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Arno Jundze ir rakstnieks un žurnālists. Viņš 
ir uzrakstījis grāmatas bērniem
“Ķiparu Ļerpatu Šnirks” (2003) un
 “Ķiparu Ļerpatu Čieps” (2008), 
romānu pusaudžiem
“Kristofers un Ēnu ordenis” (2015), 
stāstu “Šušnirks un pazemes bubuļi” (2019). 
Rakstnieka darbi bērniem vairākkārt nominēti 
dažādām balvām.

 “Kristofers un Ēnu ordenis” ir aizraujošs stāsts par 
pavisam parastu Rīgas skolas pusaugu zēnu, kuram dzīve 
varbūt nav pati spožākā ģimenes traģēdijas dēļ. Taču drīz 
vien viss mainās, un Kristofers nonāk ļoti dīvainu notikumu 
epicentrā. Pēkšņi izrādās, ka no Cēsu un Brīvības ielas 
krustojuma līdz Eifeļa tornim Parīzē var nokļūt nepilnas 
minūtes laikā, ka no Rīgas Dekoratīvās mākslas un dizaina 
muzeja pa tiešo var tikt līdz Palatīna kalnam Romā, ka domu 
lasīšana nav nekas īpašs un ka visu neparasto var izskaidrot 
ar fizikas un algebras palīdzību. Grāmatā ir viss, kas varētu 
interesēt gruntīgu zēnu: pakaļdzīšanās, ceļošana laikā un 
telpā, noslēpumu atklāšana un atbilžu meklēšanu, pat 
šaušana un slepkavība, un tiek izglābta pasaule. Šo visu 
dīvaino notikumu saistībā Kristofers tiek pie īsta drauga 
klasesbiedrenes Kates veidolā, kura tāpat kā Kristofers arī 
ir Ēnu ordeņa mācekle.

gR ā m at z ī m e

2016. gadā romāns "Kristofers un Ēnu ordenis" 
ieguva 2. vietu lasīšanas veicināšanas 
programmas "Bērnu, pusaudžu un vecāku 
žūrija" konkursā 11+ kategorijā.
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Arno Jundze Rodas krogā



 Rakstnieks Arno Jundze bērnībā sapņoja kļūt par skursteņslauķi 
(lai varētu kāpt uz jumtiem), par kinokomiķi (lai būtu jautri) un par 
kosmonautu (lai varētu brīvi plivināties izplatījumā). Galu galā, viņš no  
vecmammas nejauši uzzināja, ka rakstnieks Andrejs Upītis darot to, ko 
pats gribot un mēnesī nopelnot daudz reižu vairāk nekā šoferis. Šī 
iemesla dēļ Arno Jundze nolēma kļūt par rakstnieku. Un izrādās, tas 
deva iespējas kopā ar viņa varoņiem kāpt uz jumtiem, rausties lejā 
tumšos pagrabos, jautri pavadīt laiku un laiku pa laikam lidot 
noslēpumainās dimensijās, ko rada cilvēka prāta iekšējais kosmoss. 
Autors ir pārliecināts, ka viņa uzdevums bērnu un pusaudžu grāmatās 
izstāstīt stāstus, kuros mājo smiekli un nopietnība, bet pāri visam valda 
viņa augstība Dēka. Rakstniekam patīk spēlēties ar valodu, izdomāt un 
atrast maz dzirdētus latviešu valodas vārdus, izmantot tos savās 
grāmatās, piešķirot vārdiem jaunu nozīmi.

Rakstnieks kādā intervijā stāsta:

 "Nekad nebiju domājis vai iepriekš  plānojis rakstīt 
Kristoferu un Ēnu ordeni.  Man bija tikšanās Rīgā vienā bērnu 
bibliotēkā par manām iepriekšējām bērnu grāmatām. Tur bija 
daudz puikas (apm. 10 gadu vecumā) sanākuši. Viņi man sāka 
sūdzēties, ka neesot ko lasīt, jo tās grāmatas, kas esot, vairāk esot 
par meitenēm. Prasīju, kādu grāmatu tad viņi vēlas? Atbilde 
skanēja  –  tādu, kur visi viens otru vajā, dzenas pakaļ, bēg, 
policija seko, šauj, spridzina, bet visi beigās paliek dzīvi. Lai es 
uzrakstot!
 Atbraucu mājās un sāku domāt – interesanti, vai kaut 
ko tādu vispār ir iespējams uzrakstīt. Un tad es apsēdos un 
uzrakstīju to teksta daļu, kur Kristoferu mēģina piekaut, 
nolaupīt, viņš  bēg, satiek Rozenkrancu, ir pakaļdzīšanās ar 
busiņu, policija, staru lielgabals un visi beigās paliek dzīvi. Bija 
labi. Un darbība tepat Rīgā. Tad es pats sev teicu – tu to tiešām 
izdarīji. Skaidrs, ka tādu tekstu nedrīkstēja pamest pusratā. 
Pieliku Kati un visus pārējos, vajadzēja izdomāt, kāds tad tas 
Ēnu ordenis ir. Tā arī romāns tapa. Grāmata rakstījās diezgan 
viegli, neraugoties uz to, ka tā    apjoma ziņā  ir biezāka par 
daudziem mūsdienu romāniem pieaugušajiem. Radīt jaunas 
pasaules esošajā  pasaulē  vienmēr ir diezgan aizraujoši.   Man 
tiešām prieks, ka  šī  grāmata kļuva par vienu no lasītākajām 
bibliotēkās un ka tai ir jau otrais izdevums. "
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Rozenkrancs uzaicināja Kristoferu un Kati uz steidzamu tikšanos Vērmanes dārzā. 
Tomēr, kad viņi ieradās, Rozenkranca nebija, bet zem soliņa, uz kura viņam vajadzēja 
Kati un Kristoferu gaidīt, bija atstāsts šifrēts ziņojums. Šifrs bija vienkāršs – katram 
alfabēta burtam atbilda kāds noteikts skaitlis, bet vārdi atdalīti ar svītriņu_. Atšifrējiet 
ziņojumu! 

  

Parkā atrastajā zīmītē bija redzams, ka Rozenkrancs ļoti steidzies un atstājis 
neaizšifrētus dažus burtus. Aizšifrējiet zīmīti līdz galam!

Uzraksti Kristofera un Kates vārdā atbildi un aizšifrē to! Informē Rozenkrancu par to, ka 
gatavojies veidot filmu par šo neparasto notikumu! Vari izmantot citu šifru, tikai 
neaizmirsti piedāvāt tā atslēgu!     
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UZDEVUMI



Par katru pareizi atbildētu jautājumu konkursa dalībnieks var saņemt vienu 
punktu. Vienojieties, kā uzskaitīsiet punktus, piemēram, redzamā vietā klasē 
var novietot tabulu ar dalībnieku vārdiem, kurā atzīmēt pareizo atbilžu skaitu, 
vai var izgatavot spēles žetonus. Jāvienojas arī par konkursa norisi, 
piemēram, vai būs kāds vadītājs, kas lasa jautājumus, vai vienkārši pēc kārtas 
izlozēsiet kartītes un atbildēsiet uz jautājumiem.

Pēc romāna izlasīšanas sarīkojiet vērīgākā lasītāja konkursu! 
Lai to izdarītu, izveidojiet jautājumu – atbilžu kartītes. Katras kartītes vienā 
pusē rakstiet 3 jautājumus par romāna saturu, otrā kartītes pusē piedāvājiet 
pareizās atbildes!

Kartītes piemērs:
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Jautājumi Otra puse



Iedomājies, ka tavai darba grupai uzticēts veidot filmu, kuras pamatā ir 
A.Jundzes grāmata “Kristofers un Ēnu ordenis”.

Izveidojiet filmas idejas pieteikumu, atbildot uz jautājumiem:
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3.UZDEVUMS

Esi kinofilmas režisors!

Kāda filma tā būs? (animācija, dokumentālā filma, spēlfilma, seriāls u.c.)
Kāda būs filmas ideja – galvenā doma, ko filmas veidotāji vēlētos pateikt 
skatītājiem?

Kāds būs filmas žanrs? (detektīvs, fantāzija, draudzības stāsts, zinātnes 
jautājumu analīze u.c.)

Ko no romānā lasītā vēlētos izcelt? (Kristofera superspējas (telekinēze, 
telepātija, empātija, psihokinēze, translokācija), Kristofera skolas dzīvi, Ēnu 
ordeni, zinātnes sasniegumus, Romānā minēto vietu precizitāti, valodas 
neparastumu u.c.)
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1. 2. 3.

4. 5. 6.

Uzzīmējiet 6 pirmos kadrus savai filmai! Katram kadram rakstiet piezīmes opera-
toram – vieta, kas piedalās, rekvizīti, kas redzams tuvplānā, kas tālāk u.c.


