
Ja tevi interesē grāmatas par 

dzīvniekiem, tad noteikti izlasi

Hollijas Vebas grāmatu sēriju!



• Lūsijai neklājas viegli – viņas ģimene 
ir pārcēlusies uz citu māju, un abiem 
ar brāli jāsāk iet jaunā skolā…. 

• Tad kādā šķērsielā viņa ierauga trīs 
kaķēnus un jūtas mazāk vientuļa. 
Īpaši meitenei iepatīkas melnbaltais 
kaķēns, kuru viņa nosauc par Mimī.

• Mimī skumst, kad māsiņa un brālītis 
tiek aizvesti prom. Lūsija iekārto Mimī 
mājas vecmāmiņas siltumnīcā. Taču 
mūžīgi kaķēns nevar tur palikt. 

• Cik ilgi Lūsijai izdosies paturēt Mimī 
noslēpumā?



• Deizija kopā ar ģimeni ierodas lauku 
kempingā. Viņa ir pārliecināta, ka šeit 
pavadīs aizraujošas brīvdienas. 

• Meitene ir sajūsmā, uzzinājusi, ka 
saimnieku sunenei nesen piedzimuši 
mazuļi.

• Deizija ļoti iemīļo vienu no kucēniem un 
klusībā to iesauc par Bārniju. Drīz vien 
abi kļūst par nešķiramiem draugiem, 
taču brīvdienas tuvojas beigām. 

• Meitene ļoti pārdzīvo, ka drīz nāksies 
pamest jauno draugu, – viņa zina, ka 
nevarēs to ņemt līdzi uz mājām. 

• Kā gan Deizija spēs atvadīties no 
suņuka?



• Megana ir sajūsmināta par 
pārvākšanos uz jauno māju. Viņa 
nevar vien sagaidīt, kad vedīs savu 
dzelteno labradora kucēnu Eliju 
pastaigā pa laukiem, kas plešas netālu 
no mājas. 

• Meitenes vecāki ir norūpējušies, ka 
Elija maisās pa kājām, tāpēc 
vecmamma piedāvājas paņemt ņipro 
suņuku pie sevis, kamēr notiek 
pārvākšanās. 

• Megana ar Eliju vēl nekad nav bijušas 
šķirtas. Meitene tik ļoti ilgojas pēc sava 
kucēna – un Elija darīs visu, lai nokļūtu 
mājās pie saimnieces…



• Emija ir gribējusi suni tik ilgi, cik vien 
sevi atceras. Tāpēc tad, kad beidzot 
viņai ir Rina, mīlīgs šiba šķirnes 
kucēns, meitene vēlas to visur ņemt 
sev līdzi. 

• Bet ir viena problēma - suņuks jāatstāj 
mājās tajās nedēļas nogalēs, kad 
Enija ciemojas pie tēta. 

• Rina nespēj saprast, kāpēc meitene tik 
bieži dodas prom. Kad viena no 
atšķirtības reizēm šķiet garāka nekā 
parasti, kucēns sāk baiļoties, ka Emija 
viņu ir pavisam aizmirsusi. 

• Un tā Rina dodas meklēt savu 
saimnieci...



• Greisai vecāki neļauj iegādāties suni, 

tāpēc viņa labprāt ved pastaigās vietējās 

dzīvnieku patversmes suņus. Meitene 

sevišķi iemīļojusi kucēnu Tobiju.

• Tobijs ar nepacietību gaida katru viņas 

apmeklējumu, un abi ir cieši 

sadraudzējušies. Taču kucēnu pieņem 

jauni saimnieki.

• Greisa saprot: jāpriecājas par to, ka 

tagad Tobijam būs jaunas mājas, tomēr 

viņai tā ļoti pietrūkst... Savukārt nabaga 

suņuks nesaprot – kur pazudusi viņa 

mīļotā draudzene Greisa?



• Keitija nespēj noticēt savai laimei, kad 

vecāki piekrīt iegādāties kucēnu. Un, 

ieraudzījusi ņipro Timiju, meitene domā, 

ka arī visi pārējie ģimenes locekļi iemīļos 

to tikpat stipri kā viņa.

• Taču vecākā māsa Džesika raizējas, kā 

jaunpienācēju uzņems kaķene Mistija. 

• Keitija cer, ka abi dzīvnieciņi saradīs, 

tomēr viss izrādās citādi. Ikreiz, kad 

Timijs grib iesaistīt Mistiju rotaļā, kaķene 

sadusmojas un iekausta to. 

• Timijs ir noskumis – kāpēc Mistija negrib 

ar viņu draudzēties?



• Kad Mija zaudē savu mīļo kaķi Sendiju, 

meitene nevar pat iedomāties, ka viņa 

vietā varētu būt kāds cits. Sendijs bija 

labākais kaķis visā pasaulē, un viņa 

nekad negrib to aizmirst.

• Tad viņas labākās draudzenes Emīlijas 

kaķenei piedzimst kaķēni. Mija zina, ka 

nevar mūžīgi meklēt ieganstus, lai 

nebūtu tie jāapciemo.

• Vismazākais un kautrīgākais kaķēns ir 

balts un pūkains, un Mija nosauc viņu 

par Ūsiņu. Visi redz, ka Mija un Ūsiņš 

lieliski saprotas.

• Vai meitene būs gatava dot kaķēnam 

jaunas mājas?



• Rozijai patīk apciemot kaķus, kas 
dzīvo fermā netālu no viņas 
vecmāmiņas mājas. Meitenei īpaši 
iepaticies kaķēns, kuru viņa dēvē 
par Rūsiņu, jo tam ir skaists, ruds 
kažociņš.

• Sākumā Rūsiņš ir ļoti bailīgs, taču 
mazpamazām iemācās meitenei 
uzticēties. 

• Taču, kad ferma tiek pārdota un 
pārvēršas par būvlaukumu, kaķēns 
ir pārbijies - citi kaķi ir pazuduši, un 
viņš ir palicis pavisam viens. 

• Pēkšņi pasaule vairs nemaz 
nešķiet draudzīga...



• Helēnai patīk palīdzēt veterinārajā 
klīnikā, kur strādā viņas māsīca 
Lūsija. 

• Reiz abas meitenes atrod kaķēnu, ko 
notriekusi mašīna, un aiznes to uz 
klīniku. Helēna palīdz aprūpēt mazo 
pacientu un nosauc to par Karameli. 

• Runčuks pamazām veseļojas, taču 
viņa saimnieks joprojām nav 
atradies. Kaķēnam ir ļoti apnicis tupēt 
klīnikas sprostā, bet visvairāk viņu 
kaitina cietais apsējs ap kāju. 

• Ja kaķēna īpašnieks tā arī 
nepieteiksies, kā gan dzīvnieciņš tiks 
pie savām mājām?



• Jasmīne ir sajūsmā, kad kaimiņi palūdz 
atvaļinājuma laikā pieskatīt viņu kaķenīti. 
Tagad meitene varēs pavadīt visas 
Ziemassvētku brīvdienas kopā ar skaisto 
Zvaigznīti!

• Kaķenītei ļoti patīk spēlēties ar Jasmīni, 
un drīz vien abas kļūst nešķiramas. Taču 
Jasmīne nezina, ka Zvaigznītei ir kāds 
noslēpums. 

• Lai gan ārā valda tumsa un aukstums, 
Zvaigznītei jāatstāj Jasmīne un viņas 
siltās, drošās mājas, lai atrastu 
paslēptuvi. Bet kurp lai viņa dodas?


