsla” darbiem un
romānu “Klejotāja”.
“Ķīmiķe” ir viņas jaunākais
veikums, kas nepārstāv
fantāzijas literatūru, bet
ierindojams trillera žanrā.

Apgāds “Jumava” izdod populārās zviedru
rakstnieces Kamillas Lekbergas
detektīvromānu sērijas devīto grāmatu!
Mīklaini pazušanas gadījumi liek saausīties
un lauzīt galvu ikvienam. Ziemas spelgonī
viena no pazudušajām meitenēm piepeši
tiek atrasta sirdi stindzinošā skatā. Patrikam
un viņa komandai ir jāapvieno spēki ar
citiem policijas iecirkņiem, lai noskaidrotu
lietas apstākļus un, iespējams, izglābtu
pārējās pazudušās meitenes.

Slimības dēļ Madija
septiņpadsmit gadus nav
izgājusi no mājām. Viņa
dzīvo mazā ierobežotā
pasaulītē kopā ar mammu
un grāmatām, līdz
kaimiņmājā ievācas Olijs.

Margaritas Stārastes ilustrētās Z. Ērgles
pasakas par notikumiem mežā
lielajiem atgādinās jaukos bērnības
vakarus, bet mazajiem stāstīs par
sēņošanas laika burvību.

Grāmata palīdzēs uzzināt, kā
gadsimtu gaitā mainījušies
modes stili un kas to
ietekmējis!

