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Linda Nemiera
Kaķa lāsts

 
 

Kas notiktu, ja dzīvnieka kodiena rezultātā upuris
pilnmēness naktīs pārtaptu nevis par vilku, bet
citu radību - teiksim, kaķi? Un kas notiktu, ja
šāds (ne)gadījums piemeklētu gluži parastu

jaunu  sievieti. Vēl vairāk, kas notiktu, ja mēs
atklātu - pārdabiskās būtnes arī ikdienā dzīvo ap

mums, slēpjoties aiz pazīstamām paziņu un
darba kolēģu sejām?



Dženifera Greja
Kaķis Stiķis sniedz
ķepu palīgā

NO BRITU MUZEJA NEZINĀMS
ĻAUNDARIS NOZOG LIELU
DĀRGUMU. KAĶIS STIĶIS –
JAUNAIS POLICI JAS KAĶSERŽANTS
– IR P ILNĪGI  DROŠS ,  KA TIKS
NOZIEDZNIEKAM UZ PĒDĀM.STIĶIS
UN VIŅA DRAUGI ŠĶĒRSO SMILŠU
TUKSNESI ,  DZENOTIES PAKAĻ
LAUPĪTĀJ IEM,  BET VAI  ŠOREIZ VIŅI
SPĒS UZVEIKT VECOS
IENAIDNIEKUS?ŠIS BŪS PATS
GRŪTĀKAIS PĀRBAUDĪJUMS VISĀM
DEVIŅĀM KAĶA STIĶA DZĪVĪBĀM. . .



Džeims
Bouvens
Ielas kaķis
vārdā Bobs
Džeimsa un Boba stāsts
spilgti apliecina, ka
patiesa draudzība starp
kaķi un cilvēku spēj
pamazām sadziedēt
pagātnes cirstās brūces.
Kā šī draudzība spēj
palīdzēt viens otram? 

 



Kārlis Skalbe 
Kaķīša dzirnavas

Viņš pie meitām iet ar domu,
ka man taču ir radi, nevis ar
domu, ka es viņām iedevu
pūru un viņām man tagad
būtu jāatmaksā. Te ir retā
parādība latviešu literatūrā –
tā ir brīvā dāvana, kas neko
neprasa pretī. „Šeit nav runa
par pretnostatījumu starp
ļauno un labo, drīzāk
pārākums. Pretošanās
ļaunumam ir nevardarbīga



Ērina Hantere
Klanu kaķi

Klanu dzīve nav viegla,
savvaļas kaķi paaudzēs ir
dzimuši un dzīvojuši meža
masīvā ārpus cilvēku zonas,
taču tas mainās. Nu klanu
starpā sākās sīvāka cīņa par
teritoriju un tās resursiem.
Medījums ir ierobežotā
daudzumā un ir izdzīvošanas
pamatā. Upes, Vēja, Ēnas un
Pērkona klaniem jārisina gan
cīņas vienam pret otru, gan
konflikti sava klana sastāvā.

 



Eva Ibotsone
Kāds suns un
viņa zēns

Hala vecāki ir bagāti. Viņu milzīgajā
namā ir smalki zīda aizkari, dārgi
paklāji un ne miņas no mazākā
puteklīša. Taču zēna karstākā
vēlēšanās ir iegūt pašam savu sunīti.
Tomēr Hala dzimšanas dienā notiek
brīnums.Halam un Kleksim nāksies
pašiem meklēt iespēju, kā palikt
kopā, pat ja tas nozīmētu bēgšanu...



Kad visi četri kucēni ir atvadījušies no savas
mammas, Suņu vīrs viņus ved uz pilsētu, lai
pārdotu. Un tālāk jau no katra saimnieka
atkarīgs, vai viņš ir gatavs pieņemt sava suņa
bezierunu mīlestību. Kā izvērtās suņu likteņi?

Regīna Ezera
Cilvēkam vajag suni

 



Viljams Brūss
Kamerons
Beilija stāsts

Kas mums ir jāpiedzīvo, lai
atrastu īstu laimi un prieku?
Beilija stāsts lieliski attēlo
suņa dzīvi, kā viņš atrod savus
īstos saimniekus? Tas ir
piedzīvojumiem bagāts ceļš,
bet kam mums ir jāiet cauri,
lai atrastu īsto vietu, kur būt
laimīgam? 

 


