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EKSOTIKA

Bērni/ jaunieši, kas pārstāv mums 
svešāku ģeogrāfisko un mentālo svešāku ģeogrāfisko un mentālo 

telpu





Galvenā varone –
četrpadsmitgadīga, 17. gadsimtā 

dzīvojoša persiešu meitene –
patriarhālās kultūras pārstāve, patriarhālās kultūras pārstāve, 

vienlaikus emocionāla un 
pragmatiska





Mazā japāņu meitene Sakura un 
viņas origami papīra lellīte Hanako 

– japāņu identitātes – japāņu identitātes 
reprezentantes, vienlaikus 

mīlestību Rīgai, Latvijai 
apliecinošas





Mazais labestīgais, draudzīgais 
indiāņu puisēns Kikoindiāņu puisēns Kiko



FANTĀZIJA

• NEPARASTĀM SPĒJĀM APVELTĪTIE 
BĒRNI,

• MITOLOĢISKIE TĒLI,
• RAKSTNIEKU ORIĢINĀLIE FANTĀZIJAS • RAKSTNIEKU ORIĢINĀLIE FANTĀZIJAS 

TĒLI





Parasts m ūsdienu pusaudzis Persijs Džeksons , kurš 
izrādās dieva Poseidona dēls un, protams, kļūst par 

izredzēto varoni. 

Mitoloģiskās būtnes ar modernās pasaules vaibstiem:

Pāns – lempīgs pusaudzis
Harpija – algebras skolotāja 

Likteņa dievības moiras kļuvušas par mūžvecām 
kundzītēm, kuras, sildoties saulītē, ada milzīga izmēra 
zeķes. Tajā pašā laikā viņas joprojām lemj par cilvēku 

likteņiem.





�

Drosmīgā Klerija Freja - dēmonu kāvēja Ēnu 
Medniece, kuras māte atrodas burvestības 
izraisītā komā un kurai nemitīgi jāsastopas izraisītā komā un kurai nemitīgi jāsastopas 
ar tādiem Pazemiešiem kā vilkači, vampīri 

un fejas. 





Apdāvinātā, klasesbiedru 
neieredzētā  Kerija, kura ar sava 

prāta palīdzību spēj pārvietot 
priekšmetus, betpriekšmetus, bet

viņas spējas pārvēršas šausmu un 
iznīcības ierocī.





Eragons, kurš apgūst burvja iemaņas pie elfu 
skolotāja Oromisa, viņa brālēns Rorans, razaki, 

vārdeni,  rūķi,  nepazīstamais, bruņotais Jātnieks, 
kurš apgalvo: “Ir noslēpumi, kam jāpaliek 

noslēpumiem”.





Piecpadsmitgadīgā, neparastā Kīlija 
Hārtvuda ar  meža zaļajām acīm un 

mistērisko alerģiju pret koku. Viņa ir cilvēks, mistērisko alerģiju pret koku. Viņa ir cilvēks, 
kam piemīt elfu maģija. 





Vilkacis Kols, kurš cīnās pats ar 
saviem dēmoniem, pieņemot dzīvi 

vilka ādā un noliedzot saites ar vilka ādā un noliedzot saites ar 
savu cilvēcisko esību. 





Starpplanētu savienības Ekumēnes 
sūtnis Dženli Ai, kurš sastopas ar 

citādo: ledus laikmeta pasauli, 
klusuma kultūru, cilvēkiem, kas klusuma kultūru, cilvēkiem, kas 

sevī apvieno kā sievišķo, tā vīrišķo 
sākumu.





Romāna galvenā varone Lēna, 
kura aizbēg uz Mežonīgo zemi,  
nokļūstot viņai pavisam svešā, nokļūstot viņai pavisam svešā, 

skarbā pasaulē.





Divpadsmitgadīgais biklais, 
iebaidītais Jons, kurš apņemas 
veikt varoņdarbu, bet sākotnēji 
dzīvo nevainojami organizētā, dzīvo nevainojami organizētā, 

dzelžaini disciplinētā un sakārtotā, 
taču patiesībā baisā un bezjēdzīgā 

nākotnes pasaulē – Tāpatībā.





Ēna – cilvēks, kurš pazaudējis dzīves jēgu – nesen izlaists 
no cietuma, bet viņam nav, kur iet.

Noslēpumains pusmūža vīrietis, kurš sevi dēvē par 
Trešdienu. 

Tehnoloģiju un tirgus, mediju un kredītkaršu dievības.

Tradicionālās mitoloģiskās dievības postmodernā 
skatījumā.





Lielā, lempīgā Annija, kura ārējā 
izskata defektus kompensē izskata defektus kompensē 

fantāzijas pasaulē, apliecinot savu 
nesavtību, humānismu.



ROMANTIKA

uz attiecībām centrētie tēliuz attiecībām centrētie tēli





Lorena Lūsija  un DanielsLorena Lūsija  un Daniels





Rozija un Alekss



“SAREŽĢĪTĀ” PUSAUDZE





Anita — skaista, pašpārliecināta, bravūrīga, 
egoistiska un bezbailīga piecpadsmitgadīga 

meitene, kura ilgojas gan pēc 
piedzīvojumiem, krāšņas un aizraujošas 
dzīves, gan arī pēc drošības. Aiz ārējās 
lepnības un augstprātības slēpjas dziļas 

sāpes un skumjas par ģimenes iziršanu un 
cīņa par savu identitāti.



BĒRNI - DETEKTĪVI





Meitene Marija kopā ar draugiem un 
savu sunīti Matīsu.





Divpadsmitgadīgais naktskluba 
īpašnieces dēls Riko un Oskars sāk 

dzīt pēdas noslēpumainajam misteram 
2000, kurš tiek apsūdzēts bērnu 2000, kurš tiek apsūdzēts bērnu 

nolaupīšanā.





Piecpadsmitgadīgais zēns  Kristofers, 
kuram ir Aspengera sindroms (autisma 

paveids). 
Viņš dzīvo nelielā Anglijas pilsētiņā Viņš dzīvo nelielā Anglijas pilsētiņā 

kopā ar tēvu un mācās skolā bērniem 
ar attīstības traucējumiem.



“NEPAREIZIE” BĒRNI,
“SLIKTIE” SKOLĒNI“SLIKTIE” SKOLĒNI









�Asprātīgais, palaidnīgais, 
nereti neveiksminieks, 

piedzīvojums Gregs Heflijspiedzīvojums Gregs Heflijs





GREGA “GARĪGĀ” MĀSA



Nikija Maksvela –
neveiksminiece, kuras dzīvē neveiksminiece, kuras dzīvē 

netrūkst pārpratumu un 
nepatikšanu. 









Mazais, egoistiskais 
diktators, kas mīt katrā bērnā.diktators, kas mīt katrā bērnā.





DZĪVI, DZĪVĪBAS VĒRTĪBU 
APLIECINOŠIE TĒLI





Astoņpadsmitgadīga norvēģu 
meitene, kura lidmašīnas katastrofā meitene, kura lidmašīnas katastrofā 

zaudē ģimeni.





Trīsgadīgā Koltona Bērpo 
pēcnāves pieredze.pēcnāves pieredze.



SAPNIS PAR SUPERVARONISAPNIS PAR SUPERVARONI





Hugo  - 6. klases skolēns,  kurš 
savos sapņos ir ģēnijs, sporta 

zvaigzne un vissuperīgākais zēns zvaigzne un vissuperīgākais zēns 
visā skolā, bet ne dzīvē…



BĒRNS – DZĪVNIEKA DRAUGSBĒRNS – DZĪVNIEKA DRAUGS





Zirga Džoija un zēna Alberta draudzība 
uz Pirmā pasaules kara fona.uz Pirmā pasaules kara fona.





Pijas un zirga Dramera draudzība.



PERSONIFICĒJUMI





Āboli Antans un Petrs 

Savvaļas zirgs Dominiks, kas Savvaļas zirgs Dominiks, kas 
pļavās spēlējas ar vardēm un 

iemīlas kādā kaprīzā rudzupuķē.





Auniņu Šons, aitas, vecā 
burvju triku lāde, Fermeris.







Gotiņa Līzelote, kas gribētu 
dzīvot cilvēkam atbilstošu dzīvi.dzīvot cilvēkam atbilstošu dzīvi.





Mums apkārt esošā lietu un vielu 
pasaule: radiators, košlene, kaka, 
muša, vabole, paštaisīta kotlete, muša, vabole, paštaisīta kotlete, 

traka jaka u.c.





Zaķis Hūberts un viņa draugi, 
kuri dzīvo Kumelīšu laukos.kuri dzīvo Kumelīšu laukos.





Mīlošā ābele un puika





Mazais lācītis Duglass, kurš grib 
kādam dāvāt savu mīlestību. kādam dāvāt savu mīlestību. 









Saimona kaķim vienmēr gadās dažādi 
piedzīvojumi. Visa pamatā gan ir viņa vēlme darīt 

jebko, lai tikai tiktu pie ēdiena.





Lai kaut kas varētu īstenoties, –
Murmulis skaidroja, – vienmēr ir tā, ka 
viens ceļ, bet kāds cits pienes dēļus. 

Vai arī – viens dzen jaunas naglas, bet 
otrs velk ārā vecās. Vai saproti?otrs velk ārā vecās. Vai saproti?

Cirslītis tikai skatījās. Cirslītis zināja, ka 
viņš ir tas otrais.



PALDIES PAR UZMAN ĪBU!


