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Katja RTeidere, Franciska Harveja
“Kad mazajiem zaķēniem ir sāpīte”

Kā palīdzēt Zaķu ģimenei, kad gan Zaķu mamma, 
gan Zaķu tētis un arī mazie Garausītis un Garausīte 
ir savainojušies? 

Jautrs mierinājuma stāstiņš mazajiem.

Sirsnīga grāmata bērniem no 2 gadiem.

Evija Gulbe, Linda Lošina
“Koko un Riko niekojas”

Cietlapu grāmatiņa mazajiem.

Evija Gulbe, Linda Lošina
“Koko un Riko niekojas”

Cietlapu grāmatiņa mazajiem.

 



Margarita Stāraste
“Cālītis skaita līdz 5”

Uzdevumu grāmatā kopā ar mākslinieces Margaritas 
Stārastes zīmēto cālīti mācies skaitīt līdz 5!

Margaritas Stārastes ilustrācijas.

“Dinozauri”

Cietlapu grāmata ar atlokiem

Ko dinozauri ēda?
Cik liela ir dinozaura ola?
Kā dinozauri aizsargājās?
un citi aizraujoši fakti.

Pirmā tikšanās
“Dzīvnieki laukos”

Bērniem patiks iepazīt brīnumjaukos mājas mīluļus, 
viņu dzīves vidi un paradumus šajā košajā, 
izglītojošajā grāmatā. Te atradīsiet daudz skaistu 
fotogrāfiju, ko pētīt un aizrautīgi pārrunāt.



Pirmā tikšanās 
“Mājas mīluļi”

Bērniem patiks iepazīt brīnumjaukos mājas mīluļus, 
viņu dzīves vidi un paradumus šajā košajā, 
izglītojošajā grāmatā. Te atradīsiet daudz skaistu 
fotogrāfiju, ko pētīt un aizrautīgi pārrunāt.

Aleksandrs Štefensmeijers
“Līzelote negrib mazgāties”

Bagātīgi ilustrēta jautra pasaka bērniem par gotiņas 
Līzelotes piedzīvojumiem. Līzelote un viņas lauku 
sētas draugi spēlējoties ir pamatīgi nosmulējušies. 
Tāpēc pirms došanās pie miera saimniece visiem 
uzsauc: “Marš vannā!” Vienīgi Līzelote negrib 
mazgāties. “Pietiks, ja es nomazgāšos tā, kā to dara 
kaķi,” viņa domā. Taču saimniece to nepieļauj un 
mēģina nomazgāt Līzeloti ar dārza šļūteni. Vai Līzelotei 
šāda mazgāšanās sagādās prieku? Mākslinieka 
Aleksandra Štefensmeijera bilžu grāmatas par gotiņu 
Līzeloti ir ļoti iemīļotas gan Vācijā, gan citur pasaulē.

“Iepazīstam mežu”

Grāmata iznākusi sērijā Kāpēc? Kādēļ? Kā tā?
Kāpēc koki mežā ir tik lieli?
No kā pārtiek koki?
Vai stirna ir brieža sieva?
Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem atradīsiet 
grāmatā!

Izzinoša grāmata ar neskaitāmiem atveramiem 
lodziņiem.
Paredzēta bērniem 4-7 gadu vecumā.



Sabīne Košeļeva
“Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās” 

Grāmatas autore, aprakstot gurķu saimi, vērš 
uzmanību uz aktuālām problēmām bērnu un 
pusaudžu vidēs: atstumtību, ņirgāšanos, fizisku un 
psiholoģisku iespaidošanu. Līdztekus tiek atainota 
sabiedrībā pastāvošo stereotipu un estētisko 
standartu ietekme uz augoša indivīda emocionālo 
labsajūtu, kā arī uzsvērta atbalstošas ģimenes 
nozīme veselīga bērna augšanas procesā. Sabīne 
Košeļeva to nepasludina par vienīgo un pareizo 
ģimenes modeli, norādot, ka dzīves apstākļi un 
cilvēku attiecības mēdz būt dažādi, un tas nav ne 
labi, ne slikti – galvenais, ka pastāv savstarpēja 
uzticēšanās, atbalsts un rūpes citam par citu.

Ulfs Starks, Linda Bundestama
“Zvēri, kurus neviens nav redzējis, tikai mēs”

Ulfa Starka un Lindas Bundestamas ilustrētā dzejas 
grāmata “Zvēri, kurus neviens
nav redzējis, tikai mēs”, kas domāta pirmskolas un 
jaunākā skolas vecuma bērniem,
jau nodēvēta par mūsdienu klasiku. Grāmatas dzejoļi 
stāsta par 27 būtņu sugām,
kuras, izņemot tās autorus, neviens nav redzējis. Šīs 
būtnes ir līdzīgas ne tikai
dzīvniekiem un augiem, bet arī mums – cilvēkiem. 
Tās mēdz būt laimīgas, ziņkārīgas,
apjukušas un vientuļas, cenšoties saprast dzīvi, 
dažādās jūtas un emocijas, ko cilvēki
piedzīvo – skumjas, melanholiju, pretrunīgas sajūtas 
par savu ķermeni un vēlēšanos
būt kādam citam. U.Starks šīs sajūtas iztēlojies un 
aprakstījis ar sirsnīgu humoru un
asprātīgām vārdu spēlēm, savukārt L.Bundestama 
košajās ilustrācijās radījusi katram
tēlam neatkārtojamu un spilgtu personību. 

Marjus Marcinkevičs, Lina Dūdaite
“Svizis”

Vai mazs Sivēns var rakstīt dzejoļus, bet govs – 
slidot? Kādi noslēpumi slēpjas ezera melnajās dzīlēs, 
kur mājo briesmoņi ar zobainām rīklēm? Kādas 
briesmas draud Sivēnam un govij? Bet ko tad, ja 
briesmoņi iekļuvuši nelaimē un viņiem vajag 
palīdzību? Vai mūsu varoņi centīsies palīdzēt? Un 
kas uzvarēs: drosme un draudzība vai bailes?



Juris Zvirgzdiņš, Lina Dūdaite
“Rasas vasara”

Visu nakti Rasa gulēja ĻOTI NEMIERĪGI. Rīt viņa 
brauks uz laukiem pie vecmāmiņas un uz VISU 
VASARU, brauks visi trīs – lācītis TOBIASS, suns 
ZORRO un viņa pati! Un paņems līdzi mīļākās 
grāmatas. Lietainām dienām. Žēl, ka viņi nevar ņemt 
līdzi lauvu Leo no zooloģiskā dārza… Protams, žēl,bet 
ne jau viss, ko mēs vēlamies, uzreiz piepildās, mēdz 
atkārtot vecmāmiņa un piebilst: – JA KAĶIEM BŪTU 
SPĀRNI, TAD PUTNIEM MIERA NEBŪTU!
Laukos būs arī abas viņas stulbās māsīcas – Lutēcija 
un Konkordija. Māsīcas ir vecākas par Rasu, 
Lutēcijai ir jau deviņi gadi, bet Konkordijai – septiņi, 
lai gan viņa pati apgalvo, ka astoņi. Tomēr viņas 
netic, ka Rasai ir draugs Leo, īsts lauva. Māsīcas 
grib, lai Rasa parāda savu putnubiedēkli.
Aiz šausmām Rasai naktī rādās murgi, viņa 
pamostas aukstos sviedros, sapnī meitene redzējusi, 
ka viņai ir sarkani krāsoti mati! Spogulis! Paldies 
dievam, mati joprojām ir tādi paši. Tobiasam un 
gudrajam kaimiņpuikam Jēkabam ienāk prātā doma, 
kā pārmācīt negantās māsīcas. Gluži nevainīgi 
pārmācīt.
Anna Ļenasa
“Krāsu mošķi”

Vecums, kad bērni sāk domāt un atšķirt savas un 
apkārtējo emocijas, nav viegls vai vienkāršs process 
ne bērnam, ne viņa vecākiem, tāpēc šī grāmata, kas 
kļuvusi par starptautisku bestselleru, palīdz bērniem 
iemācīties atpazīt, nosaukt vārdā un saprast savas 
emocijas viņiem saprotamā un pieņemamā veidā.

Lote Vilma Vītiņa
“Dzejnieks un smarža”

Kādā jaukā dienā mazā Dzejnieka degunā ielien 
dzejolis! Nē, mākonis! Vai varbūt tas ir lietus? 
Jebkurā gadījumā tajā brīdī Dzejniekam atklājas 
bagātīgā un daudzveidīgā smaržu pasaule, kura 
iedvesmo viņu dzejot un dalīties savos atklājumos arī 
ar citiem.



“100 veidi, kā tu vari palīdzēt zemei”

Praktiskas nodarbības bērniem, kas iemācīs atbildīgi 
izturēties pret vidi;

noderīgi padomi, kā piedalīties vides un klimata 

aizsargāšanā;
daudzas lieliskas, ilgtspējīgas un patiešām 

realizējamas idejas;

ar aizraujošu papildus informāciju meitenēm un 

zēniem no 8 gadu vecuma.

Šajā grāmatā bērniem tiek piedāvāti 100 padomi un 

vienkārši paņēmieni, kā aizsargāt dabu, vidi un 

klimatu. Ja ģimene taupa elektrību, saprātīgi 
iepērkas, radoši otrreizēji izmanto lietas, tā palīdz 

zemes ekosistēmai. Turklāt tas viss sagādā prieku. 

Tādā veidā klimata un apkārtējās vides aizsardzība 

kļūst par kopīgu izaicinājumu labākas pasaules 

radīšanai. Grāmatas lasīšanu vēl vērtīgāku padara 

aizraujošais izziņas materiāls un fakti par vidi un 

dabu.

Daina Strelēvica
“Herbe ar lielo cepuri”

Dainas Strelēvicas grāmatiņa bērniem — saīsināts 
dramatizēts variants pēc 
vācu rakstnieka Otfrīda Preislera darba "Herbe ar 
lielo cepuri" motīviem, papildināts ar autores 
dziesmu tekstiem un Valda Zilvera dziesmu 
kompozīcijām, pielikumā CD ar bērnu vokālā 
ansambļa "Podziņa” iedziedātām dziemām. Darbā 
izceltas bērnu audzināšanā tik ļoti nozīmīgās 
morālās pamatvērtības — mīlestība un rūpes par 
savu dzimto vietu, ģimeniskuma un tuvākā 
mīlestības tikums, darba tikums, īstas 
draudzības novērtējums, rūpes par tiem, 
kas vientuļi. Ludziņu iespējams iekļaut 
bērnu pirmskolas un sākumskolas mācību 
programmā. Teātra spēle un dziedāšana ir emocionāli 
iedarbīgi mācību līdzekļi.



Edgars Valters
“Poķu grāmata”

Mākslinieks un rakstnieks Edgars Valters (1929–2006) ir 
viens no atzītākajiem Igaunijas grāmatu ilustratoriem. Viņš 
ilustrējis vairāk nekā 250 grāmatu, tostarp labākos igauņu 
rakstnieku stāstus un pasakas. Lasītājiem daudzās 
pasaules valstīs, arī Latvijā, īpaši mīļi kļuvuši viņa radītie 
tēli Uzrocis, Ķērpjbārdis un Puszābaks no Eno Rauda 
grāmatas “Naksitrallīši”.

Pirmā un slavenākā no grāmatām, kurām Edgars Valters ir 
gan ilustrāciju, gan teksta autors, ir “Poķu grāmata” (1994). 
Tā ir pasaka par neparasto poķu tautu, kuras prototipi ir 
gan Latvijā, gan Igaunijā sastopamie grīšļu ciņi. Grāmatā 
atklājas autora mīlestība pret dabu un pārliecība, ka 
cilvēkam jādzīvo saskaņā ar to.

Vēl labāk iepazīt zinātkāros poķus, viņu draugus un to 
radītāju iespējams tematiskajā parkā “Poķu zeme” 
(Pokuland), kas atrodas Igaunijas Veru apriņķa un Pelvas 
apriņķa pierobežā.

Dzintars Tilaks
“Papus TRU”

Tas ir stāsts par kāda truša dzīvi un viņa neparasto 
piedzīvojumu. Par līdzjūtību, atbildību, par drosmi un 
daudz ko citu, kas, izrādās, piemitusi vienam neparastam 
trusim. Tāpēc viņš ir Papus Tru, grāmatas galvenais 
varonis.
"Šo stāstu es iesaku izlasīt gan pieaugušiem, gan vēl 
nepieaugušiem bērniem un visiem, kas joprojām tic 
labajam, tic dzīvnieku sirsnības spējām."
Šī ir Dzintara Tilaka 14. grāmata. Dz. Tilaks raksta gan 
pieaugušajiem, gan bērniem. Jaunākajiem lasītājiem 
varbūt jau ir zināmas grāmatas – “Čomiņš”, “Oki doki jeb 
Kad mēs augām”, “Labo blēņu vasara”, “Piedzīvojumu 
meistari”.

Anna Starobiņeca
“Vilka Midzenis”

Anna Starobiņeca izmēģinājusi darbu vairākās profesijās, 
līdz sapratusi, ka vislabāk viņai patīk sacerēt interesantus 
stāstus. Šobrīd viņas grāmatas ir tulkotas daudzās 
valodās, pēc tām uzņemtas kinofilmas, viņai piešķirtas 
literāras prēmijas. Pieaugušajiem rakstītie darbi ir 
aizraujoši un šaušalīgi, tāpēc autore tiek dēvēta par 
Krievijas Stīvenu Kingu. Arī pasakas bērniem ir 
aizraujošas, bet nav šaušalīgas. Viņa labi zina, ko dara, jo 
pašai ir divi bērni, kā arī ruds pūdelis Kokoss, kas saprot 
daudz vairāk nekā gluži parasts suns.



Viesturs Ķerus
“Meža meitene Maija”

Grāmatas galvenā varone Maija ar ģimeni dzīvo mežā 
— mežsargmājās. Viņas tētis ir putnu pētnieks, kas 
meitai prot izskaidrot dabas norises, iepazīstināt ar 
putniem un dzīvniekiem, ņem Maiju līdzi putnu 
skaitīšanas un gredzenošanas ekspedīcijās. Lai gan 
ik rītu Maija dodas uz bērnudārzu pilsētā, viņas 
ikdienas pasaulē ir gan koki un dažādu putnu 
dziesmas, gan dīķis ar zivīm un vardēm, gan 
skudrupūznis, eži, āpsis un pat mežacūkas. Grāmatā 
nav sadomātu, pasakainu piedzīvojumu, bet gan 
sajūta, ka dabā katra diena ir piedzīvojums, jo tā 
allaž nes ko jaunu.

Kairi Looka
“Lidostas blaktis nepadodas”

Blakts Ludvigs, kurai ir pat īsta blakšu pase, ar savu 
ģimeni lidostā vada slinku un jautru dzīvi, taču kādu 
dienu tur ierodas tīrības pārbaude un draud lidostu 
aizvērt.
Padošanās, protams, nav blakšu stilā – jābūt viltīgām 
un jārīkojas! Kopā ar citiem lidostā mītošajiem 
kukaiņiem sākas piedzīvojumi, lai glābtu visu 
kopīgās mājas – veco lidostu.
Mājas ir mājas, šeit var katru rītu un vakaru 
sapulcēties biznesa klases uzgaidāmajā telpā pie 
televizora, uzzināt visu par smalkākajiem zīmoliem 
un akcīzes nodokli.
Un uz brīdi aizmirst par šausmu kabinetu.

Šis stāsts ir par drosmi un darbošanos kopā, un tajā 
ir daudz joku un aizraujošu notikumu. 

Rēli Reinausa
“Marks, maģija un vilkate Vilma”

Kad divpadsmitgadīgā Marka ģimene pārceļas dzīvot 
uz laukiem, zēnam un viņa vecākajam brālim 
Martinam jāmeklē jauni draugi. Brālis ātri atrod sev 
kompāniju, taču Markam īsti neveicas. Tad viņš 
satiek Vilmu, no kuras pārējie bērni turas pa gabalu. 
Meitene iepazīstina Marku ar lielo mežu ciema 
pievārtē, kas parasti ir rāms un draudzīgs, taču mēdz 
kļūt arī patiesi biedējošs. Kādu dienu Marks uzzina 
Vilmas noslēpumu – meitene spēj pārvērsties...



Jurga Vile, Lina Itagaki
“Sibīrijas haiku”

Agrā 1941. gada jūnija rītā dusmīgi karavīri iztriec 
lietuviešu zēnu Aļģi un visu viņa ģimeni no gultām 
un pavēl gatavoties tālam ceļam. Tā daudzi jo daudzi 
lietuvieši pret savu gribu dodas uz Sibīriju. Kādēļ 
viņus ved projām? Par kādiem noziegumiem? Kur tā 
Sibīrija ir? Neskaitāmi jautājumi jaucas Aļģim pa 
galvu. Tur, tālajā un skarbajā zemē, viņa ģimene 
cenšas izdzīvot, ēdot sasalušus kartupeļus, zupu 
pasālot ar asarām un sirdi sildot ar dziesmām. Tur 
dzimst izsūtīto koris „Āboli”, un dziedot dīgst spārni
1941. gada 14. jūnija deportācija, ko piedzīvo lauku 
pagasta vecākā ģimene, izstāstīta grafiskā stāstā. 
Komiksa valoda, kurā vienlīdz aktīvi darbojas gan 
vārdi, gan attēli, spilgti attēlo desmitgadīga zēna 
pasauli un ļauj tajā ieiet ļoti dziļi un personiski. 
Grafiskais stāsts „Sibīrijas haiku” atklāj ne tikai Aļģa 
likteni: tādus sāpīgus stāstus sirdī glabā daudzi 
lietuvieši un tieši tāpat arī latvieši. Taču, 
nepierakstīti un neuzzīmēti, šie stāsti var nogrimt 
aizmirstībā.
Grāmata guvusi lielu atzinību ne tikai Lietuvā, kur tā 
saņēmusi daudz dažādu literatūras un mākslas 
balvu, bet arī iztulkota 8 valodās, izdota Francijā, 
Itālijā, Lielbritānijā, Vācijā, Beļģijā, Zviedrijā un 
Indijā. Pēc grāmatas motīviem Lietuvā iestudēta 
izrāde bērniem, top arī animācijas filma.

Kristīna Olsone
“Ērgļuklints noslēpums”

Bonija un Čārlzs ir aizbēguši no mājām un 
paslēpušies Ēnulīcī. Tur, augšā uz klints līdzās vecai 
bākai, dzīvo Bonijas vecāmāte. 
Drīz vien bērni saprot, ka Ēnulīcis glabā tumšus 
noslēpumus. Ir pazudis kāds zēns. Viss ciems 
sačukstas par šausminošu leģendu – par bezgalvaino 
Atriebēju, kurš spokojas, nespējot rast mieru mirušo 
pasaulē. Un kādu nakti Bonija redz, ka bāka, kura 
nav izmantota vairāk nekā simt gadus, mirkšķina 
ugunis.
Bonija un Čārlzs nolemj atrisināt bākas un pazudušā 
zēna noslēpumu. Bet vai bērni tiks galā vieni paši? 
Un kam viņi Ēnulīcī var uzticēties?



Frīda Nilsone
“Pērtiķa zvaigzne”

“Pērtiķa zvaigzne” stāsta par mazo bāreni Jonnu, 
bērnunama “Biškrēsliņi” audzēkni, kuru adoptē 
gorilla. Nabaga meitene! Jonna visu mūžu bija 
sapņojusi par mammu, kas eleganti ģērbsies un 
smaržos pēc parfīma, taču nonāk pie atbaidošas, 
lempīgas gorillas, kas staigā apkārt nošļukušās 
biksēs un dzīvo lūžņiem piegāztā pagalmā. Taču ne 
viss ir tā, kā sākumā izskatās. Gorilla un Jonna 
iemīļo viena otru, un dzīve pat būtu tīri skaista, ja 
vien zemiskais un alkatīgais pilsētas galva Tords 
neiekārotu gorillas zemes gabalu. Viņš šantažē 
gorillu un draud Jonnu sūtīt atpakaļ uz bērnunamu.

Juris Kronbergs
“Laika bikses”

Izdevniecības "Liels un mazs" jaunizdotajā dzejoļu 
krājumā skolas vecuma bērniem autors Juris 
Kronbergs un māksliniece Anete Melece piedāvā 
asprātīgu vērošanas un pētniecības spēli, ko aizsāka 
jau savā pirmajā kopdarbā bērniem – "Mākoņu 
grāmata" (2010). Šoreiz viņi novēro laiku – kā dzīvu 
būtni, kam piemīt dažādas īpašības un paradumi 
tāpat kā cilvēkiem.

Krājumā "Laika bikses" Kronbergs turpina "Mākoņu 
grāmatā" aizsākto asprātīgo pētniecības un 
klasifikācijas spēli, apskatot laiku kā būtni, kam 
piemīt visdažādākās īpašības. Bērnam labi pazīstamā 
vēlme paātrināt laika plūdumu sastopas ar 
pieaugušā bailēm no laika. Līdzās izvērstiem 
dzejoļiem grāmatā ir sava veida aforismi, kalambūri 
un joki, kas palīdz uzturēt spraigu grāmatas ritmu.



Gatis Ezerkalns
“Ragana manā skapī”

Līnai Krastai ir divdesmit seši gadi, ir draugs un labs 
darbs reklāmas aģentūrā. Dzīve šķiet rimta, pat 
nedaudz vienmuļa. Taču kāds negaidīts telefons 
zvans maina itin visu. Līnai jāatgriežas Vidzemes 
lauku mājās, kurās pavadīta bērnība, un jāmēģina 
atminēt baiss noslēpums, kura saknes slēpjas tālu 
pagātnē...
Kāpēc vecā māja čīkst un brakšķ visos stūros?
Ko glabā meitenes bērnudienu bieds – priekšnama 
skapis?
Kas īsti ir kaimiņiene, kuru visi dēvē par Zāļu 
veceni?
Un kas īsti pirms daudziem gadiem notika senajā 
kapukalnā?
Latviešu folkloras pasaule pārstāj būt par garlaicīgu 
iedaļu mācību grāmatā – izrādās, tā joprojām ir 
mums visapkārt, dzīva, elpojoša un... draudīga.

Pērs Nilsons
“Kā suns kā kaķis”

Grāmata „kā suns kā kaķis“ ir vienkāršs, taču 
emocionāli dziļš romāns jauniešiem. Pēram Nilsonam 
piemīt prasme ar maz vārdiem pastāstīt daudz, un, 
kaut arī teksts un saturs ir koncentrēts un poētiski 
spēcīgs, lasīt viņa uzrakstīto ir viegli un plūstoši. “kā 
suns kā kaķis” ir intelektuāli stimulējošs un 
provocējošs darbs, kas savu lasītāju uztver nopietni.

Džejs Ašers
“Trīspadsmit iemesli”

Pārnākot mājās no skolas, Klejs Džensens uz lieveņa 
atrod savādu sūtījumu ar savu vārdu. Tajā ir 
vairākas kasetes, ko ieskaņojusi Hanna Beikere – 
Kleja klasesbiedrene un simpātija, kura pirms divām 
nedēļām izdarījusi pašnāvību.
Hannas stāstījumā izskan trīspadsmit iemesli, kas 
pamudinājuši meiteni pārtraukt dzīvi. Klejs ir viens 
no tiem. Ja viņš noklausīsies kasetes, tad uzzinās – 
kāpēc.
Klīzdams pa dzimto pilsētiņu, Klejs klausās kasetes 
visu nakti. Viņš kļūst par Hannas pārdzīvojumu 
aculiecinieku un atklāj kaut ko tādu, kas maina viņa 
dzīvi uz visiem laikiem.



Eve Hietamies
“Tētis uz pilnu slodzi”

Anti Pasenenam, gaidot sava pirmdzimtā ierašanos 
pasaulē, bija pilnīgi skaidrs ģimenes lomu 
sadalījums. Viņa sieva Pija paliks mājās ar bērnu, 
bet viņš pēc atvaļinājuma atgriezīsies darbā un 
ierastajā ikdienas režīmā. Tādēļ brīdī, kad, atdevusi 
zīdaini tēva rokās, sieviete iekāpj taksometrā un 
pazūd nezināmā virzienā, Anti apjūk: "Kur lai tas 
vecis tiek pie tiem akmens laikmeta mātes gēniem, ja 
es jau no paša sākuma esmu radīts, lai medītu 
mamutus?"
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.

Žiljēns Sandrels
“Brīnumu istaba”

Telma un Luī. Viņi vienmēr ir bijuši divi: Telma un 
viņas mīļotais dēls.
Kādu rītu Luī cieš negadījumā, un abu dzīves 
sagriežas ar kājām gaisā, jo Luī iekrīt komā. Telma 
dēla istabā nejauši atrod viņa dienasgrāmatu, kurā 
Luī pierakstījis sapņus, ko vēlētos piedzīvot. Un 
Telma to saredz kā iespēju. Viņa uzsāk nozīmīgāko 
savas dzīves ceļojumu, lai iedvesmotu Luī dzīvei...
Romāns “Brīnumu istaba” ir sirsnīgs un apburošs 
stāsts par māku rast prieku ikvienā dzīves brīdī.
Tas jo īpaši patiks romānu “Pazaudēto lietu 
glabātājs” un “Vīrs, vārdā Ūve” cienītājiem.

Andra Manfelde
“Vilcēni”

Andras Manfeldes jaunākais romāns "Vilcēni" 
noteikti ir tāds īsteni "Manfeldisks". It kā no 
anotācijas uz grāmatas pēdējā vāka viss tik skaidri 
un labi saprotams, taču izpildījums veikts tik ļoti 
poētiski un savīti, ka liek man kārtējo reizi izvērtēt - 
vai man patīk Andras Manfeldes stils? Ir skaidrs, ka 
autorei ir savs noteikts rokraksts, kas izpaužas gan 
bērniem paredzētajās grāmatās, gan pieaugušajiem.

Jūrmalā starp jūru un upi dzīvo dažādi cilvēki. Daļa 
no mainīgo deviņdesmito sabiedrības ir cilvēkveidīgi 
vilcēni jeb bērni, kuri veido paši savus likumus un 
izpratnes par dzīvi. Caur viena pusaudža Andžeja 
acīm un muti lasītājs uzzina par neizdibināmo un 
noslēpumaino Vilcēnu, un par pārējiem bara 



locekļiem. Barā bez Vilcēna un Andžeja ir arī Zīmulis, 
Saņka Pristaņ, Būda Vilks, Brunčiks, Skeltons, 
Tauķis un Ričards Sarkans. 

Jānis Joņevs
“Tīģeris”

"Krājums ir vienīgā pieņemamā sižeta literatūras 
forma. Romānu lasot, mēs redzam, mēs ar pirkstiem 
jūtam, kad tas beigsies. Krājumā ne, nav zināms, vai 
atlikušajā lapu šķipsnā turpināsies šis stāsts vai 
sāksies jau nākamais. Izņemot pēdējo stāstu, jā, 
diemžēl tas tomēr būs paredzams," tā par savu jauno 
grāmatu raksta pats autors.

Rainis
“Viss irt, viss rit un riet”

Rainis, kas nāk, Rainis, kas iet, Rainis, kas paliek. 
Nopietni iepazīts, sīki izpētīts un daudziem gandrīz 
pilnīgi nezināms. Šajā krājumā ienāk Rainis, kas 
allaž ir aktuāls, bet šādā kopskatā nekad vēl nav 
lasīts. Grāmatā iepazīsiet dažādos dzīves posmos 
rakstīto Raiņa dzeju un prozu no krājumiem 
Apdziedāšanās dziesmas III vispārējiem latvju 
dziesmu svētkiem, Tie, kas neaizmirst, Virpuļi, Gals 
un sākums un aforismus. 

Viljams P. Jangs
“Būda”

Šī grāmata maina. Tā dziedina sirdi un māca 
izaudzēt dzīvības koku savas sirds dārzā. Gaidiet un 
ceriet uz apvērsumu – mīlestības un labestības 
apvērsumu. Tas nebūs apvērsums, kas kaut ko 
gāztu, bet, ja tomēr gāzīs, tad tas notiks veidos, 
kādus mēs iepriekš nekad nespētu iedomāties. Tie 
būs mierīgi, ikdienišķi spēki, spēja mirt, kalpot, mīlēt 
un smieties, just un paust vienkāršu maigumu un 
neredzamu labestību, jo, ja kaut kam ir nozīme, tad 
visam ir nozīme.
„Būda” pirmo reizi izdota 2007. Gadā. Ilgāk nekā 
gadu romāns atradās The New York Times un 
Amazon.com visvairāk pirkto grāmatu sarakstu 
augšgalā. Šobrīd ir pārdoti vairāk nekā pieci miljoni 
šīs grāmatas eksemplāru, un tā ir izraisījusi karstas 
diskusijas internetā, presē un dažādās reliģiskās 
konfesijās.



Kārlis Ķezbers
“Takšelis Makšelis”

Grāmatas priekšvārdā māksliniece Ieva Jurjāne 
raksta: "Bērnība, brīvība, brīnums – skan līdzīgi. 
Autors, runājot caur suņiem, protams, domā par 
cilvēkiem. Bērni, līdzīgi suņiem, dzīvo tuvāk zemei un 
tuvāk dabai. Tuvāk patiesībai. Sabiedrība, dzīves 
likumi, tās sakarības, suņa acīm skatītas, var likties 
vientiesīgas, bet ne dumjas. Lasot stāstu, atbruņo 
takšeļa Makšeļa sirds un iedaba – mazam, 
līkkājainam, bet enerģiskam sunim dažos gadījumos 
ir izšķiroša loma. (..) Es zīmēju veselu vasaru, 
atceroties arī trīs takšus, kas dzīvojuši manā ģimenē. 
Viens no tiem arī bija Maksis. Zīmēšana grāmatai 
man ir tā pati ieiešana bērnībā, kas lasot katram 
uznirst iztēlē sava. Bērnība, kas nebeidzas nekad, ja 
vien to gribam."

Alena Mornštajnova
“Hana”

“Ir 1954. gada ziema, un deviņgadīgā Mira, par spīti 
vecāku aizliegumam, dodas uz upi vizināties uz ledus 
gabaliem. Viņa iekrīt ūdenī, tāpēc nepaklausība nāk 
gaismā un par to viņu soda, ģimenes svinībās 
neiedodot kēksiņu. Bērnības nerātnība Miras dzīvē 
kļūst par būtisku pavērsiena punktu. Seko traģēdija, 
kas viņu uz ilgiem gadiem piesaista nerunīgajai un 
depresijas māktajai tantei Hanai. Pamazām atklājas 
Miras ģimenes likteņi – vēsture, kas viņas dzīves 
straumē turpmāk peld gluži kā ledus gabals.”
Neatbildēts paliek vien jautājums, vai likteņa ledus 
gabals tomēr reiz izkusīs…

Zelda
“Stāstiņi pieaugušajiem puišiem”

Ir kāds izaicinājums, ar kuru agri vai vēlu sastopas 
katrs vīrietis. Kā saprast sievieti? Izrādās, sieviete 
nav vienmēr jāsaprot. Reizēm vienkārši jāsper 
pirmais solis, un tad jau redzēs, kas notiks. Ja tev 
nav tādas dūšas, izlasi šo grāmatu – zināšanas dara 
drosmīgu.


