
LABĀKIE PIEDZĪVOJUMI IR KOPĀ 
AR LABĀKO DRAUGU

Īsta draudzība pārvar visas grūtības



MARIJA PARRA
VAFEĻU SIRDIS

“Vafeļu sirdis” ir grāmata par divu labāko 

draugu, jūtīgā un uzticamā zēna Trilles un 

pārdrošās, temperamentīgās meitenes 

Lēnas gaitām viena notikumiem bagāta 

gada garumā, no vieniem vasaras 

saulgriežiem līdz nākamajiem. Abi bērni ir 

deviņus gadus veci. Marija Parra prot 

radīt brīnišķīgu bērnības pasauli, kurā 

dzīvot ir ārkārtīgi interesanti, lai arī ne 

vienmēr viegli, kur bezrūpīgs prieks mijas 

ar smagām skumjām, kur bērniem ir ļauts 

vienkārši būt un dzīvot, pētīt un atklāt, 

riskēt, vilties un uzvarēt, un augt.



ALANS ALEKSANDRS MILNS
VINNIJS PŪKS UN VIŅA 

DRAUGI

Mežs, kurā mājo labsirdīgais lācītis 
Vinnijs Pūks, ir visvisādu pārsteigumu, 
piedzīvojumu un pārpratumu pilns. 

Pūks un viņa draugi nokļūst dažādās 
neticamās ķibelēs, sākot ar kāpšanu 
bišu kokā, ekspotīciju uz Ziemeļpolu 
un beidzot ar Pucmājas atrašanu.



ROALDS DĀLS
LDM (LIELAIS DRAUDZĪGAIS 

MILZIS)

Kad Sofiju nakts vidū kāds milzu 
radījums izzog no gultiņas, meitenei 
šķiet, ka ir pienākusi viņas pēdējā 

stundiņa…
Par laimi, vainīgais izrādās LDM jeb 

Lielais Draudzīgais Milzis, nevis kāds no 
šausminošajiem milžiem cilvēkēdājiem, 
kas siro pa pasauli. Sofija sadraudzējas 

ar LDM, un viņa izdomā, kā atbrīvot 
pasauli no asinskārajiem milzeņiem.



DAINA OZOLIŅA
I ZGLĀBT VARAS BRĪVLAIKU

Atņemt skolēniem vasaras brīvlaika 

labāko daļu?! Izklausās pilnīgi vājprātīgi! 

6. klases skolniece Luīze ir pārliecināta, ka 

direktore patiesi sajukusi prātā. Arī viņas 

draugi Kārlis un Gustavs ir dziļi sašutuši.

Trijotne ir apņēmības pilna glābt vasaras 

brīvlaiku! Lai to paveiktu, viņiem nākas 

pieķert zagli, kas kāpņu telpā mūķē vaļā 

durvis, atklāt slepenu karalaika bunkuru, 

saņemt par ķīlniekiem... ministrus un 

piedzīvot vēl daudz ko neparastu.

Bet kas notiks ar brīvlaiku?



ANDREASS ŠTEINHĒFELS
RIKO, OSKARS UN PIECI  

GLĀBŠANAS PLĀNI

Kad atklājas, ka Riko mamma 
pasākusi krāpties Bingo spēlēs un 

pārdot zagtas somiņas, Riko un viņa 
labākais draugs Oskars metas 

mistēriju izmeklēt. Kā gan varēja 
gadīties, ka Tanja no tikpat kā īstas 

dāmas kļuvusi par noziedznieci? 
Zēnu rūpīgi izstrādātie izmeklēšanas 

plāni ne vienmēr izdodas, kā 
iecerēti, tomēr jaunie detektīvi 
beigās atklāj patiesību un izceļ 
gaismā vēl lielāku – vislielāko –

noslēpumu...



SALLA SIMUKA
SIRDSMĀSAS

Sniegs turpina snigt. Spelgonis pieņemas 

spēkā, un pasaule draud noslīkt kupenās. 

Vienpadsmitgadīgā Alīsa izkrīt cauri 

sniegam un nokļūst citā zemē – Māsienā. 

Tajā atrodas brīnumains dārzs, kurā dzīvo 

vējlaumiņas, vaicātājpuķes, sapņaudēji. 

Un kādā kokā šūpojas meitene Meri. Alīsa

visu mūžu ilgojusies pēc labākās 

draudzenes, un beidzot viņas sapnis 

piepildās. Alīsai un Meri jāizbeidz mūžīgā 

ziema savā pasaulē. Taču Alīsa nokļūst vēl 

grūtāka uzdevuma priekšā, kad, šķiet, 

Meri viņu draudzību ir aizmirsusi.



MAIJA LAUKMANE
PIEZVANI ADRIJAI  ELZAI !

Melisai vecāku šķiršanās ir viņas dzīves 

lielais jautājums. Kā noskaidrot patiesību, 

ja mamma notikušajam apkārt uzcēlusi 

augstu aizsargmūri? Kādu dienu meitene 

skolā satiek svešinieci, kura viņu uzrunā: 

“Vai tu esi Melisa Dzilnīte? Es arī esmu 

Dzilnīte. Adrija Elza Dzilnīte.” Četrpadsmit 

gadu vecumā ir daudz būtisku jautājumu, 

uz kuriem jārod atbildes. Nereti jaunieši 

cits citam ir paši labākie padomdevēji, ja 

vecākiem nepietiek laika atklātai sarunai.

Maijas Laukmanes prozas darbs “Piezvani 

Adrijai Elzai!” vēsta par sešu meiteņu 

draudzību, savstarpējām attiecībām, 

izklaidēšanos, kļūdām un atbalstu grūtā 

dzīves brīdī.



ELVINS BRŪKSS VAITS
ŠARLOTES TĪKLS

„Šarlotes tīkls” ir pasakains stāsts par 
to, kā zirnekliene Šarlote apsola 
izglābt (un izglābj!) savu draugu 

sivēnu Vilberu no likteņa, kāds rudenī 
parasti piemeklē sivēnus.

„Beidzot Vilbers ieraudzīja to radību, 
kas viņu tik laipni bija uzrunājusi. 

Ieejas augšējai daļai bija pārvilkts 
liels zirnekļa tīkls, un tā centrā ar 

galvu uz leju karājās prāva, pelēka 
zirnekliene. Viņa bija apmēram tik 

liela kā konfekte. Viņai bija astoņas 
kājas, un ar vienu no tām viņa 

Vilberam māja draudzīgus 
sveicienus.



VALDIS
STABURAGA BĒRNI

Divu zēnu – Janča un Marča –
draudzība un kopīgās gaitas gada 
garumā Vīgantes muižā gleznainā 

vietā pie Daugavas netālu no 
Staburaga. Lasītājs kopā ar 

puisēniem var doties makšķerēt palu 
ūdeņos, iet garos un piedzīvojumiem 
bagātos pārgājienos gar Daugavu, 
naktī, kad apkārtne šķiet nedaudz 
baisa un noslēpumaina, sēdēt pie 
ugunskura un klausīties teikās par 

sirmo Staburagu.



MIHAELS DE KOKS
ROZIJA UN MUSA, MEITENE 

UN ZĒNS

Pat vienkārša grāmata var sniegt plašu 
baudījuma spektru, iedziļinoties, 

līdzpārdzīvojot un arī smejoties līdzi," 
Daudzdaļīgs stāsts par Roziju un Musu
kā mūsdienīgu stāstu par divu bērnu 

draudzību lielā pilsētā.



SILĒNA EDGĀRA , POLS 
BEORNS

14-14

Adriēnam un Adrianam ir trīspadsmit 
gadu. Abi dzīvo vienā apkaimē Francijas 

ziemeļu reģionā Pikardijā un abiem ir 
vienas un tās pašas raizes: skola, ģimene, 

meitenes...
Taču abus šķir laiks: Adriēns dzīvo 2014. 
gadā, savukārt Adrians – 1914. gadā.

Pateicoties pie mājas uzstādītai 
noslēpumainai pastkastītei, zēni nejauši 
uzsāk saraksti, kas vēlāk pārvēršas īstā 

draudzībā.


