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Manas pirmās manieres. 
„Atvaino!” 
 
Ir patīkami, ja apkārt ir cilvēki, kas ar cieņu 
izturas pret citiem! Tāpēc vēlams jau agrā bērnība 
apgūt svarīgākās labās manieres, iemācīties 
pirmos burvju vārdiņus. Lasiet šo grāmatu kopā 
ar bērnu un līdztekus stāstiet par situācijām, kur 
un kad būtu jāsaka „atvaino”. Stāstiet par to kā 
tas ietekmē attiecības ar citiem cilvēkiem! 
Grāmatas beigās apkopotas noderīgas piezīmes 
vecākiem, skolotājiem, auklītēm. 

 

 

Ilmārs Ziemanis 
„Peļķīte” 
 
Kādā lietainā rītā uz pilsētas ielas ietves piedzima 
Peļķīte. Viņa bija ļoti jautra un smējās ikreiz, kad 
krītošās lietus lāses kutināja viņas vaidziņus. (..) 
“Labrīt!” sacīja Peļķīte. 
“Tu gan esi smukiņa, tādiem pašiem rudiem 
matiem kā man!” atbildēja meitene. 
Cik bieži mēs uzslavējam savus bērnus? Cik bieži 
sakām, ka viņi ir skaisti, gudri un mīļi? Grāmatiņa 
“Peļķīte” liek aizdomāties par to, cik tas ir svarīgi. 
Šī ir grāmata, kas stiprina bērna pašapziņu. 

 



 

 

 
Lina Žutaute 
„Kika Mika un supertēta diena” 
 
Kiku Miku Latvijas bērni jau pazīst un nepacietīgi 
gaida viņas jaunos piedzīvojumus. Šajā grāmatā 
piedzīvojumu ir īpaši daudz, jo diena kopā ar tēti 
(un Kikas Mikas tētis ir īsts Supertētis!) ir viens 
varens piedzīvojumu karuselis. Pat tik ikdienišķas 
lietas kā brokastošana vai mazgāšanās kļūst par 
īstenu dēku.  
 

 

 

Šarūne Baltrušaitiene, Edgars Strauks 
„Kā zaķis iepazina jūtas” 
 
Tas ir stāsts par nedaudz izlutinātu zaķēnu, kuru 
no dzimtajām mājām nolaupa vārna un aiznes uz 
pavisam citu meža malu. Ar savu drosmi un 
gudrību zaķim izdodas no viņas izglābties, taču 
zaķēnu gaida garš ceļojums mājup. Ceļā zaķēns 
piedzīvo daudz notikumu un satiek vairākus 
jaunus varoņus. Ar katru no tiem zaķēns ikreiz 
piedzīvo jaunas, viņam vēl nezināmas jūtas. 
Grāmata stāsta par zaķēnu, kurš iemācījās 
pārvarēt skumjas, bailes, skaudību un atklāja, kā 
dusmas pārvērst priekā. Grāmata domāta 3-7 
gadus veciem bērniem, bet noderīgus padomus un 
zināšanas par jūtām iegūs ne tikai bērni, bet arī 
vecāki.  

 

 

 

Disney 
„Karalis lauva” 
 
"Karalis Lauva" ir iemīļotākais Disneja studijas 
klasiskais stāsts, kas radīts 1994.gadā un jau 
kļuvis par nezūdošu vērtību. Pievienojies mazajam 
princim Simbam neaizmirstamā ceļojumā, kurā 
viņš iepazīst Lielo dzīvības loku un kļūst par 
vienīgo un patieso Karali Lauvu. 



 

 
 

 
Disney 
„Dambo” 
 
Dambo ir mazs zilonēns, kuru iemīļojuši bērni visā 
pasaulē. Uzziniet viņa stāstu šajā brīnišķīgajā 
grāmatā, kas rotāta ar senatnīgām 20. Gadsimta 
40. Gadu ilustrācijām 

 

 
 

 
Disney 
„Bembijs” 
 
Šis aizkustinošais stāsts ievedīs jūs stalta meža 
biezoknī, kur mīt mazs briedēns, vārdā Bembijs. 
Lasiet par viņa brīnumainajiem piedzīvojumiem 
šajā jaukajā grāmatiņā. 

 

 
Jakobs Grimms, Vilhelms Grimms 
„Sarkangalvīte” 
 
Pasaka iznākusi jaunā izdevumā ar mākslinieces 
Agijas Stakas mūsdienīgām un asprātīgām 
ilustrācijām. 



 

 

 

 
Mazie lasītāji: Trīs piedzīvojumu stāsti 
 
Šis jaukais stāstu krājums palīdzēs attīstīt un 
pilnveidot bērna lasītprasmi. Liela izmēra burti 
ļaus vieglāk izlasīt tekstu, bet košās ilustrācijas 
palīdzēs labāk uztvert uz saprast izlasītā jēgu. 
Aiz katra stāstiņa doti galvenie vārdi. Pārrunājiet 
ar bērnu to nozīmi. Šī grāmata ir lielisks līdzeklis, 
lai mācītos lasīt ar prieku! 
 

 

 

 

 
Mazie lasītāji: Trīs aizraujoši stāsti 
 
Šis jaukais stāstu krājums palīdzēs attīstīt un 
pilnveidot bērna lasītprasmi. Liela izmēra burti 
ļaus vieglāk izlasīt tekstu, bet košās ilustrācijas 
palīdzēs labāk uztvert uz saprast izlasītā jēgu. 
Aiz katra stāstiņa doti galvenie vārdi. Pārrunājiet 
ar bērnu to nozīmi. Šī grāmata ir lielisks līdzeklis, 
lai mācītos lasīt ar prieku! 
 



 

 

Robs Skotons 
„Runcis Puncis slepenais aģents!” 
 
Runcis Puncis ievērojis, ka mājā notiek dīvainas 
lietas. Vispirms pazūd tēta izgatavotās rotaļu 
pīlītes. Pēc tam tās tikpat noslēpumaini atgriežas. 
Kurš gan varētu būt vainīgs? Lai atklātu 
noslēpumu, Puncītis saņem visu savu drosmi un 
nolemj kļūt par slepeno aģentu. 
 

 

 

 

Uldis Auseklis 
„Četras otas” 
 
Ulda Ausekļa dzejoļu krājums bērniem vēsta par 
Latviju, tās mainīgo, skaisto un neatkārtojamo 
dabu, kas ir pilna dzīvību un skaistuma, ko vēl 
joprojām kāds neaizmirst sargāt. Tā stāsta par 
nerimstošo mainību – četriem gadalaikiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Laima Bikše 
„Grāmata par zilo zirdziņu” 
 
Vai tev ir bijusi tāda diena, kurā jūties skumīgi? 
Tā mēdz gadīties. Skumjas reizēm piemeklē pat 
bez īpaša iemesla, vai ne? Izlasot grāmatu par zilo 
zirdziņu, tu sapratīsi, kā sev tādā brīdī palīdzēt. 
Lai neparastais zirdziņš kļūst par tavu ceļabiedru! 
Zilais zirdziņš nav parasts zirgs. Ne jau tikai tāpēc, 
ka viņš ir ļoti maziņš un apaļīgs tāds, ka pa 
gabalu viņu varētu noturēt par piepūstu balonu. 
Arī ne tāpēc, ka zilā krāsā – kā debesis 
visskaistākajā dienā, kā pavasara pirmās 
vizbulītes, gluži kā vecmammas zilā lejkanna. 
Zilais zirdziņš nāk tikpat kā no trollīšu Muminu 
un Vinnija Pūka pasaules – viņš ir ne tikvien 
mīlīgs un amizants, bet arī draudzīgs, izpalīdzīgs, 
radošs un rosīgs. 



 

 

 

Natālija Čuba 
„Lācēna Villija brīnumainie atklājumi 
mežā” 
 
Lācēns iepazīt dažādas lietas mežā, mācās atšķirt 
koku lapas, pēdas sniegā, izpēta čiekuru. Villijs 
uzzina, kā būvēta skudru māja un cik dažādu 
istabu tajā ir. Lācēns iepazīst mežu arī naktī. 
Dienā lācēns mācās saklausīt dažādus putnus. 

 

 

 

Džesika Martinello, Greguārs Mabīrs 
„Pat briesmoņi tīra zobus” 
 
Iznākusi Džesikas Martinello grāmata bērniem 
"Pat briesmoņi tīra zobus" ar Greguāra Mabīra 
ilustrācijām. 
Pat briesmoņi tīra zobus! Vai netici? Ver vaļā 
grāmatu un uzzini, kā gadījās mazajai meitenītei, 
kura atteicās tīrīt zobus. Tikai uzmanies... tu vari 
sastapt šaušalīgus briesmoņus! 
 

 
 

 

Zane Voltinšteine, Baiba Grīnberga 
„Augstāk par zemi” 
 
Izdevniecība “Droši un Koši” laidusi klajā grāmatu 
par Rīgu un tās virsotnēm, ko ģimenes var 
izmantot gan kā ceļvedi Rīgas torņu iepazīšanai, 
gan kā aizraujošu lasāmvielu, gan kā uzziņu 
literatūru. “Augstāk par zemi” ir izklaidējošs stāsts 
par kolorītu trīsbērnu ģimeni, kas apmeklē Rīgas 
virsotnes un, risinot savas privātās drāmas, daudz 
uzzina par Rīgas arhitektūru, vēsturi un dažādām 
jomām, kas saistītas ar attiecīgu namu funkcijām. 



 

Irma Kalniņa 
„Pie galda” 

Biedrība «Droši un koši» laidusi klajā Irmas 
Kalniņas grāmatu «Pie galda», kas draudzīgā 
veidā iepazīstina bērnus ar etiķetes 
pirmsākumiem un galda kultūras 
pamatprincipiem. Svarīga loma grāmatā ir 
Reiņa Pētersona košajām ilustrācijām, kuras 
palīdz uztvert izdevumā apkopotās pamācības 
un faktus. Grāmata paredzēta bērniem vecuma ̄ 
no 7 li ̄dz 13 gadiem, un tā ir pieejama gan 
latviešu, gan krievu valodā. 
 

 

 

 

Valdis Rūmnieks 
„Aiztaisi logu tēti” 
 
Dzejoļi un dziesmiņas bērniem. 



 

 

 

Sinika Nopola, Tīna Nopola. 
„Salmenīte, Čībiņa un plikpauris Pēcis” 
 

„Salmenīte, Čībiņa un Plikpauris Pēcis” 
pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem 
saprotamā un humoristiskā veidā runā par bērnu 
draudzību, sāncensību un salabšanu. Šajos 
stāstos vecākā māsa Salmenīte ir diezgan rātns 
bērns, toties Čībiņa – īsta negantniece un visu 
delverību ierosinātāja 

 

 

 

 

Hollija Veba 
„Slepenais draugs” 
 
Deizija kopā ar ģimeni ierodas lauku kempingā. 
Viņa ir pārliecināta, ka šeit pavadīs aizraujošas 
brīvdienas. Meitene ir sajūsmā, uzzinājusi, ka 
saimnieku sunenei nesen piedzimuši mazuļi. 
Deizija ļoti iemīļo vienu no kucēniem un klusībā to 
iesauc par Bārniju. Drīz vien abi kļūst par 
nešķiramiem draugiem, taču brīvdienas tuvojas 
beigām. Meitene ļoti pārdzīvo, ka drīz nāksies 
pamest jauno draugu, – viņa zina, ka nevarēs to 
ņemt līdzi uz mājām. Kā gan Deizija spēs 
atvadīties no suņuka? 



 

 

 

Andra Manfelde 
„Vēja vīrs un mēs” 
 
Kādu dienu Lea ņem aiz rokas Dzērveņu Pārdevēju 
un ved rādīt upi, kuru viņa labi pazīst, jo dzīvo 
abos tās krastos – vienu nedēļu pie tēta, otru pie 
mammas. Te atjoņo (atvējo) Vēja Vīrs un iegriež 
pasauli kā vilciņu. Brīnumu pasaulē viss ir citādi, 
bet varbūt tieši īstāk. Andras Manfeldes pasaka 
bērniem un vecākiem stāsta par vēlēšos būt kopā, 
par cerību un sapņiem, tā ir nedaudz baisa kā jau 
pasaka un tās vizuālās gleznas uzbur pasauli, 
kura skan, san, dun un smaržo. Pasaka iesāk 
grāmatu sēriju par Latvijas pilsētām.  

 

 

 

Deivis Pilkijs 
„Dogmens. Stāsts par diviem kaķiem” 
 
Džordžs un Herolds iet 5-jā klasē un ir kļuvuši 
vecāki un gudrāki. Viņiem ir jauna skolotāja 
Čaivzas kundze, starp citu diezgan forša, izņemot 
vienu štelli. Viņa liek lasīt obligāto literatūru. 
Šomēnes bija jāizlasa Stāsts par divām pilsētām. 
Grāmata izrādījās diezgan laba un dziļa. Tā 
iedvesmoja Džordžu un Heroldu radīt jaunu 
Dogmena grafisko romānu. 
 



 

 

 

Džefs Kinnijs 
„Gredga dienasgrāmata. Sabrukums” 
 
Uzmanību – Gregs atkal ir klāt! Pie lasītājiem 
dodas jau trīspadsmitā “Grega dienasgrāmata” ar 
intriģējošu nosaukumu – “Sabrukums”. 
Kad sniega dēļ tiek slēgta Grega Heflija skola, visa 
apkaime pārvēršas ziemas kaujaslaukā. Sāncenšu 
grupas cīnās par teritoriju, ceļ pamatīgus 
cietokšņus un uzsāk varenas sniega kaujas. Un šo 
cīņu krustugunīs atrodas Gregs un viņa 
uzticamais labākais draugs Roulijs Džefersons. 
Tā ir cīņa uz dzīvību un nāvi! Pretinieku 
savienības veidojas un brūk, Gregs ar Rouliju 
piedzīvo uzvaras un zaudējumus. Vai tad, kad 
snigšana beigsies, Gregs būs varoņa lomā? Vai arī 
viņam tik tikko izdosies glābt savu ādu? 

 

 

 

Deivids Bedīls 
„Maģiskā pults” 
 
Freds un Elija ir dvīņi. Bet ne identiskie dvīņi (jo 
zēns un meitene tādi nevar būt). Tomēr abiem ir 
vienas un tās pašas aizraušanās. Īpaši viņiem 
patīk videospēles. Un tās viņiem ļoti labi padodas. 
Taču citur gan Fredam un Elijai tik labi neveicas, 
piemēram, futbolā vai stājoties pretī skolas 
huligāniem. 
Kad brālis un māsa satiek Noslēpumvīru, viņš 
atsūta bērniem videospēļu pulti, kura ārēji 
nelīdzinās nevienai citai pultij, ko Fredam un 
Elijai ir gadījies redzēt. Un ar to nevar spēlēt 
nevienu no ierastajām spēlēm. 
Bet, izdibinājuši pults slepenās spējas, dvīņi 
domā, ka visas viņu problēmas beidzot tiks 
atrisinātas. Paveras durvis uz Freda un Elijas 
neprātīgākajiem sapņiem. 
Tā vismaz šķiet... 



 

 

 

M.G. Leonarda 
„Vaboļu karaliene” 
 
Britu autores M.G.Leonardas piedzīvojumu stāsts 
“Vaboļu karaliene” ir turpinājums 
starptautiskajam bestselleram “Vaboļpuika”, kas 
nominēts prestižajai CILIP Carnegie medaļai. 
“Nežēlīgajai modes dizainerei, vaboļu pētniecei 
Lukrēcijai Katerei un viņas spiedzēm – 
dzeltenajām mārītēm, ir nelietīgs plāns. Dārks, 
Virdžīnija un Bertolts atklāj jaunus ļaundarību 
pierādījumus un apņemas viņu apturēt. Bet 
draugi nonāk nepatikšanās. Dārka tētis aizliedz 
turpināt izmeklēšanu, no cietuma izkļūst negantie 
blēži Hamfrijs un Pikerings. Draugu cerības 
saistās ar Lukrēcijas meitu un Holivudas aktrisi 
Novāku, tomēr vaboļu karaliene vienmēr ir viņiem 
soli priekšā…” 
 

 

 

Aivars Kļavis 
„Asinis uz dzintara” 
 
Par to, kā mūsu tālie senči jeb pirmbalti nonāca 
līdz Baltijas jūrai, vēstures grāmatās parasti ir 
tikai dažas rindkopas. Bet patiesībā tas bija viens 
no lielākajiem un mīklainākajiem notikumiem 
cilvēces vēsturē.  
Kopā ar grāmatas varoņiem mēs kļūstam par 
lieciniekiem, kā sentautas no Donas krastiem 
atnāca dzīvot pie Baltijas jūras. 
Romāna “Ceļojums uz nezināmo zemi” pirmā 
grāmata “Melnais akmens” vēsta par to, kā sākās 
šis ceļš. Gaitas turpinās romāna otrajā grāmatā 
“Bēgšana no čūsku valstības” – baltu tālie senči 
nonāk tagadējā Baltkrievijas teritorijā. 
Trešajā grāmatā “Asinis uz dzintara” galvenais 
varonis virsaiša dēls Ulriķis spiests kāpt laivā 
kopā ar mežonīgiem, dzīvē daudz redzējušiem 
vīriem, kas ved uz Romu dzintaru. Tālajā, 
noslēpumainajā Karnuntā nonāk tikai trīs no 
viņiem. Bet arī tur puisim ilgi palikt nav lemts. 
Līst asinis, nokrāsojot dzintaru tumši sarkanu. 
Kad Ulriķis beidzot sasniedz kuršu krastu, izrādās 
– cilts nonākusi krustcelēs. Tai jāizvēlas: doties uz 
dienvidiem un kļūt par daļu no kādas varenākas 
tautas vai iet uz ziemeļiem pretī nezināmajam, 
toties saglabājot savu neatkarību, savus dievus un 
senču tradīcijas. Tāds ir jautājums, uz kuru 
jaunajam kuršu ķoniņam tagad jāatrod atbilde. 

 



 

 

 

Māris Rungulis 
„Trīs nāves Mārtiņdienā” 
 
«Trīs Nāves Mārtiņdienā» ir turpinājums 2016. 
gadā iznākušajai grāmatai «Pastaiga mirušo 
pilsētā», tomēr lasāma arī neatkarīgi no tās. Pirms 
vairāk nekā 30 gadiem Māris Rungulis sāka vākt 
un publicēt bērnu mutvārdu folklorā sastopamos 
spoku, šausmu un joku stāstus. Pārupes spoku 
stāstu ciklā rakstnieks tos literāri apstrādājis, 
izvēršot un iekļaujot vienotā sižetā. 

 

 

 

Bobijs Pīrss 
„Viljams Ventons” 
 
Pasaulē labākā kodu uzlauzēja piedzīvojumi 
turpinās jau trešajā grāmatā. 
Vispirms apstājas Bigbens. Tad uzrodas mistiskais 
Orbulatoraģents. Kādēļ viņam ir vajadzīgs 
Viljams? Un kas īsti ir orbulators?  
Tumši noslēpumi un teju neiespējami kodi aizsūta 
Viljamu vēl vienā bīstamā piedzīvojumā. 
 



 

 

 

 

Džesika Taunzenda 
„Nekadbija. Moriganas Kraukles 
pārbaudījumi” 
 
10 gadus vecā Morigana Kraukle ir nolādēta. 
Tāpat kā citi bērni, kas dzimuši kārtējā laikmeta 
pēdējā dienā, līdzcilvēki viņu vaino visās savās 
neveiksmēs, turklāt lāsts nozīmē, ka Moriganai 
jāmirst savā 11.dzimšanas dienā. Tomēr 
liktenīgajā dienā pie Moriganas ierodas neparasts 
vīrs vārdā Jupiters Ziemelis, lai nogādātu meiteni 
drošībā uz slepeno, maģisko pilsētu Nekadbiju. Lai 
Morigana varētu tur palikt, viņai jāiekļūst 
prestižajā Brīnamainajā Biedrībā. Moriganai 
jāiztur četri pārbaudījumi, sacenšoties ar simtiem 
citu kandidātu, un katram piemīt kāds īpašs 
talants... 
 

 

 

Ēeina Hantere 
„Klanu kaķi. Bīstamā taka.” 
 
Ēnas klans ir izvēlējies Tīģernagu par savu jauno 
vadoni, un Ugunssirds baidās, ka tumšajam 
runcim nu būs vairāk iespēju kaitēt Pērkona 
klanam. 
Turklāt mežā ir iemājojis kāds ļauns, neizprotams 
spēks, kas apdraud ikkatra kaķa dzīvību, un 
Pērkona klana mīļotā barvede Zvaigžņuzilgme ir 
uzgriezusi muguru karotāju senčiem. Ugunssirds 
te neko nespēj līdzēt, taču – ja nu viņai ir 
taisnība? Ja nu tiešām Pērkona klans ir atstāts 
likteņa varā? 
Ērinu Hanteri iedvesmo mīlestība pret kaķiem un 
aizraušanās ar savvaļas dabu. Viņa dziļi ciena 
dabu visās tās izpausmēs un ar prieku rada 
mītiski krāšņās, aizraujošās “Klanu kaķu” sērijas 
grāmatas. 
 



 

 

 

Terijs Pračets 
„Mazā brīvā cilts” 
 
KATRAM NOVADAM VAJADZĪGA SAVA RAGANA 
UZ SKATUVES PARĀDĀS TIFĀNIJA SMELGA 

Upē iemitinājies zaļacains briesmonis, pa ceļu 
jādelē bezgalvains jātnieks... bet vairs nav Smelgu 
vecmāmuļas, kas spētu izskaidrot, kas notiek. Ir 
tikai vienpadsmit gadus vecā Tifānija Smelga, 
kurai tagad ir jānosargā robežas. Jo otrpus 
robežām viņas pasaule cenšas iekļūt... viss kas. 
Tā ir viņas zeme. Tas ir viņas uzdevums. 
Tomēr nevar vien nobrīnīties, cik lietderīga dažkārt 
izrādās kauslīgu, zilādainu vīreļu orda, ja vien 
tiem norāda pareizo virzienu, kurā doties... 
PIRMĀ GRĀMATA ROMĀNU SĒRIJĀ PAR 
TIFĀNIJAS SMELGAS PIEDZĪVOJUMIEM 

 

 

 

 

Terijs Pračets 
„Pilna cepure debesu.” 
 
TIFĀNIJA GATAVOJAS KĻŪT PAR RAGANU 
TAČU VIŅU KĀDS IZSEKO... 
Tifānija Smelga ir gatava sākt apgūt raganu 
mākslu. Taču viņa no apmācībām sagaida maģiju 
un buramvārdus - nevis mājas darbiņu veikšanu 
un negantu kazu slaukšanu! Vai tad būt par 
raganu nenozīmē kaut ko vairāk? 
Taču Tifānija nezina, ka viņu izseko bīstams, 
bezmiesisks radījums. Un šoreiz meiteni nespēs 
pasargāt ne pasaulē izcilākā ragana Vējkaliene, ne 
mazā, brīvā zilādaino vīriņu cilts. Beigu beigās 
Tifānijai būs jāpieliek visi spēki, lai glābtos no 
baisa likteņa... ja vien tas vispār ir iespējams. 
OTRĀ GRĀMATA ROMĀNU SĒRIJĀ PAR 
TIFĀNIJAS SMELGAS PIEDZĪVOJUMIEM 

 



 

 

 

Terijs Pračets 
„Ziemdaris” 
 
Tifānijā ieskatījies noslēpumainais Ziemas gars, 
kurš vēlas, lai meitene uz visiem laikiem paliek 
viņa saltajā, spožajā pasaulē. Lai izdzīvotu līdz 
pavasarim, būs vajadzīga visa jaunās raganas 
drosme un spēks, kā arī leģendārās Vējkalu 
māmuļas un mazo, brašo fīglu palīdzība. 
Ja Tifānijai neizdosies uzvarēt ziemu, pavasaris 
nepienāks… 
TREŠĀ GRĀMATA ROMĀNU SĒRIJĀ PAR 
TIFĀNIJAS SMELGAS PIEDZĪVOJUMIEM 

 

 

 

Hollija Smeila 

„Viss, kas mirdz” 

Harieta joprojām pārsteidz ar to, ka ikvienā dzīves 
brīdī savā atmiņā var atrast kādu vairāk vai 
mazāk atbilstošu faktu, jo viņa zina daudz. Arī to, 
ka vesela sirds sitas 70 reižu minūtē – pat tad, ja 
tā ir salauzta. Un Harietas sirds tāda ir, jo viņa ir 
izšķīrusies no sava puiša Nika, atgriezusies ar 
ģimeni mājās no ASV un novērsusies no 
vienīgajiem draugiem. 

Taču nav iespējams izvairīties no došanās uz 
skolu, un to Harieta nemaz negrib. Viņa šim solim 
ir nobriedusi tik ļoti, ka apņēmības pilna ierodas 
skolā tad, kad tajā nav neviena skolēna. Un 
pārpratumiem pilnie piedzīvojumi sākas no jauna. 

Stāsts par meiteni, kura nemitīgi un reizumis pat 
izmisīgi pūlas noskaidrot, kāda ir patiesībā un 
kāpēc viņa tāda ir, arī šoreiz neatstās vienaldzīgu 
nevienu – nedz tos, kam ir līdzīgas problēmas, 
nedz tos, kuri sen jau no tām ir izauguši! 

 



 

 

 

Jūli Niemi 
„Tu neiesi viens” 

 
Adai ir 15 gadu, viņas veidols, kontūras tikai sāk 
iezīmēties, kad meitene sastopas ar pirmo 
mīlestību. Viņu audzina mamma - bohēmiska 
māksliniece, un Ada ir radusi būt laipna meitene, 
kas uzņemas atbildību un kuru neviens neievēro. 
Egzona ģimene ir no Kosovas, bet puisis nekad 
nav bijis vietā, no kurienes ir nācis. Egzona 
nemierīgās kājas bēg no noslēpumiem par kuriem 
mājās klusē, un viņa ietrenētā roka pārveido 
domas grafiti attēlos. 

 

 

 

Paula Hokinsa 
„Ūdenī” 
 
Neuzticies rāmai ūdens virsmai. Nekad jau nevar 
zināt, kas slēpjas dziļumā... 
Upē, kas plūst cauri pilsētai, tiek atrasta noslīkusi 
sieviete, vārdā Nela. Vasaras sākumā līdzīgs 
liktenis bija piemeklējis pusaugu meiteni. Viņas 
nav pirmās, kas zaudējušas dzīvību šajos 
tumšajos ūdeņos, tomēr viņu nāve iztraucē upi un 
tās pagātni, paceļot augšup sen nogremdētas 
patiesības... 
Nelas piecpadsmit gadus vecā meita nu ir palikusi 
pavisam viena, un Džūlsai, kas savulaik aizbēga 
no pilsētas uz visiem laikiem, ir jāatgriežas, lai 
parūpētos par māsasmeitu un stātos pretī seniem 
noslēpumiem, turklāt viņa apzinās, ka... Nela 
nekad nebūtu lēkusi upē. 
 



 

 

K.Dž. Tjūdora 
„Krīta vīrs” 
 
Ja šogad plānojat izlasīt tikai vienu grāmatu, 
izvēlieties “Krīta vīru”! 
The Sunday Times bestsellers 
 
Jūs varat tās sajust laukā un mežā, skolā un 
rotaļlaukumā; jūs varat tās sajust mājās un 
atrakciju parkā.  
Jūs varat tās sajust gandrīz ikvienā nelielās 
Enderberi pilsētas nostūrī... bailes, ka tiekat 
novērots. 
Viss sākās 1986. gadā atrakciju parkā, toreiz, kad 
notika negadījums. Tieši todien 
divpadsmitgadīgais Edijs satika Helorena kungu – 
Krīta vīru. 
Viņš pastāstīja Edijam, kā atstāt slepenas zīmētas 
ziņas draugiem. Un tas tiešām bija jautri, līdz 
brīdim, kad krīta vīriņi viņus aizveda pie mirušās. 
Kopš tā laika ir aizritējuši trīsdesmit gadi. Eds 
nešaubās, ka senie notikumi ir palikuši pagātnē, 
līdz savā pastkastē atrod aploksni. Tajā ir balta 
krīta gabals un zīmējums ar cilvēciņu. 
Vai vēsture atkārtosies? 
Vai arī šī spēle beigsies tāpat, kā toreiz? 

 
 


