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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed 
pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet 
commodo magna eros quis urna.
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Ārzemju autoru grāmatas jauniešiem –
par draudzību, mīlestību, 
sarežģītām situācijām un ne tikai…



2

DžonsGrīns
Mūsu zvaigžņu vaina

• Vērīga, drosmīga, brīvdomīga grāmata!

• Džona Grīna saviļņojošākais darbs, spīdoši atklāta jautrība,
saviļņojums un traģiskums, ko sniedz dzīvība un mīlestība.

• Sešpadsmitgadīgajai Heizelai ir audzējs. Meitene ir vairākkārt
ārstēta un ir saņēmusi noteiktu zāļu devu, bet tās tikai mazina
sāpes un ļaus Heizelai dzīvot vairs pāris gadus.

• “Romānā atspoguļotā tēma ir skumja, tomēr darbs nav
depresīvs, tieši otrādi: varoņi ir asprātīgi un inteliģenti,
nekautrēdamies plēst jokus arī dzīves smagākajos brīžos. Šī
nav asaraina grāmata par vēzi, bet gan neliekuļots stāsts par
jauniem cilvēkiem, viņu domu un jūtu pasauli.” - Tulkotājs
Ingus Macats.
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DžonsGrīns
MeklējotAļasku

• Mailss Halters, kurš sava kaulainā, tievā auguma 
dēļ iesaukts par Resni, līdz šim vadījis mierīgu 
dzīvi mājās.

• Mailss dodas mācīties uz reizēm trako, visai 
nepastāvīgo un nebūt ne garlaicīgo Kalverkrīkas 
privātskolu, un viņa dzīve kļūst pilnīgi pretēja kā
līdz šim – neprognozējama un bīstama. Jo turpat 
netālu ir Aļaska Janga. 

• Lieliskā, gudrā, jautrā, seksīgā, pašgraujošā, trakā 
un absolūti valdzinošā Aļaska Janga, kura ir kā 
notikums pati par sevi. Viņa ievelk Resni savā 
pasaulē, iesviež Lielajā Varbūt un nozog viņa 
sirdi.
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Izabella Abedi
Čuksti

• Romāna galvenajai varonei Noai ir 16 gadi. Viņai piespiedu
kārtā nākas pavadīt vasaru ar māti un ģimenes draugu, kādā
nomaļā lauku ciematiņā.

• Noas māte noīrē šai ciematā māju. Vecais nams glabā savās
sienās kādu noslēpumu. Māju, kuru Noa nodēvēs par
“Čukstiem”.

• “Šo grāmatu nolēmu izlasīt tikai dēļ skaistā vāka
noformējuma, jo nospriedu, ja jau vāka noformējums tik
skaists, tad saturam nevajadzētu daudz atpalikt no tā.
Priecājos, ka gaidītais pārtapa par esošo un romānu izbaudīju
tikpat ļoti kā grāmatas vāka vizuālo noformējumu.”- (Kitija)
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DžonsGrīns
Bruņurupuči bez gala

• Sešpadsmitgadīgā Aza nemaz nevēlas meklēt bēguļojošo
miljardieri Raselu Piketu, taču par viņa atrašanu izsludināta
simttūkstoš dolāru liela atlīdzība, un Azas labākā draudzene
Deizija ir noskaņota lietu izmeklēt.

• Aza cenšas. Viņa cenšas būt laba meita, laba draudzene, laba
skolniece un varbūt pat laba izmeklētāja, tomēr nespēj pārvarēt
pati savas uzmācīgās domas, kas griežas arvien straujākos
virpuļos...
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Reinbova Rouela
Eleonora un Pārks

• Meitene Eleonora un zēns Pārks, abi izstumtie. Ir skolas laiks, kad
abiem gribot, negribot autobusā ir jāsēž kopā. Pusaudži ienīst viens
otru, līdz brīdim…kad abi atrod kopīgas intereses, un viss noved pie
abpusējām simpātijām.

• “Jau iepriekš esmu teikusi, ka nepatīk lasīt, bet pavadot trīs dienas
lasot, esmu beidzot sapratusi, ka grāmatās ir spēks, kas
nomierina. Šī bija mana pirmā grāmata, kas lika padomāt, kādu
laiku vēl pēc izlasīšanas, par vienaudžu attiecībām un tuvākajiem
cilvēkiem apkārt. Iesaku izlasīt grāmatu abiem dzimumiem.
Salīdzinoši ātri lasās un viegli uztverams teksts.” (Elvīra)
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Emīlija Lokhārta
“Puišu grāmata”

• Emīlija Lokhārta meistarīgi atklāj pusaudža dzīves
redzējumu kārtu pa kārtai. Lasītājam ir iespēja
izdzīvot visādus kreņķus, sākot no zudušas
draudzības līdz sadaļai – ko iesākt ar dulliem
vecākiem.

• Grāmata ir turpinājums pirmajai grāmatai “Puišu
saraksts”.
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Hollija Smeila
Nepiemērotā modele

• Grāmatas galvenā varone ir Harieta Mennersa. Kas nav tikai skaista,
bet arī ļoti gudra. Ļoti netipiski skaistām meitenēm. Šī ir otrā
grāmata par Harietu un šoreiz pārmaiņas viņas dzīvē ienes došanās
uz Japānu, lai veidotu savu modeles karjeru.

• Grāmata piemērota meitenēm, kurām ir kāds sapnis, jo grāmata
stāsta, ka sapņi piepildās, tikai vajag ļoti to vēlēties.

• Lasiet arī 1.daļu -“No gudrītes par modeli”, 3.daļu - “Gluži kā bildē”
un 4.daļu – ”Viss, kas mirdz”!
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Zoji Saga
Meitene tīmeklī

• Penija ar segvārdu “Meitene Tīmeklī” raksta blogu 
par savām slēptākajām jūtām, par draudzību, 
zēniem, savu trako ģimenīti un panikas lēkmēm, 
kas gandē viņas dzīvi. Kad situācija kļūst pavisam 
dramatiska, vecāki aizved meitu uz Ņujorku, kur 
Penija iepazīstas ar Noa - ļoti izskatīgu amerikāņu 
zēnu, kurš spēlē ģitāru.

• Lasi arī grāmatas turpinājumus!
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Bārbele Kercdorfere
WhatsApp meitenes

• Grāmata stāsta par meitenēm, kuras
uzticas viena otrai, sarakstoties
What’s App. Abas meitenes mācās
vienā skolā, abas pārvar dažādas
grūtības, bet turas kopā un
nepātrauc draudzību. Meitenēm tā ir
svarīgāka par visu.

• Kādi pārbaudījumi un šķēršļi būs
draudzībai? Kā tie atrisinās?

• Izlasi un novērtē! Ir arī turpinājums!
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Pērs Nilsons
Kā suns kā kaķis

• Grāmata ir vienkāršs, taču emocionāli dziļš 
romāns jauniešiem. 

• Pēram Nilsonam piemīt prasme ar maz vārdiem 
pastāstīt daudz, un, kaut arī teksts un saturs ir 
koncentrēts un poētiski spēcīgs, lasīt viņa 
uzrakstīto ir viegli un plūstoši.

• Intelektuāli stimulējošs un provocējošs darbs.
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• Kas gan to varētu iedomāties, ka četras minūtes 
var mainīt visu? Šī būs viena no sliktākajām 
dienām Hedlijas dzīvē... Viņas tēvs Londonā 
precēsies ar sievieti, kuru Hedlija nekad nav 
satikusi, un meitene vienkārši nokavē lidmašīnu.

• Nekad agrāk Hedlija nav ticējusi liktenim... Bet šī 
izrādās tieši tā diena, kad viņa satiek Oliveru -
iestrēgusi Ņujorkas lidostā. Viņš ir anglis. Viņš ir 
stilīgs. Un, kā izrādās, viņš lidos kopā ar Hedliju.

Dženifera E.Smita
Iespēja iemīlēties no pirmā skatiena
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Bianka Bellova
Ezers

• Neskatoties uz laimīgo bērnību ezera krastā 
vecvecāku paspārnē, Nami vēlas uzzināt, kas ir 
viņa vecāki. Tas nav viegli, zēnam nākas sastapties 
ar pieauguša cilvēka dzīves grūtībām, nežēlību. 
Bet liktenis viņam sūta arī daudzus gaišus 
cilvēkus.

• Kāpēc ezers, pie kura viņš atgriežas, lai sastaptu 
savu bērnības mīlestību, mainās – dabas untumu 
vai cilvēku nolaidības un alkatības dēļ?

• Pēc grāmatas izlasīšanas sajūtama spēcīga 
pēcgarša – tik skarbs, patiess, savdabīgs bet arī 
intriģējošs ir “Ezers”. Ezers ievelk sevī. Un 
neatlaiž.
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Nikola Jūna
Viss, itin viss

• Slimības dēļ Madija septiņpadsmit gadus nav izgājusi 
no mājām. Viņa dzīvo mazā ierobežotā pasaulītē kopā 
ar mammu un grāmatām, līdz kaimiņmājā ievācas Olijs. 
Puiša acis ir tik zilas kā Atlantijas okeāns, un viņš ir 
apņēmības pilns iepazīt neparasto meiteni, kas 
redzama logā.

• Un tad Madija saprot, ka dzīve ir kaut kas vairāk nekā 
tikai būt dzīvai.
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Dženifera Nivena
Mūsu spožās dienas

• Aizkustinošs mīlas stāsts par puisi, vārdā Finčs, 
un meiteni, vārdā Violeta. Teodoru Finču fascinē 
nāve. Katru dienu viņš prāto, kā varētu nomirt, 
tomēr katru dienu viņš arī meklē – un viņam 
izdodas atrast – kaut ko, kas turētu viņu šeit, pie 
dzīvības un nomodā.


