
Grāmatas, kuras 
vērts izlasīt



Antuāns De Sent-Ekziperī
Mazais princis

Viens no retajiem izdevumiem, ko ar 
nemainīgu interesi lasa gan bērni, gan 
pieaugušie.Pasaulslavenā franču rakstnieka 
filozofiskā pasaka ir tēlaina līdzība par dzīves 
ceļu, par draudzību, mīlestību un atbildību, 
par savstarpējo attiecību daudzveidību un 
sarežģītību. Autora ilustrācijas. Grāmata 
piedzīvojusi neskaitāmus izdevumus daudzu 
pasaules tautu valodās. No franču valodas 
tulkojusi Ieva Lase.



Jānis Klīdzējs

Cilvēka bērns

Romāns “Cilvēka bērns” ir plašs vēstījums 
par divdesmito gadu Latgales lauku sētas 
dzīvi, Pāvulānu dzimtu un apkārtnes ļaudīm. 
Romāna galveno varoni, ar kura uztveres un 
skatījuma palīdzību mēs iepazīstam attēloto 
vidi un tēlus, septiņgadīgo Bonifāciju 
Pāvulānu, Aleksandra dēlu, sauktu Boņu, 
rakstnieks parāda emocionāli spilgtā un 
daudzkrāsainā tēlojumā.



Valdis
Staburaga bērni

Divu zēnu – Janča un Marča – draudzība un 
kopīgās gaitas gada garumā Vīgantes muižā 
gleznainā vietā pie Daugavas netālu no 
Staburaga. Lasītājs kopā ar puisēniem var 
doties makšķerēt palu ūdeņos, iet garos un 
piedzīvojumiem bagātos pārgājienos gar 
Daugavu, naktī, kad apkārtne šķiet nedaudz 
baisa un noslēpumaina, sēdēt pie ugunskura 
un klausīties teikās par sirmo Staburagu.



Marks Tvens
Toma Sojera piedzīvojumi

Marka Tvena klasiskais vēstījums par zēnu 
piedzīvojumiem ir viens no iecienītākajiem 
deviņpadsmitā gadsimta amerikāņu romāniem. 
Tajā netrūkst jautrības, sirsnības, enerģijas un 
interesantu raksturu un ir spilgti atainota 
mazpilsētas dzīve pie Misisipi upes.Grāmatas 
“Toma Sojera piedzīvojumi” pamatā ir paša 
Marka Tvena nostalģiskās bērnības atmiņas, un 
tā guva panākumus uzreiz pēc publicēšanas 
1876. gadā. 



Žils Verns
Astoņdesmit dienās ap zemeslodi

Humora un aizrautības pilnais romāns 
“Astoņdesmit dienās ap zemeslodi” pelnīti 
vienmēr bijis populārākais Žila Verna darbs. 
Šo glīto izdevumu papildina vairāk nekā 70 
brīnišķīgas godalgotā mākslinieka Roberta 
Ingpena ilustrācijas.



Džīna Vebstere

Garkājtētiņš

Džona Grīra bāreņu patversmes vecākajai bārenei 
Džerušai uzsmaidīja necerēta veiksme - viens no 
bāreņu nama aizbildņiem apmaksās meitenei 
studijas koledžā. Vienīgais, ko viņš prasīs no 
meitenes ir, lai tā regulāri viņam raksta vēstules par 
to, kā viņai klājas studējot. Faktiski visa grāmata ir 
vienas vienīgas vēstules (vienīgi pats sākums nav 
vēstules veidā), ko Džeruša (vēlāk pārtopot par 
Džūdiju) raksta savam nezināmajam aizbildnim, kuru 
viņa pati nodēvēja par Garkājtētiņu.



Roberts Lūiss Stīvensons

Bagātību sala

Stīvensons uzrakstīja “Bagātību salu” pēc tam, 
kad ieraudzīja savu padēlu ar akvareļkrāsām 
zīmējam salas karti. Stīvensons sāka dot salai 
nosaukumus: Ģindeņu sala un Tālskata pakalns, 
līdz beidzot lappuses augšpusē labajā stūrī 
uzrakstīja “Bagātību sala”. Pasaules slavu 
iemantojušais pirātu stāsts joprojām rosina iztēli 
un sajūsmina dažādu paaudžu lasītājus.



Astrīda Lindgrēne

Ronja, laupītāja meita

Grāmata par to, kā raupjajā laupītāju vidē bērni 
ir tie, kas ar savu rīcību mudina pieaugušos 
saprast, ka īsta draudzība, mīlestība un 
savstarpējā izpalīdzība ir lielāks spēks nekā 
naids un savstarpējā konkurence.



Andra Neiburga

Stāsts par Tilli un Suņu vīru

Vīrs saviem suņiem bija ielicis skaistus un 
neparastus vārdus – Princis un Mūks tos sauca, lai 
gan viņu rados nebija ne karaļu, ne bīskapu un pat 
ne kāda godalgota sugas ciltstēva. Mūks bija liels, 
melns suns stāvām ausī un gredzenā sagrieztu asti. 
Princis bija liels krēmkrāsas suns garu, lēkšķainu 
spalvu. Meitenītes vārds bija Tille, vismaz tā viņu 
bija saukusi māmiņa, un meitenītei bija tikai septiņi 
gadi. Tā bija vāja meitenīte bāliem vaigiem un 
skumjām acīm.



Astrīda Lindgrēne

Grāmata par Pepiju Garzeķi

Stāsts par Pepiju Garzeķi ir slavenākā Lindgrēnas 
grāmata. Meitenei ir burkānu krāsas mati, cieši 
sapītas biželes, kas slejās katra uz savu pusi. 
Deviņus gadus vecā Pepilota Viktorija Rullgardīna 
Kristaminta Eiframa meita Garzeķe jeb vienkārši 
Pepija mīl nēsāt dažādas krāsas zeķes un divtik 
lielākas kurpes.Tādu ērmotu, taču kustīgu un 
asprātīgu meiteni apraksta zviedru rakstniece 
Astrida Lindgrēne.



Ērihs Kestners

Emīls un Berlīnes zēni

Pirmo reizi Emīls drīkst viens braukt uz Berlīni. 
Vecmāmiņa un māsīca Ponija Cepurīte gaida 
viņu Frīdriha ielas stacijā. Bet Emīls neierodas, 
arī ar nākamo vilcienu ne. Kamēr vecmāmiņa 
un Ponija Cepurīte domā, ko darīt, Emīls jau ir 
ierauts notikumu virpulī. Lielajā un svešajā 
pilsētā Emīls seko vīram, kurš viņu vilcienā 
apzadzis. Par laimi, Emīlam palīdz Gustavs ar 
autotauri un viņa draugi.


