
ŠAUSMU UN SPOKU STĀSTI

Izlasi un nebaidies!



POLS STJUARTS, KRISS RIDELS

“DRŪMGLŪŅA LĀSTS”

Stāsts par Kvintu, debesu pirātu 

kapteiņa dēlu, kuram uzticēti 

vairāki ļoti svarīgi uzdevumi. 

Pēkšņi viņš neviļus ļauj vaļu senam 

lāstam – drūmglūņa lāstam...

Dramatiska un neparasti 

bagātīga fantāzija, daudzveidīgi 

un interesanti personāži. Ar smalki 

ilustrētām detaļām.



“VIKTORIJAS LAIKA SPOKU STĀSTI”
PĀRSTĀSTĪJIS MAIKS STOKS

Suns, kas atgriežas no kapa...

Atvienota telefona zvans...

Šīs un vēl citas rēgainas 

parādības sastopamas sešos 

klasiskos stāstos, kas sarakstīti 

Viktorijas laikā un pārstāstīti šajā 

krājumā, lai intriģētu un 

valdzinātu arī mūsdienu lasītājus. 

Uzdrīksties spert soli spoku un 

pirmatnēju baiļu valstībā!



“ILUSTRĒTIE SPOKU STĀSTI”

Šajā krāšņi ilustrētajā grāmatā 

iekļauti trīspadsmit nervus kutinoši 

stāsti. Melnās salas rēgs, taisnīguma 

gars, bojāgājis uzticams suns – šajos 

oriģinālajos un jau pazīstamajos stāstos 

netrūkst biedējošu, palaidnīgu un arī 

izpalīdzīgu parādību.

Grāmata paredzēta lasīšanai priekšā 

vai patstāvīgi. Tikai nelasiet tos tumsā…



R.L.STAINS

“PADOMĀ, PIRMS KAUT KO VĒLIES. ZOSĀDA”

Sema sastop kādu, kas apsola 
izpildīt trīs viņas vēlēšanās. 
Diemžēl meitene izsaka 
vēlēšanās, rūpīgi neapsverot 
savus vārdus. Viņas vēlēšanās 
piepildās. Un pārvērš Semas 
dzīvi par īstu murgu...



KRISTĪNA OLSONE

“STIKLA BĒRNI”

Zviedru rakstniece Kristīna Olsone 

rada darbus gan bērniem, gan 

pieaugušajiem, un tiem raksturīgi 

noslēpumu un spriedzes pilni notikumi.

"Stikla bērni" ir pirmā grāmata sērijā 

par divpadsmitgadīgo meiteni Billiju un 

viņas draugu Aladinu. Tā ieguvusi 

Zviedrijas Radio balvu par labāko 

bērnu romānu.



DŽEKS ŠADOVS

“NOZIEGUMU PAVĒLNIEKS”

Noziegumu pavēlnieks un viņa zaglēnu 

banda laupa Viktorijas laika Londonas 

ielās. Pilsētas labākie policijas detektīvi 

ir bezspēcīgi - viņiem ir nepieciešama 

palīdzība. 

Atrisini grūtos uzdevumus un atrodi 

risinājumus šajā aizraujošajā 

piedzīvojumā.



ILUTA PLOTŅIKOVA

“SALAS RĒGS”

Jauno autori Ilutu Plotņikovu aizrauj 

stāstu un romānu rakstīšana. 

Fantāzijas romāns “Salas rēgs” ir viņas 

pirmā grāmata, kas konkursā 

"Zvaigznes grāmata. Oriģinālliteratūra 

bērniem un jauniešiem" ieguva 

veicināšanas prēmiju.



DŽ.K.ROULINGA

“DZIESMINIEKA ĶESTERA PASAKAS”

Harija Potera sērijas pēdējā 
grāmatā “Nāves dāvesti” 
izrādās, ka profesors Dumidors 
savā testamentā novēlējis 
Hermionei Džīnai Grendžerei 
grāmatu “Dziesminieka Ķestera 
pasakas”. 

Pasakas papildinātas ar 
profesora Dumidora piezīmēm 
— ieskatu burvju pasaules 
vēsturē, personiskām atmiņām, 
vērtīgām ziņām par katra stāsta 
pamatelementiem.



PATRIKS NESS

“SEPTIŅAS MINŪTES PĒC PUSNAKTS”

Stāsts par Briesmoni, kas 
ieradās pēc pusnakts. Tā jau 
briesmoņi parasti dara.

Apvienojoties diviem 
Kārnegija balvas ieguvējiem, 
Patriks Ness savērpj neparasti 
aizkustinošu stāstu par 
mīlestību, zaudējumu un 
cerību, kam pamatā ir Šivānas 
Doudas ideja – autores 
priekšlaicīgā nāve neļāva viņai 
šo grāmatu uzrakstīt pašai.



MĀRIS RUNGULIS

“PASTAIGA MIRUŠO PILSĒTĀ”

Sestās klases bērni 
nolemj projektu nedēļā 
savākt Pārupes spoku 
stāstus - tieši tie viņiem 
šķiet visinteresantākie. 
Kādu vakaru, kad neviena 
no pieaugušajiem nav 
mājās, viņi sapulcējas pie 
Gata. Un sākas aizraujoša 
baidīšanās...



DĀNS HĒJERS

“PAMESTAIS KAPS UN CITI SPOKU STĀSTI”

Dāna Hējera šaušalīgos spoku 
stāstus ar izteiksmīgajām 
Jonnas Bjērnšērnas ilustrācijām 
jau iemīļojuši bērni Zviedrijā, 
tagad pienākusi latviešu lasītāju 
kārta. Sagatavojieties šausmu 
tirpām, kas ies pār kauliem…

Grāmatā iekļauti četri spoku 
stāsti. Grāmata paredzēta 
lasīšanai priekšā vai patstāvīgi. 
Ja vien nav bail no tumsas…



KRISS MOLDS

“BAISAIS CEĻOJUMS. DESMIT SPOKU STĀSTI”

Šie spoku stāsti, kas 

ilustrēti ar izteiksmīgiem 

un stilīgiem zīmējumiem, 

uzdzīs jums baiļu 

drebuļus no galvas līdz 

kājām. Ideāla lasāmviela 

gariem, tumšiem 

vakariem!



ANGELA ZOMMERE – BODENBURGA

“MAZAIS VAMPĪRS”

Būtībā mazais vampīrs Rīdigers ir tas 

pats Karlsons.

Līdzīgi kā Brālītis ilgojas pēc drauga 

arī zēns Antons jūtas vientuļš,viņam 

visvairāk patīk lasīt šausmu stāstus, 

tādēļ par viņa noslēpumaino draugu 

kļūst gluži jauks vampīriņš.



STEFANS ZEICS

“NEZĀĻU VALSTĪBA. MIGLAS FEJAI PA PĒDĀM”

Stefana Zeica sarakstītajā 
humora pilnajā spoku 
romānā "Nezāļu valstība" autors 
šķetina noslēpumu pēc 
noslēpuma, lai saprastu, kur 
pazudušas Mēness sirpja lauskas 
un kas ir neparastā Miglas feja. 
Kurš atklās lielo noslēpumu? 

Varbūt atbildes uz 
jautājumiem guļ ezera dibenā 
vai iemūrētas senas ēkas 
pagrabā?


