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Pārnākot mājās no skolas, Klejs Džensens uz
lieveņa atrod savādu sūtījumu ar savu vārdu.
Tajā ir vairākas kasetes, ko ieskaņojusi Hanna
Beikere – Kleja klasesbiedrene un simpātija, kura
pirms divām nedēļām izdarījusi
pašnāvību.Hannas stāstījumā izskan trīspadsmit
iemesli, kas pamudinājuši meiteni pārtraukt
dzīvi. Klejs ir viens no tiem. Ja viņš noklausīsies
kasetes, tad uzzinās – kāpēc.Klīzdams pa dzimto
pilsētiņu, Klejs klausās kasetes visu nakti. Viņš
kļūst par Hannas pārdzīvojumu aculiecinieku un
atklāj kaut ko tādu, kas maina viņa dzīvi uz
visiem laikiem.

Džejs Ašers. 
Trīspadsmit iemesli
Zvaigzne ABC, 2020
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Romantisks stāsts par kaiju, kas vēlējās
iemācīties lidot ātrāk, augstāk un tālāk nekā citi.
Protams, grāmata jau nav par putniem, bet par
mums. Kopā ar Džonatanu mēs saprotam, ka šajā
pasaulē nav nekā neiespējama, viss ir atkarīgs
tikai no gara spēka un mērķtiecības.

Ričards Bahs. 
Kaija, vārdā Džonatans
Livingstons
Zvaigzne ABC, 2020
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Romantisks stāsts par kaiju, kas vēlējās
iemācīties lidot ātrāk, augstāk un tālāk nekā citi.
Protams, grāmata jau nav par putniem, bet par
mums. Kopā ar Džonatanu mēs saprotam, ka šajā
pasaulē nav nekā neiespējama, viss ir atkarīgs
tikai no gara spēka un mērķtiecības.

Rasa Bugavičute-Pēce. 
Puika, kurš redzēja tumsā
Latvijas Mediji, 2019
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Līnai Krastai ir divdesmit seši gadi, ir draugs un
labs darbs reklāmas aģentūrā. Dzīve šķiet rimta,
pat nedaudz vienmuļa. Taču kāds negaidīts
telefona zvans maina itin visu. Līnai jāatgriežas
Vidzemes lauku mājās, kurās pavadīta bērnība,
un jāmēģina atminēt baiss noslēpums, kura
saknes slēpjas tālu pagātnē ...

Gatis Ezerkalns. 
Ragana manā skapī
Zvaigzne ABC, 2019
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Grāmata apraksta desmitgadīgā Hides un viņa
brāļa Jepes sāpīgo dzīves pieredzes iegūšanas
ceļu gan ģimenē, gan skolā.
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...

Sīmons van der Hēsts. 
Zirrenis
Pētergailis, 2018
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Nikola Jūna. 
Viss, itin viss
Zvaigzne ABC, 2018

Vai pavadīt dzīvi burbulī? Vai riskēt ar visu
mīlestības vārdā? 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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Aivars Kļavis. 
Melnais akmens
Zvaigzne ABC, 2018

Meteorītu meklējot, Dāvis atrod senu akmens
plāksni, uz kuras redzami noslēpumaini raksti. Ko
melnais akmens var pastāstīt par mūsu tālajiem
senčiem? Talkā nāk arheologi, vēsturnieki un...
Kopā ar jaunajiem, dedzīgajiem grāmatas
varoņiem mēs kļūstam par lieciniekiem vienam
no cilvēces vēsturē lielākajiem piedzīvojumiem -
kā sentautas no stepēm atnāca dzīvot pie Baltijas
jūras.
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Sabīne Košeļeva. 
Rīga - Maskava
Zvaigzne ABC, 2015

Tas ir stāsts par īstu, lielu mīlestību pāri robežām,
pāri aizspriedumiem, pāri nacionāliem
konfliktiem. Stāsts par mazu meiteni lielā
pasaulē, kur dzīve gan gauži nodara pāri, gan
dāsni atalgo.
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Kad Riku Gutjeresu viņa sešpadsmitajā
dzimšanas dienā pamet draudzene, puisis saprot:
ir pienācis laiks pārmaiņām. Riks iestājas salsas
deju skolā... citas meitenes dēļ, un aicina viņu sev
līdzi pavadīt vasaru Kubā. Oficiālais iemesls:
mācīties dejot. Slēptā programma: romantika
zem palmām.Tomēr Kuba nenozīmē tikai sauli,
salsu un mūziku. Un, kad abi jaunieši beidzot
atrod mīlestību, viņiem sāp...

Toms Kreicbergs. 
Havanas kaķu karalis
Zvaigzne ABC, 2019
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Violeta Mārkija dzīvo nākotnei, skaitīdama
dienas līdz izlaidumam, kad varēs aizbēgt no
mazās Indiānas pilsēteles un smeldzošajām
skumjām par māsas nāvi.Kad Finčs un Violeta
sastopas uz skolas zvanu torņa dzegas – sešus
stāvus virs zemes –, nav skaidrs, kurš kuru izglābj.
Un tad šis neparastais pāris, skolā strādājot pie
viena projekta, sāk klejojumus, lai iepazītu sava
dzimtā štata dabas brīnumus. Viņi dodas, Finča
vārdiem izsakoties, ieraudzīt to, ko rādīs ceļš:
vareno, sīko, jocīgo, skaisto, neglīto, pārsteidzošo
– tāpat kā dzīve.

Dženifera Nivena. 
Mūsu spožās dienas
Zvaigzne ABC, 2018
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Vidusskolniece Signe no Latvijas austrumu
pierobežas mazpilsētas pārceļas uz Rīgu. Iesākot
skolas gaitas jaunā klasē, paralēli mācībām
meitenei ir jāatrisina vairāki “cietie rieksti”
personiskajā dzīvē: jāatšķetina vecāku gadiem
samezglojušās un neskaidrās attiecības, jāmeklē
sava vieta mācību iestādē, kurā skolēni tiek dalīti
stilīgajos un nestilīgajos, un jāiepazīstas ar
pirmās mīlestības jūsmu un trauslumu. Risinot
šos uzdevumus, meitene saskaras ar mulsinošu
nepieciešamību meklēt savu identitāti.

Agnese Zarāne. 
Slīdošās kāpnes
Zvaigzne ABC, 2019
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Stāsts ir par drosmi — par galvenās varones
Māras ceļu no sava “es” apzināšanās līdz sevis
pieņemšanai. Kad pēkšņi brūk sen auklēta
draudzība un arī mājas vairs nav patvērums, kad
vecie pamati izzūd, bet jaunu zem kājām vēl nav,
Māra izšķiras par izmisīgu soli…

Osvalds Zebris. 
Māra
Dienas Grāmata, 2019
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