
Ar vienu grāmatu 
par maz.

Sēriju grāmatas



Sabīne Ceta
HUGO ĢENIĀLĀ PASAULE

Hugo ir 6.klases skolnieks. 
Viņam ir savi sapņi, kurus vēlās 
piepildīt. Vai Hugo vienas 
dienas laikā izdosies kļūt par 
supervaroni? Ar šiem un citiem 
Hugo piedzīvojumus vari 
iepazīsties lasot Sabīnes Cetas
sēriju grāmatas. 



Džeikobs Grejs
ZVĒRAČI

ZĒNS, KURŠ SARUNĀJAS AR 
KRAUKĻIEM

AUDĒJVĪRS AR ZIRNEKĻA ĶERMENI

MISTISKI UN ŠAUŠALĪGI NOTIKUMI.

Krā, palicis bez vecākiem, jau astoņus 
gadus mitinās kopā ar kraukļiem. Zēns 
pats brīnās, kā viņš spēj saprast kraukļu 
valodu, jo pārējiem cilvēkiem to balsis 
izklausās pēc parastām putnu klaigām. 
Ar laiku viņš atklāj, ka pilsētā dzīvo arī 
citi zvērači – tie, kuri spēj sarunāties ar 
zvēriem un putniem.



Šeins Hegartijs
TUMŠMUTE

Leģendas plāno iebrukt Tumšmutes
ciemā un vēlāk iekarot visu pasauli. 
Bet panikai nav iemesla! Pēdējais 
leģendu mednieks, vārdā Fins, jau 
dodas glābšanas misijā. Finam ir 
divpadsmit gadu, viņš mīl 
dzīvniekus un diez ko labi 
nepārvalda cīņas mākslas (kaut gan 
ļoti cenšas), bet labi nodomi taču 
varētu palīdzēt uzvarēt mīnotauru, 
vai ne? Hmm. Varbūt tomēr panikai 
IR iemesls.



Kresida Kauela
KĀ PIERADINĀT PŪĶI

Mazajam vikingu zēnam Hikapam un 
viņa draugiem pienācis laiks izturēt 
grūtās Pūķu Iesvētību Programmas 
pirmo pārbaudījumu: viņiem jādodas 
alā, kurā atrodas 3000 aizmigušu pūķu 
mazuļu, un, cenšoties neradīt troksni, 
jānoķer katram savs pūķis. Tas nav 
nekāds vieglais uzdevums, jo ala ir 
tumša un pamodināti pūķi – bīstami kā 
izsalkušu plēsīgo piraiju bars.
Vai Hikaps spēs izturēt visus 
pārbaudījumus un sakaut Jūraspūķiusu
Gigantikusu Maksimusu, pirms tas būs 
aprijis visus vikingus Berkas salā? Vai 
mazais zēns kļūs par drosmīgu 
cīnītāju?



Džefs Kinnijs
GREGA DIENASGRĀMATA

Gregs Heflijs ir parasts un reizē 
arī neparasts sestās klases 
puika. Parasts tāpēc, ka jūtas 
tāpat kā vairums skolēnu, kas 
no mierīgās sākumskolas 
pēkšņi nonākuši pavisam citā 
skolas dzīves posmā. 
Neparasts? Par to, kāpēc Gregs
Heflijs ir neparasts puika vari 
iepazīties visas Grega
dienasgrāmatas sērijās. 



Džonatans Meress
NORMANA PASAULE

Iepazīsties – tas ir Normans jeb 
Normis!
Normim ir 12 gadu, viņam ir divi 
mazāki brāļi, un viņa dzīve ir 
sagriezusies ar kājām gaisā, kopš 
ģimene dzīvo jaunajā mājā, kas, 
pēc Normana domām, izskatās 
pēc izskaistināta trušu būra, kurā 
pat kaķi nevarētu aiz astes kārtīgi 
izšūpināt, kaut arī nojauktu visas 
sienas un uztaisītu vienu lielu 
istabu.



Linkolns Pīrss
LIELAIS NEITS

Noteikti vēlies iepazīties ar Lielo 
Neitu, kurš nemitīgi vāra 
nepatikšanas un nekādā ziņā 
nav skolotāju mīlulis.
Šķiet, ka nepatikšanas pašas 
atrod Neitu, bet viņš neļauj tām 
traucēt dzīvi. Neits zina, ka ir 
lielisks, jo to viņam ir pavēstījis 
pareģojums...



Reičela Renē Rasela
NIKIJAS DIENASGRĀMATA

Nikija Maksvela, tāpat kā 
Gregs Heflijs, nebūt nepieder 
pie populārākajiem skolēniem 
un arī viņas dzīvē netrūkst 
pārpratumu un nepatikšanu. 
Patiesībā Nikija ir pavisam tālu 
no popularitātes – viņa ir 
galīga lūzere. Meitene cer, ka, 
uzsākot mācības jaunā skolā, 
viņa iegūs jaunus draugus un 
neveiksmes paliks pagātnē. 
Bet dzīvē nekas nenotiek tik 
vienkārši...



Reičela Renē Rasela
MAKSA KRAMBLIJA DĒKAS

Makss Kramblijs mācās 
Sautridžas pamatskolas astotajā 
klasē, un šī skola ir 
visbriesmīgākā vieta, kādā 
viņam jelkad nācies būt. Makss 
jau nojauta, ka dzīve jaunajā 
skolā būs grūta, taču tas, ko 
viņam nākas piedzīvot, ir tīrākais 
neprāts. Maksam patīk komiksi 
par supervaroņiem, un viņš 
raksta dienasgrāmatu, kurā 
detalizēti atspoguļo visu skolā 
pieredzēto, turklāt, nežēlojot 
laiku, to bagātīgi ilustrē.



Henriks Tamms
NINDZJA TIMIJS

Kaķis Timijs un ūdeļpuika Simons ir 
izgudrotāji un kopā ar draugiem 
sivēniem Jasperu un Kasperu nes 
savu jaunāko ierīci uz tirgu, cerot 
to izdevīgi pārdot. Taču ceļā 
viņiem uzbrūk negantie mežarukši
Gribļi, un mazajiem dzīvnieciņiem 
jāglābjas bēgot. Izrādās, ka viņi 
nav vienīgie ļaundaru upuri. 
Pilsētiņā tiek nolaupīti bērni, kas 
pēc laiciņa gan atkal atrodas, bet… 
vairs nespēj smieties. Kas īsti 
notiek? Un kas ir noslēpumainais 
Zilais Trusis?



Bono Bidari
ES, ELVISS RIBOLDI

Elviss Riboldi ir jauks zēns, kurš nespēj 
nodarīt pāri pat mušai. Tāpēc šajā 
grāmatā nevienai mušai pāri netiek 
nodarīts.
Posta darbos iet bojā vienīgi
– viens savrupnams
– vairāki simti automašīnu
– 82 motocikli
– 16 logu rūtis
– 12 krāsu zīmuļi
– 8 dažādas skolas iekārtas un ierīces
– 5 olas
– 1 smalks pulkstenis
– 1 reklāmas vairogs
Un visādas citas lietas, piemēram, 
modinātājpulksteņi, brilles un 
dzimšanas dienas torte.

Ja tev šķiet, ka mēs pārspīlējam, tu 
nepazīsti Elvisu.
Ko tu vēl gaidi?


