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Iepazīsties ar princesēm no 

septiņām dažādām pasakām: 

• Divpadsmit dejojošas 

princeses; 

• Pelnrušķīte; 

• Skaistule un briesmonis; 

• Zelta vērpēja; 

• Princese uz zirņa; 

• Apburtā princese; 

• Princese un varde. 



*

Satiec princeses no sešām 
dažādām pasakām: 

• Pelnrušķīte;  

• Sniegbaltīte;  

• Apburtā princese;  

• Princese uz zirņa;  

• Nāriņa;  

• Skaistule un Briesmonis. 
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Atklāj brīnumaino pasauli, 

kurā mīt nāras, ļaunas 

raganas un daiļi prinči! 

Kopā ar Pelnrušķīti dodies 

karietē uz balli!  

Paviesojies apburtajā 

Ērkšķrozītes ķēniņvalstī un 

vēro uzplaukstam patiesu 

mīlestību starp Skaistuli un 

Briesmoni! 
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Šajā krājumā īsi stāsti par 
princesēm:  

• Skaistule un Briesmonis.   
Brauciens ar kamanām; 

•  Pelnrušķīte. Dejošanas stunda;  

• Mazā nāriņa. Īpašais 
pārsteigums; 

•  Sniegbaltīte un septiņi rūķīši. 
Draugam jāpalīdz!; 

•  Aladins. Noslēpumainais 
ceļojums.  



*

Karaļvalsts ieslīgst mūžīgā 

ziemā.  

Princese Anna iepazīstas 

ar drosmīgo puisi Kristofu, 

ziemeļbriedi Svenu un 

jautro sniegavīru Olafu.  

Viņi dodas ceļā, lai atrastu 

Annas māsu karalieni Elzu 

un lauztu ledus 

burvestību.  
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Olafam ir svarīgi jaunumi 

par kādas zemes karalieni, 

kurai piemīt vasaras 

burvestība. 

Iespējams, šo karaļvalsti 

pārņēmusi mūžīga vasara. 

Elza un Anna uzskata, ka 

šīs zemes valdniecei droši 

vien vajadzīga viņu 

palīdzība.  



*

Tevi gaida visdažādākie 

piedzīvojumi kopā ar Elzu, 

Annu un viņu lieliskajiem 

draugiem.  

Lasi, kā Elza rīkoja māsai 

dzimšanas dienas 

pārsteigumu un kā Olafs 

pieskatīja savus mazos 

brālīšus sniegavīriņus!  

 



*

Ziema tuvojas beigām, un 

Anna, Elza un Kristofs 

iepriecina sniegavīriņu ar 

stāstiem par košiem ziediem, 

burāšanu un dzīvnieku 

mazuļiem, kas drīz ieradīsies 

pasaulē.  

Olafs nevēlas palaist garām 

nevienu no pavasara 

brīnumiem. Viņš apsēžas un 

gaida.   
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Savāda balss vilina Elzu 

prom no Arendelas.  

Kopā ar Annu, Kristofu, 

Svenu un Olafu viņa pošas 

ceļam uz ziemeļiem, izkļūst 

cauri miglai un attopas 

noslēpumainā mežā.  

Pienācis laiks atšķetināt 

senu mīklu un rast atbildes 

par burvju spēju izcelsmi. 
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Pievienojies Annai, Elzai, 

Svenam, Kristofam, Olafam 

un citiem draugiem 

piedzīvojumos Arendelas 

karaļvalstī!  

Grāmatā iekļauti divpadsmit 

īsi, sirsnīgi stāsti, kas 

papildināti ar brīnišķīgām 

ilustrācijām. 
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Tā ir grāmata, kurā tevi 

gaida daudz 

piedzīvojumu.  

Izvēlies, kuru tēlu gribi 

iemiesot, un sāc savu 

ceļojumu burvīgajā 

pasaku pasaulē!  



*

Kas gan labāk par 

Sniegbaltīti, Pelnrušķīti, 

Arielu, Auroru, Rozi un 

Jasmīnu varētu pastāstīt, 

kādai jābūt un kā 

jāuzvedas mazai 

princesei.  
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Kā pazīt īstu princesi?  

Kas princesēm garšo, un ko 
viņas velk mugurā?  

Kas ir princešu draugi, un kas 
– ienaidnieki?  

Ko princeses dara un ko 
nedara?  

Kādas ir pasaulē pazīstamākās 
princeses?  

Vai iespējams par princesi kļūt? 

Par to visu uzzināsi, izlasot 
grāmatu. 
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Dzejoļu cikls veltīts mazu 

meiteņu aizraujošajai dzīvei.  

Viņas pasaulē jūtas kā 

princeses un viņu krāšņā 

karaļvalsts ir daba gadalaiku 

ritumā.  

Princeses ir drosmīgas, 

priecīgas, gudras un skaistas 

–  tieši tādām ir jābūt mazām 

meitenēm. 
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Šarlote un Mija ir labākās 

draudzenes. 

Meitenes nokļūst Vēlmju 

zvaigznes pilī un iepazīstas ar 

laipnajām un drosmīgajām 

Brīnumprincesēm. 

Katrai princesei ir īpašas 

spējas, kā arī burvju rota, kas 

palīdz īstenot labos darbus un 

piepildīt cilvēku vēlēšanās.  
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Labākās draudzenes Šarlote 

un Mija tagad dzīvo katra 

savā pasaules malā, tomēr 

meitenes joprojām var 

satikties Vēlmju zvaigznes pilī 

un apgūt Brīnumprincešu 

mākslas noslēpumus. 

Burvju spogulis pilī parāda, 

ka mazajai Emīlijai ir 

nepieciešama princešu 

palīdzība.  
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Šajā grāmatā princeses ir 
neparastas, citādas un 
jocīgas.  

Daža var aprīt niknu pūķi, 
cita to baro ar maizītēm, 
bet kāda princese rej uz 
visiem, pat uz karalieni.  

Kāda cita princese savam 
princim tiek nosūtīta pa 
pastu.  
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Gulbju karaļvalsts princese 

Rožziedīte pēkšņi nonākusi 

pie lielveikala divriteņu 

novietnes, jo viņai jāiepazīst 

daudzveidīgā pasaule. 

Princese ir noskumusi un 

apjukusi. 

Lai atgrieztos mājās, 

princesei jāiztur kāds 

pārbaudījums. 
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Karaliene domā, ka 

princese ēd zobu pastu, 

jo katru dienu vannas 

istabā tiek iztērēta vesela 

tūbiņa.  

Skella iekārtojas slēpnī 

un ierauga kādu, kas 

izlīdis no karaļa skapja. 

Viņš rūpīgi tīra ne tikai 

zobus, bet gan visus 

savus kauliņus.  
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Pasaka stāsta par kokiem, 

kuri spokojas. 

Koki paši nav priecīgi par 

to, bet viņu likteni noteikusi 

cilvēku nejauka rīcība. 

Apņēmīgā, atjautīgā 

princese Aurēlija sāk pētīt 

spoku kokus un nolemj tiem 

palīdzēt atgūt mieru. 



*

Vai tev kādreiz ir 

gadījies savā penālī 

atrast runājošu un 

negantu papīra 

raganu, kas sākumā 

iecerēta kā skaista 

princese? Nē?  

Tad uzziniet, kā tas 

gadījās!  

 

 


