
Tā katram ir svarīga
Grāmatas par ģimeni un to piedzīvojumiem



Deivids Bedīls
VECĀKU 
AĢENTŪRA

Berijs nonāk pasaulē, kurā 
vecākiem bērni nevis 
vienkārši ir (jo tad viss būtu 
atstāts nejaušības ziņā), bet 
gan bērni drīkst izvēlēties 
sev vecākus. Berijam šī 
pasaule šķiet kā sapņa 
piepildījums. Taču tad 
izrādās, ka viss nav nemaz 
tik vienkārši...



Deivids Bedīls
MAĢISKĀ PULTS

Kad brālis un māsa satiek 
Noslēpumvīru, viņš atsūta
bērniem videospēļu pulti, 
kura ārēji nelīdzinās 
nevienai citai pultij, ko 
Fredam un Elijai ir gadījies 
redzēt. Un ar to nevar 
spēlēt nevienu no 
ierastajām spēlēm.
Bet, izdibinājuši pults 
slepenās spējas, dvīņi 
domā, ka visas viņu 
problēmas beidzot tiks 
atrisinātas. Paveras durvis 
uz Freda un Elijas 
neprātīgākajiem sapņiem.
Tā vismaz šķiet...



Pamela L. 
Treversa
MĒRIJA
POPINSA
Spēcīga vēja brāzma, 
pamatīgs būkšķis, kas satricina 
māju, un Mērija Popinsa ir klāt. 
Kopš brīža, kad viņa ierodas 
Ķiršu gatves septiņpadsmitajā 
numurā un tūlīt pat uzņemas 
rūpes par bērniem – Džeinu, 
Maiklu un dvīnīšiem –, Benksu
ģimenes dzīve vairs nav tāda 
kā iepriekš. Mērija Popinsa ir 
pasaulē neparastākā aukle. 
Viņa brauc augšup pa kāpņu 
margām, no tukšas somas 
izņem milzum daudz lietu un 
izdzenā visas skumjas un 
bēdas.



Deivids 
Valjamss
SLIKTAIS TĒTIS
Frenka tētis ir sacīkšu 
braukšanas čempions, sacīkšu 
karalis. Grandiozais Gilberts! 
Viņš ir pieradis būt par varoni, 
bet reiz cieš briesmīgā 
negadījumā un nu jūtas kā 
apaļa nulle. Frenkam un tētim 
vairs nav nekā, turklāt viņi 
nonākuši rūdīta noziedznieka 
un viņa rokaspuiša ķetnās. Un, 
kad Gilberts tiek ieslodzīts 
cietumā, viņam palīdzēt var 
tikai Frenks...



Tūtiki Tolonena
AUKLĪTE - BUBULIS
Hillas (11 gadi), Kāpo (9 gadi) 
un Maiki (6 gadi 4 mēneši) 
vasaras brīvlaiks sākas 
neparasti. Mamma ir laimējusi 
divu nedēļu atpūtas braucienu 
uz Lapzemi, un šis laiks bērniem 
būs jāpavada kopā ar 
mājkalpotāju, ko solījusi atsūtīt 
ceļojumu aģentūra. Taču, kad 
atskan durvju zvans, ģimene 
ierauga lielu, pinkainu, putekļus 
bārstošu radījumu, kas ož kā 
zemes pagrabs un nerunā. 
Būtnei līdzi ir zīmīte, kurā rakstīts:
Saņēmēja ģimene: Hellemā.
Nosūtīts: apmācīts puscilvēks, 
tautā saukts par bubuli.
Specializācija: bērnu un mājas 
kopšana.



Džila Lūisa
SARKANAIS
IBISS

Katru vakaru Skārleta stāsta 
zēnam viņa iecienīto stāstu par 
to dienu, kad abi aizlidos tālu 
projām uz Karoni purvu 
Trinidādā, kur debesīs lidinās 
tūkstošiem sarkano ibisu. Bet, 
kad Skārleta un Rudais tiek 
izšķirti un nosūtīti dzīvot 
dažādās vietās, meitene 
saprot, ka viņai jādara viss 
iespējamais, lai atgūtu brāli...



Āgneša Bālinta
VĒJAINĀ 
ĢIMENE

Laci ticami stāsta par mazā 
dzīvoklīša iemītnieku, Farago trīs 
bērnu ģimenes, notikumiem 
bagāto ikdienu un - atzīsim to -
uzņemas savu darbības daļu, 
lai šī ikdiena būtu pēc iespējas 
rosības pilna.



Frīda Nilsone
PĒRTIĶA ZVAIGZNE

“Pērtiķa zvaigzne” stāsta par 
mazo bāreni Jonnu, 
bērnunama “Biškrēsliņi” 
audzēkni, kuru adoptē gorilla. 
Nabaga meitene! Jonna visu 
mūžu bija sapņojusi par 
mammu, kas eleganti ģērbsies 
un smaržos pēc parfīma, taču 
nonāk pie atbaidošas, 
lempīgas gorillas, kas staigā 
apkārt nošļukušās biksēs un 
dzīvo lūžņiem piegāztā 
pagalmā. Taču ne viss ir tā, kā 
sākumā izskatās. Gorilla un 
Jonna iemīļo viena otru, un 
dzīve pat būtu tīri skaista, ja 
vien zemiskais un alkatīgais 
pilsētas galva Tords neiekārotu 
gorillas zemes gabalu.



Sīmons van der 
Hēsts
ZIRRENIS

Hides kukaiņi apdzīvo tikai 
abiem ar brāli zināmo pagrabu 
zem viņu mājas. Un nu brālis 
liek Hidem ar viņa zvēriņiem 
izvākties no pagraba, kurā pats 
izlēmis uzsākt savu bundzinieka 
karjeru un izveidot mēģinājumu 
telpu. Ar to sākas brāļu karš, 
kurā Hide bezpalīdzīgi nolemj 
dienasgrāmatā atklāt abu 
brāļu Noslēpumu, kas saistīts ar 
trešo, mirušo brāli...



Andžela Naneti
MANS VECTĒVS 
BIJA ĶIRŠU KOKS

Pilsētas zēnam Tonīno ir četri 
vecvecāki - vieni dzīvo 
kaimiņos, un tiem vairāk rūp 
suns, nevis mazdēls, savukārt 
mammas vecāki dzīvo laukos. 
Vectētiņš Otaviāno un 
vecāmamma Teodolinda ir 
sirsnīgi ļaudis, viņu māja un 
dārzs ir Tonīno laimes zeme, tur 
var kāpt lielajā ķirsī, jāt uz zoss 
un brokastīs dabūt 
gogelmogeli. Kad pilsētas 
priekšnieki grib dārzu atņemt 
un ķirsi nozāģēt, lai būvētu 
jaunu ceļu, zēns apņemas to 
nepieļaut. Sirsnīgs stāsts par 
mazdēla un vectēva 
attiecībām.



Roalds Dāls
MATILDE

Matilde ir ļoti apdāvināta 
meitene, bet aprobežotie 
vecāki pret meitu izturas visai 
nicinoši un nemaz neievēro 
viņas brīnumainos talantus. 
Skolā bērnus terorizē zemiskā 
direktore Trančbula, ar kuru 
meitenei rodas konflikts. Nu 
atklājas, ka Matildei piemīt 
pavisam neparastas 
spējas. Lasi, kā apkārtējo 
vienaldzība meitenei ļāva 
atklāt viņas spējas. 


