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Vilis Plūdonis
“Zaķīšu pirtiņa”
Ne tikai bērni, bet arī viņu vecāki un vecvecāki ir
iemīļojuši dzejoli “Zaķīšu pirtiņa”, ko uzrakstījis latviešu
klasiķis dzejnieks Vilis Plūdons. Dzejoļa jauno izdevumu
ilustrējusi māksliniece Agija Staka ar brīnišķīgiem un
mīļiem
zīmējumiem.
Lasot grāmatu, bērns nokļūs draudzīgās zaķu ģimenes
pirts rituālā, kur valda sirsnība un labestība. Ja vien pa
pļaviņu neskraidītu strupausītis sunītis...
Jākobs Grimms, Vilhelms Grimms
“Sarkangalvīte”
Pasaka iznākusi jaunā izdevumā ar mākslinieces Agijas
Stakas mūsdienīgām un asprātīgām ilustrācijām.

Jākobs Grimms, Vilhelms Grimms
“Vilks un septiņi kazlēni”
Pasaka iznākusi jaunā izdevumā ar mākslinieces Agijas
Stakas mūsdienīgām un asprātīgām ilustrācijām.

Jūdita Kopena, Marja Meijere
“Grāmata Benijam”
Vau! Vau! Lietainās dienās, omulīgi ieritinājusies. Sema
lasa grāmatas, taču viņas suņuks Benijs negrib lasīt.
Viņš grib rotaļāties! Kāpēc jālasa grāmata? Sema nolemj
aizvest sunīti uz bibliotēku. Varbūt tur ir īstā grāmata
Benijam?! Jautra un sirsnīga bilžu grāmata par meiteni,
viņas suni un prieku, ko sagādā grāmatas.

Ieva Samauska
“Vecis iet pa dārzu, pankūkas bārdā”
Uzminiet nu - kas ir vecis, kas iet pa dārzu ar pankūkām
bārdā, kas ir tētiņš līkām kājām un kas ir ākstiņš uz
vienas
kājas?
Asprātība, paradoksi un spilgta tēlainība ir jaunākās
grāmatas – mīklu dzejoļu – vizītkarte. Grāmatā ietvertie
tēli jeb mīklu atminējumi veido vienotu ainu, sākot ar
rītu, kas aust, un beidzot ar tās loģisku noslēgumu –
nakti un tumsu. Un starp abiem šiem lielumiem – viss
daudzveidīgais,
dažādais
tās
piepildījums.

Einata Caefati
“Kaimiņi”
Kopā ar mazu meitenīti dodamies pa viņas mājas kāpņu
telpu augšup uz dzīvokli septītajā stāvā, kur viņa dzīvo ar
šķietami garlaicīgajiem, bet tik mīļajiem vecākiem. Pa
ceļam jākāpj garām kaimiņu dzīvokļu durvīm – aiz tām
gan kūsā varen interesanta un aizraujoša dzīve, jo
kaimiņi nudien ir ļoti interesantas personības. Lai
kāpiens
grāmatas
garumā
izdodas
līksms!
Izraēliešu māksliniece, dizainere un blogere Einata
Carfati
(Einat
Tsarfati)
ir
pabeigusi
Vizuālās
komunikācijas nodaļu Becalēla Mākslas un dizaina
akadēmijā Jeruzālemē un ilustrējusi daudzas bērnu
grāmatas. “Kaimiņi” (2017) ir pirmā grāmata, kurai viņa
ne tikai zīmējusi ilustrācijas, bet arī sacerējusi tekstu. Tā
tulkota
jau
15
valodās.

Sergejs Timofejevs
“Pasaka par bruņinieku, kuram sāpēja zobi”
Lūk, stāsts par to, ka citus vainot
Var ļoti dedzīgi – un darīt to pat gadiem,
Bet tomēr mums uz sevi jāpaskatās.
Vai neēdam mēs konfektes bez mēra?
Par to mums vēsta bruņinieku teika…
Lai saldums būtu salds
Un baltums balts!
Par saviem zobiem
Atbildīgs – tu pats!

Evelīna Dacjūte, Auška Kjudulaite
“Laime ir lapsa”
Reiz kādā lielā pilsētā dzīvoja Pāvils. Viņam bija tētis un
mamma, un ģimenei bija māja kokā. Kādu dienu zēna
dzīvē parādījās lapsa. Un, kad tavā dzīvē ienāk lapsa, var
sagaidīt
it
visu...
Rakstnieces Evelinas Dacjūtes sacerētais un mākslinieces
Aušras Kjudulaites ilustrētais stāsts vēsta par zēna un
lapsas draudzību, par dāsnumu, par zaudējuma
skumjām un atraduma prieku. Par to, kas svarīgs
ikvienam
–
lielam
un
mazam.
Par
laimi.

Inese Paklone
“Es picas brālēnu cepu”
Šajā Ineses Paklones grāmatā satiekam pašpārliecināto
Rīgas puiku Albertu, prātvēderu Niku, dvīņus Bruno un
Edgaru.
Dzejoļos ir zēna pasaule ar mammas zīmītēm pie
ledusskapja, viņas brīnumaino cepumu kārbu un bērnu
svētku cepurēm, tēta iemācīto būvēšanu, makšķerēšanu,
Eiropas monētu krāšanu, vecmammas tēju plauktu,
tamborētajām pasaulēm un gatavotajām pusdienām. Arī
ar vectēva sāpošo muguru, kurpju tīrīšanu visiem,
augšanas atzīmēm uz stenderes, picas brālēna cepšanu
un cerību saņemt dāvanā Džeronīmo Stiltonu uz diviem
penāļiem, kas būs vajadzīgi skolai. Un Alberts ļoti, ļoti
grib iet skolā, lai gan patiesībā ir slepenais aģents 006.
Par
ko
nezina
savējie,
kur
nu
vēl
sveši.

Deivis Pilkijs
“Dogmens un kaķēns”
Vai atceries, ka Džordžs un Herolds nu jau iet 5.klasē?
Jaunā skolotāja liek viņiem lasīt visādas gudras
grāmatas, un zēni tagad ir ļoti izglītoti, pieauguši un baigi
dziļie,
kā
viņi
paši
apgalvo.
Kāda obligātās literatūras grāmata viņus iedvesmo radīt
kārtējo stilīgo Dogmena komiksu. Tas ir stāsts par labo
un ļauno… stāsts par varoņiem… stāsts par mazu
kaķēnu, kuram jāizvēlas starp labo un ļauno.
Vai Dogmens ir atradis ideālo palīgu?

Hokons Ēvreoss
“Melne”
Ciematā ir ieradusies jauna meitene, un Elnem viņa ļoti
patīk. Zēns ir izdomājis plānu: ja aizņemsies ciema
priekšsēdētāja slaveno vistu un pēc tam izliksies, ka ir to
atradis, tad par viņu uzrakstīs avīzē un jaunajai meitenei
viņš iepatiksies. Bet viss neizdodas kā iecerēts, un Elnem
ir nepieciešama supervaroņu Melnes, Brūnes un Zillas
pasīdzība.
Trijotne no vairākkārt apbalvotās grāmatas "Brūne"
beidzot ir atgriezusies pie lasītājiem - grāmatā, kas stāsta
par noslēpumainu meiteni, maziem un lieliem meliem un
slavenu
vistu.

Mihaels de Koks, Judīte Fanistendāla
“Rozija un Musa, meitene un zēns”
"(..) pat vienkārša grāmata var sniegt plašu baudījuma
spektru, iedziļinoties, līdzpārdzīvojot un arī smejoties
līdzi," raksta vācu prese, bet beļģu filmas "Rosie&Moussa"
(2018) veidotāji piesaka daudzdaļīgā stāsta par Roziju un
Musu ekranizāciju kā mūsdienīgu stāstu par divu bērnu
draudzību lielā pilsētā.

Anna Volca
“Eva , Niks un Es”
“Eva, Niks un es” ir asprātīgs un dzīvesgudrs stāsts par
desmitgadīgu bērnu mazajiem piedzīvojumiem un
lielajiem
pārdzīvojumiem.
Šis ir stāsts par visdīvaināko vasaru manā dzīvē. Viss
sākās ar to, ka Niks no piektās klases mani pirmo reizi
uzrunāja. Turklāt manas tantes kāzās! Un tajā pašā
dienā Eva pēkšņi gribēja kļūt par manu draudzeni. Tas
bija pilnīgi nesaprotami, jo šī iedomīgā meitene prot
vienīgi strīdēties. It īpaši ar savu nākamo pamāti. Pēc tam
notikumi sekoja cits citam: es nozagu raibu vistiņu,
zāģēju kokus Evas dārzā un sapratu, ka esmu
iemīlējusies. Bet tad šis briesmīgais negadījums visu
sagrieza ar kājām gaisā...

Klauss Hāgerups, Līsa Aisatū
“Meitene, kas gribēja izglābt grāmatas”
Anna ir gandrīz desmit gadus veca, un viņai ļoti patīk
lasīt grāmatas. Tāpat kā vienai no viņas labākajām
draudzenēm – bibliotekārei Monsenas kundzei. Kādu
dienu Monsenas kundze pastāsta Annai par to grāmatu
likteni, kuras guļ bibliotēku plauktos neviena nelasītas, –
tās tiek iznīcinātas. Anna aizdomājas, kas notiek ar
cilvēkiem, kas “dzīvo” šajās grāmatās. Vai arī viņi pazūd?
Tā tas nevar palikt! Grāmatas ir jāglābj. Bet kā?
Šis ir brīnumains, krāšņi ilustrēts stāsts par mīlestību uz
grāmatām un tiem, kas tajās mīt, lasīšanas gardēžiem
jebkurā vecumā.

Ellena R. Landara
“Lietussargs”
Junai Ivanami ir tikai trīspadsmit gadu, un viņa labprāt
izbauda elpu aizraujošus un bīstamus piedzīvojumus
grāmatu lappusēs, nevis īstenībā. Taču kādā svelmainā
dienā lietus sezonas vidū, kad lietussargs tiek atstāts
mājās, meitene negaidīti iekļūst savā dēkā, kuru pati
negribot izraisa. Sākotnēji tā līdzinās murgainam sapnim,
no kura meitene cer drīz pamosties. Diemžēl tā nenotiek.
Tāpēc Junai ir jādodas dziļi garu pasaulē, ja vien patiesi
vēlas izglābt savus vecākus, kurus viņa var zaudēt
pavisam. Ceļojums izrādās pārpilns ar briesmām un
noslēpumiem, tajā Junai jāsastopas gan ar draudzīgām
un izpalīdzīgām būtnēm, gan viltīgiem un ļauniem
radījumiem. Meitenei nav citas izvēles, jo viņa taču vēlas
atkal
būt
kopā
ar
vecākiem
savā
ģimenē.
Laimīgā kārtā Junai līdzi dodas uzticams ceļabiedrs –
pašapzinīgais, drosmīgais kaķis, vārdā Krājkasīte. Un tad
piedzīvojumi visnotaļ var sākties…

Marija Parra
“Vārtsargs un Jūra”
Divi labākie draugi - Lēna un Trille, kas abi kopā spējīgi
uz trakām pārgalvībām, jau tuvojas pusaudžu vecumam.
Sarežģītākas kļūst arī viņu attiecības ar vecākiem, kuru
teiktais tiek apšaubīts. Kad Trille iemīlas kādā meitenē,
kura nesen ieradusies ciematā, pārbaudīta tiek arī viņa
un
Lēnas
draudzība.

Kristīna Olsone
“Mūmijas mīkla”
Kādā lietainā naktī Eldsālas pļavā pie senajām
vējdzirnavām zemē izveidojusies milzīga bedre. Tajā
skatienam atklājušies seni mūri, bet Herberts nespēj
atcerēties, ka šajā vietā būtu atradusies kāda ēka.
Turklāt pilsētā izplatās ļoti nepatīkama smaka un
kapsētā tiek atrasti divi atvērti, tukši zārki. Kur gan
palikuši mirušie? Un kas varētu būt noticis senajā
pagrabā? Herberts un viņa draudzene Sallija aptver, ka
viņiem jau atkal draud lielas briesmas. Vai viņi spēs
izglābt Eldsālu vēlvienreiz?

Terijs Pračets
“Man būs pusnakts kleita”
Kā sava novada ragana Tifānija Smelga dara, ko spēj, lai
tiktu galā ar nebeidzamajiem pienākumiem pret ļaudīm.
Taču kāds – vai kaut kas – apkārtnes iedzīvotājos iedveš
pret raganām vērstas dusmas, bailes un tumšas domas.
Tifānijai jāatrod šo domu cēlonis un jāsakauj ļaunums tā
saknē.
Kaut gan jaunajai raganai jau atkal talkā nāk mazo,
drosmīgo
fīglu
cilts,
Tifāniju
gaida
smagākais
pārbaudījums viņas dzīvē. Ja meitene nespēs izprast
noslēpumaino briesmu avotu, bojāeja draud gan viņai
pašai,
gan
viņas
novadam...
Ceturtā grāmata romānu sērijā par Tifānijas Smelgas
piedzīvojumiem.

Sīri Petešena
“Burbulis”
Kīne ir spiesta rītos celties, iet uz skolu, iekalt to, kas
viņai nav nepieciešamas, dzīvot ar iesauku Burbulis,
aizstāt pilnpienu ar vājpienu, iet uz peldēšanu un dziedāt
pretīgajā Ziemassvētku korī. Viņai jāpakļaujas citu
draņķīgajiem noteikumiem draņķīgā pilsētā, draņķīgā
pasaulē. Pēc visu laiku sliktākās skolas dienas viņa
kapsētā atrod noslēpumainu stikla lodi, kurā atrodas
lupatu lelle. Lode pieaug līdz milzīga burbuļa izmēriem,
pietiekami liela, lai Kīne brīvi tajā varētu ieiet. Šeit ir
brīvības atslēga, pēc kuras viņa vienmēr ir ilgojusies. Un
lode var lidot! Beidzot Kīne var uzspļaut visiem citiem un
būt pilnīgā mierā. Tikai viņa vien un noplukusī lupatu
lelle. Uz visiem laikiem… Nāvīgi jautra un nāvīgi nopietna
grāmata par brīvību, robežām, tuvību un atbildību.

Frīda Nilsone
“Ledus jūras pirāti”
Pirāti ir nolaupījuši Sirī māsu, taču nevienam nav drosmes
stāties pretī pirātu kapteinim Baltgalvim, vissaltākajam un
ļaunākajam vīram Ledusjūrā. Viņš kuģo apkārt, zagdams
bērnus, un liek tiem vergot savās dimantu raktuvēs. Sirī
uzņemas to, ko neuzdrīkstas neviens pieaugušais: viņa
dodas atgūt savu mazo māsiņu Mikiju. 2015. gadā izdotā
grāmata saņēmusi vairākas nominācijas un balvas, tostarp
Zviedrijas
Bibliotekāru
asociācijas
piešķirto
Nilsa
Holgersona balvu kā labākā bērnu grāmata.

Kārlis Vērdiņš
“Dilles tante”
Dilles tantes kaislība ir pantu rakstīšana, tikai nav
neviena, kas viņas pantos būtu ar mieru klausīties – ne
kioska pārdevēja, ne pastniece un pat ne citplanētieši.
Kad Dilles tante savus pantus mēģina lasīt skolēniem
klasē, viņa tiek apcietināta par huligānismu, bet, kā jau
tas
gadās,
veiksme
pantu
rakstītājai
uzspīd
visnegaidītākajā brīdī.

Māris Rungulis
“Trīs nāves Māriņdienā”
Pārupes spoku stāstu otrajā grāmatā spoki ienāk skolā. Ir
Mārtiņdienas vakars, deg sveces, uz skatuves parādās trīs
nāves, un drīz vien visi ir gatavi noticēt, ka omīte no
zārka var atsūtīt mazmeitai īsziņu, bet fizikas kabinetā
Baltā dāma naktīs meklē savu pērļu kaklarotu.

Ojārs Vācietis
“Uz putnu lielceļa”
Putns – tā ir jaunība.
Sākumā bikla, pēkšņi drosmīga un pārgalvīga.
Putns ir risks.
Putns ir ceļš.
Sākumā tepat, ap ligzdu, virs mājas, tad debesīs un
tālumā.
Arī uz zvaigznēm. Ērglis, Gulbis, Dzērve – tie ir zvaigznāju
vārdi.
Putns ir brīvība.
Maldās tie, kas lidojot cer aizmirsties un plivināties
nespēkā.
Visgrūtākais darbs – lidot.
Ojāra Vācieša putnu un cilvēku zemē, skumju un cerību
debesīs var aizņemties spēku lidojumam. Starta enerģiju.
Un tad – pacelties spārnos, jo spārni taču ir katram.
Toms Kreicbergs
“Havanas kaķu karalis”
Kad Riku Gutjeresu viņa sešpadsmitajā dzimšanas dienā
pamet draudzene, puisis saprot: ir pienācis laiks
pārmaiņām. Riks iestājas salsas deju skolā... citas
meitenes dēļ, un aicina viņu sev līdzi pavadīt vasaru
Kubā. Oficiālais iemesls: mācīties dejot. Slēptā
programma:
romantika
zem
palmām.
Tomēr Kuba nenozīmē tikai sauli, salsu un mūziku. Un,
kad abi jaunieši beidzot atrod mīlestību, viņiem sāp...

Sīmons van der Hēsts
“Zirrenis”
Grāmata apraksta desmitgadīgā Hides un viņa brāļa
Jepes sāpīgo dzīves pieredzes iegūšanas ceļu gan ģimenē,
gan skolā.
Stāsts ir veidots kā dienasgrāmata, kurā teksta tiešumu
uzsver notikumus ekspresīvi paskaidrojošie zīmējumi, arī
pievienotie kukaiņu attēli, situāciju plāni un zīmītes rada
tikai dienasgrāmatas formātam raksturīgo lasīšanas
aizrautību.
Hide kolekcionē – vāc un audzē kukaiņus. Tieši Līkei
(klasesbiedrene, kur viņam ārkārtīgi patīk) viņš izdomāja
un salīmēja zirnekļa un taureņa krustojumu – Zirreni,
kas pamatīgi izbiedēja meiteni. Kopš tā laika brālis un
visa skola Hidi sauc par Zirreni.
Hides kukaiņi apdzīvo tikai abiem ar brāli zināmo
pagrabu zem viņu mājas. Un nu brālis liek Hidem ar viņa
zvēriņiem izvākties no pagraba, kurā pats izlēmis uzsākt
savu bundzinieka karjeru un izveidot mēģinājumu telpu.
Ar to sākas brāļu karš, kurā Hide bezpalīdzīgi nolemj
dienasgrāmatā atklāt abu brāļu Noslēpumu, kas saistīts
ar trešo, mirušo brāli……..
Nikola Jūna
“Viss itin viss”
Vai pavadīt dzīvi burbulī? Vai riskēt ar visu mīlestības
vārdā? Slimības dēļ Madija septiņpadsmit gadus nav
izgājusi no mājām. Viņa dzīvo mazā ierobežotā pasaulītē
kopā ar mammu un grāmatām, līdz kaimiņmājā ievācas
Olijs. Puiša acis ir tik zilas kā Atlantijas okeāns, un viņš
ir apņēmības pilns iepazīt neparasto meiteni, kas
redzama logā. Un tad Madija saprot, ka dzīve ir kaut kas
vairāk
nekā
tikai
būt
dzīvai.
Grāmata “Viss, itin viss” ir par neprātīgiem un
drosmīgiem soļiem, kādus speram pretim mīlestībai. Tas
ir iedvesmojošs un sirdi aizkustinošs stāsts par divu
jauniešu mīlestību.

Dženifera Nivena
“Mūsu spožās dienas”
Grāmata "Mūsu spožās dienas" ir aizkustinošs mīlas
stāsts par puisi, vārdā Finčs, un meiteni, vārdā Violeta.
Teodoru Finču fascinē nāve. Katru dienu viņš prāto, kā
varētu nomirt, tomēr katru dienu viņš arī meklē – un
viņam izdodas atrast – kaut ko, kas turētu viņu šeit, pie
dzīvības un nomodā.
Violeta Mārkija dzīvo nākotnei, skaitīdama dienas līdz
izlaidumam, kad varēs aizbēgt no mazās Indiānas
pilsēteles un smeldzošajām skumjām par māsas nāvi.
Kad Finčs un Violeta sastopas uz skolas zvanu torņa
dzegas – sešus stāvus virs zemes –, nav skaidrs, kurš
kuru izglābj. Un tad šis neparastais pāris, skolā strādājot
pie viena projekta, sāk klejojumus, lai iepazītu sava
dzimtā štata dabas brīnumus. Viņi dodas, Finča vārdiem
izsakoties, ieraudzīt to, ko rādīs ceļš: vareno, sīko, jocīgo,
skaisto, neglīto, pārsteidzošo – tāpat kā dzīve.
Drīz vien Violeta ir vienīgā, kurai līdzās Finčs var būt viņš
pats – drosmīgs, ekscentrisks puisis bez robežām, kurš
patiesībā nav nekāds frīks. Un tikai līdzās Finčam Violeta
aizmirst skaitīt dienas un sāk tās dzīvot. Taču, kamēr
Violetas pasaule paplašinās, Finča pasaule sāk sarauties.
Šis ir sirdi plosošs, drosmīgs stāsts par mīlestību, kas
izjusta, dzīvi, kas dzīvota, un diviem jauniešiem, kuri
atrod viens otru, stāvot uz bezdibeņa malas.

Andra Manfelde
“Zemnīcas bērni”
“Zemnīcas bērni” pirmo reizi klajā nāca 2010.gadā, un tā
saņēma Ventspils pilsētas un Ventspils Starptautiskās
Rakstnieku un tulkotāju mājas balvu “Sudraba tintnīca”.
Grāmata tika nominēta arī Latvijas Literatūras gada
balvai, un tā klausāma audio formātā. Šis ir grāmatas
trešais izdevums, kurā autore skaudri izstāsta savas
dzimtas pārdzīvoto Sibīrijā. Dzimtas stāsts autori
iedvesmojis uzklausīt citu izsūtīto dzīves un bērnības
pieredzes, kas apkopotas stāstu krājumā “Mājās pārnāca
basa”.

Ričards Bahs
“Kaija, vārdā ”
Amerikāņu rakstnieka Ričarda Baha plaši pazīstamā
darba jauns izdevums – romantisks stāsts par kaiju, kas
vēlējās iemācīties lidot ātrāk, augstāk un tālāk nekā citi.
Grāmata, protams, nav par putniem, bet par cilvēkiem.
Tā atklāj tos slēptos, īpašos sapņus, ko dziļi sirdī glabā
katrs no mums, – par iespēju sasniegt iekšējo brīvību,
sajūtu par dzīves jēgas esību, iegūt plašu skatījumu un
izpratni par pasauli, nepārtrauktu kustību ceļā uz
pilnību. Kopā ar Džonatanu mēs saprotam, ka šajā
pasaulē nav nekā neiespējama, viss ir atkarīgs tikai no
gara
spēka
un
indivīda
mērķtiecības.
Šis izdevums ir papildināts ar ceturto daļu, kuru autors
bija uzrakstījis jau pirms pusgadsimta, bet toreiz izlēmis
nepublicēt. Taču tagad, atkal uzgājis manuskriptu, viņš
sapratis, ka ir laiks nodot lasītājiem savas bažas par to,
ka valdnieku un rituālu spēki lēni, lēni nonāvē mūsu
brīvību dzīvot tādu dzīvi, kādu esam izvēlējušies. Un
paust
cerību,
ka
brīvībai
beigas
nepienāks.

Benedikts Vells
“Vientulības gals”
Romāna galvenais varonis Žils kopā ar vecāko brāli un
māsu izbauda mīlestības piepildītu un bezrūpīgu bērnību,
bet tad viņu vecāki iet bojā autoavārijā. Bērni nonāk
internātā, atsvešinās un pazaudē cits citu no redzesloka.
Trauslais un jūtīgais Žils patvērumu meklē sapņu un
iztēles pasaulē, ceļu uz viņa dvēseli izdodas atrast vien
noslēpumainajai meitenei Alvai. Tikai pēc daudziem
gadiem abi saprot, ko viens otram patiesībā nozīmē, un
mēģina atgūt zudušo laiku. Tomēr pagātne seko viņiem
pa
pēdām.

