
IR VĒRTS IZLASĪT
PAR DZĪVNIEKIEM



VILJAMS BRŪSS 
KAMERONS

 Sirsnīgais un arī humora pilnais romāns 
nav tikai kārtējais emocionālais stāsts 
par suņa dažādiem likteņiem. Tas 
lieliski raksturo cilvēku savstarpējās 
attiecības no suņa skatpunkta un 
apliecina nesaraujamās saites, kas 
vieno cilvēku un viņa labāko draugu. 

 Dzīvei ir jēga, saka suns, un dodas to 
meklēt, aicinot mūs visus pievienoties...



VILJAMS BRŪSS 
KAMERONS

■ Sirsnīgs, labestīgs un 
iepriecinošs Ziemassvētku 
stāsts, kurš atklāj mīlestības, 
uzticības un kucēnu pilna groziņa 
neatvairāmo spēku!



VILJAMS BRŪSS 
KAMERONS

■ Sirsnīgais stāsts par zeltainā 
retrīvera Beilija un “viņa zēna” Ētana 
draudzību aizkustinās ikvienu 
lasītāju un palīdzēs iepazīt mūsu 
četrkājaino draugu dabu.

■ “Beilija stāsts” neparastā formā – no 
suņa skatpunkta – atklāj gan gluži 
ikdienišķus notikumus, gan attiecību 
samezglojumus un pat dramatiskus 
pavērsienus kādas ģimenes dzīvē.



VILJAMS BRŪSS 
KAMERONS

■ Jau kopš kucēna vecuma attapīgā 
sunīte Ellija tiek apmācīta īpašam 
darbam - meklēt un glābt cilvēkus. 
Tos, kuri apmaldījušies, pazuduši vai 
cietuši zemestrīcē. Tos, kuri nokļuvuši 
nelaimē. 

■ Grāmata neparastā formā - no suņa 
skatpunkta - atklāj, cik aizraujoša, bet 
grūta un bieži vien bīstama ir 
meklēšanas un glābšanas dienestā 
strādājošo ikdiena.  



VILJAMS BRŪSS 
KAMERONS

■ Romāns ir ne tikai kārtējais 
jaukais suņu stāsts – tas ir 
saviļņojošs vēstījums par 
nelokāmu uzticību un mīlestību, 
kas pārvar visus šķēršļus.



ZANDA RADZIŅA
■ Poga ir mazmazītiņa kucēna 

dvēselīte. Nokļuvusi Debesīs, viņa 
satiek citu suņu dvēseles - aklo 
Blekiju, pinkaino Čiekuru, lepno, 
skaisto Rebeku un uzticamo Rudo. 
Cik suņu, tik aizkustinošu likteņu un 
dzīves stāstu. 

■ Par suņu mammām un viņu 
mazuļiem, kuri mīl un skumst tāpat 
kā cilvēki. Par uzticību un Saviem 
Cilvēkiem, par nodevību, kļūdām un 
draudzību.

■ Vairāk par visu pasaulē Poga vēlas, 
lai nevienam sunim, nevienam 
cilvēkam nekad nesāpētu un nebūtu 
jācieš. Vai viņas mazās sirsniņas 
lielais sapnis – palīdzēt –
piepildīsies?



ANDA NEIBURGA

■ Vīrs saviem suņiem bija 
ielicis skaistus un 
neparastus vārdus –
Princis un Mūks.

■ Mūks bija liels, melns 
suns stāvām ausīm 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. 



KĀRLIS ĶEZBERS

■ Grāmatas priekšvārdā māksliniece 
Ieva Jurjāne raksta: "... 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."



REGĪNA EZERA

■ Autores uzmanības centrā ir cilvēki 
ar to labajām un sliktajām īpašībām, 
tikai šoreiz viņu savstarpējo 
attiecību un psiholoģijas atklāsmei 
talkā iesaistīti arī dzīvnieki.

■ ...arī suņa sirdij ir savs sāpju mērs 
tāpat kā cilvēka sirdij, to kā glāzi var 
pieliet tikai līdz malām un ne vairāk, 
jo pārējais jau līst pāri un garām.



INESE ZANDERE

■ Pirmās burtnīcas notikumi 
risinās 1941. gada vasarā un 
rudenī, un noslēdzas ar 
traģisku ainu - Rīgas geto 
iemītnieku izdzīšanu, lai 
nogalinātu viņus Rumbulas 
mežā.

■ Burtnīcas 7 nodaļas stāsta 
par noslēpumiem, bailēm un 
Ziga uzticamo draugu – suni 
Džeri. 



ILZE INDRĀNE

■ Stāsts par trim nešķiramiem 
draugiem – zēnu un 2 
suņiem. 

■ Tedim jāsāk skolas gaitas, 
bet arī tad Tipsis un Topsis 
nevēlas šķirties no drauga.



MĀRA JAKUBOVSKA

■ Stāsts par suni, 
bezpajumtnieku, kas 
atrod mājas pie labiem 
cilvēkiem.



MĀRA JAKUBOVSKA

■ “Rufis dodas dzīvē!” ir 
stāsts par laimīgajām 
beigām jeb cilvēka un 
patversmes dzīvnieka 
tikšanās. 

■ Mīlošu saimnieku aprūpēts, 
suņuks Rufis iepazīst 
pasauli, meklējot 
piedzīvojumus un draugus 
pat visneparastākajās 
vietās. 



RASA BUGAVIČUTE-PĒCE

■ Rasas Bugavičutes-Pēces 
grāmata “Mans vārds ir 
Klimpa, un man patīk viss” 
vēsta par sunenīti, kura 
iepazīst pasauli pati un 
palīdz to iepazīt lasītājiem, 
kā bērniem, tā 
pieaugušajiem.  



LUĪZE PASTORE
■ Šis ir stāsts par visiem zināmo, taču līdz 

galam neiepazīto Rīgas rajonu -
Maskavas forštati jeb tautā kareivīgi 
dēvēto Maskačku. 

■ Mazais Jēkabs Putns, dzīvodams smalkā 
Brīvības ielas dzīvoklī, aiz gara laika 
gandrīz nogremdē Rīgu Daugavas 
dibenā. Tētis nolemj mazo nelaimes 
putnu aizsūtīt pie radiem uz Maskačku. 

■ Tur puisēns satiek īstu jūrnieku Ērgli, 
pavisam neciešamu meiteni Mimmi un 
sadraudzējas ar pašu Maskačkas bosu -
runājošu suni! 

■ Vai kopā viņi izglābs Maskačku - bērnu 
un klaiņojošu suņu republiku - no 
negantā Dižkuņģa Mantrauša?  



RUNĀJOŠIE SUŅI

■ Elīnas Brasliņas zīmētais komikss 
“Runājošie suņi” ir veidots pēc 
animācijas studijā “Atom art” 
tapušās režisora Edmunda Jansona 
filmas “Jēkabs, Mimmi un runājošie 
suņi” motīviem.

■ Komiksa spraigais sižets, Elīnas 
Brasliņas asprātīgās un detaļām 
bagātās ilustrācijas un īsie dialogi, 
kurus no filmas scenārija, ko 
uzrakstīja Līga Gaisa, komiksam 
adaptēja redaktore Sanita 
Muižniece un rakstniece Inese 
Zandere, attīstīs bērnu iztēli, kā arī 
teksta un vizuālo lasītprasmi.


