
 

Vai šis apgalvojums nav par skaļu? Nē, 

nav vis. Mēs mainīsim gan pasauli ap 

sevi, gan visu lielo pasauli, un mums 
tam būs nepieciešamas tikai 100 

dienas! 

Vai Tu esi dzirdējusi par fenomenu, ko 

mēdz saukt par tauriņefektu? Šo 
jēdzienu lieto, runājot par enerģijas 

vienotību. Pastāv uzskats, ka tauriņa 

kustība kaut kur Āfrikā var iespaidot 

notikumus Amerikā. Un kāds neliels 
notikums Austrālijā rada milzu 

pārmaiņas Eiropā. Maza pienenes 

sēkliņu pūka izaudzē žilbinošu dzeltenu 

pieneņu pļavu nākamā pavasarī. Un 
kāds skaļi smejošs vīrs autobusā 

padara visu pasažieru dienu gaišāku. 

Ja Tu 100 dienas ar apzināšanos maini 
sevi, jaunie paradumi kļūst par 

ikdienas sastāvdaļu un Tu kļūsti cita – 

labāka, veselāka, skaistāka, mīļāka un 

laimīgāka. Tiklīdz Tu mainies, mainās 
arī pasaule ap Tevi, jo Tu pasauli redzi 

jaunām acīm. 

 

Neparasti ražīgais profesors Danilāns, 
kuram rūp tautas veselība daudzu 
gadu garumā, līdzcilvēkiem ir devis 
daudz vērtīgu padomu. Diemžēl tie ir 
publicēti izklaidus — pēc skaita 
daudzās grāmatās un preses 
izdevumos, kā arī pārraidīti televīzijā 
un radio. Līdz ar to ir pienācis laiks 
sistematizētam izdevumam, kur 
vienkopus būtu izlasāms pats 
svarīgākais un vērtīgākais no daktera 
bagātā zināšanu pūra… 

Grāmata apkopo profesora Anatolja 
Danilāna pēdējo divdesmit gadu laikā 
sniegtās atziņas. ( Pēteris Strūbergs) 

 



 

Būt mammai un tētim ir jūsu 
lielākais pienākums, bet, mīļie 
vecāki, pirmkārt, jūs esat vīrietis un 
sieviete! 

Kā pēc bērniņa nākšanas pasaulē 
izveidot ģimeni, kurā valdītu miers, 
saticība un līdzsvarotas attiecības? 
Kā saudzīgi izturēties vienam pret 
otru, neuztiepjot savas vēlmes, bet 
tās arī nenoliedzot? Kā izaudzināt 
mazuli par priecīgu un veselu 
cilvēku? 

Veselīga dzīvesveida piekritēja Inese 
Ziņģīte, kas jau pazīstama visā 
Latvijā ar ieteikumiem par rāpošanu 
un norīvēšanos, jauno grāmatu velta 
jaunajiem vecākiem. To ir vērts 
izlasīt gan tiem, kuriem jau ir bērni 
vai pat mazbērni, gan pāriem, kas 
vēl tikai sapņo par ģimenes 
pieaugumu 

 

 

Pirms 26 gadiem sāku savu ceļu 
astroloģijā. Esmu pateicīgs savai 
pirmajai skolotājai Annai Levickai 
par to, ka viņa ieveda mani šajā 
brīnišķīgajā Gaismā, kurā viss top 
arvien skaidrāk un skaidrāk 
redzams. Gadiem ejot, praktizējot ar 
tūkstošiem klientu un apmācot 
vairākus tūkstošus studentu, lasot 
simtiem grāmatu, apmek-lējot 
desmitiem dažādu semināru, ar 
laiku arvien skaidrāk atmirdz 
būtiskākais. 
Lai palīdzētu ikvienam, kas 
gatavojas iet pa šo Zināšanu Ceļu, 
lai apgūtu astroloģiju, ir tapusi šī 
grāmata. Tajā būšu jums kā 
pavadonis, kas palīdzēs virzīties uz 
mērķi — atklāt Patieso Realitāti. 
Speriet pirmo soli — tas ir 
aizraujoši! Andirs Račs 
 



 

Guntis Eniņš šajā grāmatā ir apkopojis 
ne tikai Latvijas dižos un svētos kokus, 
kas gadu gaitā kļuvuši tikai varenāki. 
Autors ir vērsis savu skatu arvien 
plašāk un dziļāk – līdz koku “sakņu 
saknēm”, cilvēkiem, kas nākotnē 
varenos kokus reiz ir ielaiduši savu 
māju pagalmā, kas kopuši kokus, 
uzlūkojuši, kā tie kļūst arvien augstāki 
un viedāki, vai bijuši spiesti tos pamest 
līdz ar dzimtajām mājām. 

Nu arī tie slaveno vai mazāk zināmo, 
bet Latvijai nozīmīgo dzimtu pārstāvji, 
kas bija prom, atgriezušies pie 
dzimtajiem kokiem, kādreiz bijušajām 
mājām. Šī grāmata ir apliecinājums 
dabas un cilvēka mūžīgajai saiknei. 

 

 

"Indrai Briķei ir ne tikai talants, bet arī 

kolosāla meistarība, un pati varbūt īsti 

nesaprot, cik viņa ir ārkārtīgi talantīga. 

Televīzijas raidījumā "Rampas ugunis" 
Andris Kivičs man pajautāja, kuru es 

uzskatu par visu laiku labāko latviešu 

aktrisi, un, ne mirkli nešauboties, es 

nosaucu Indras Briķes vārdu." (Silvija 
Radzobe) 

Mākslinieks Arnis Martinelli. 



 

 Šajā izdevumā apkopotas līdz šim 

nepublicētas Margaritas Stārastes 

vēstules, kā arī Lilitas un tuvinieku 
atmiņas. Līdz ar to sastopam citu 

Margaritu – pretrunīgu, neviendabīgu 

personību, pretēji latviešu apziņā nereti 

iztēlotajai mīļajai, slavenajai „pasaku 
māmiņai”. Aizraujoši ir lasīt Margaritas 

Stārastes vēstules, kas rakstītas 

daudzu gadu garumā viņas mūža 

mīlestībai – Gerritam Bordeveikam. Un 
tās bieži vien nav nekādas „saldās”, 

mīlestības jūtu pārņemtas rindas… It 

īpaši padomju laika sarakstē daļa 

vēstuļu ir tiešām pikantas, intriģējošas 
tā laika atspoguļotājas. Grāmatas 

autore Lilita atklāti runā arī par 

atsvešinātību un mīlestības trūkumu 
attiecībās ar savu māti - populāro, 

tautā mīlēto mākslinieci Margaritu 

Stārasti, un līdz ar to nopietni 

pieskaras aktuālajai tēmai „mātes un 
meitas attiecības”. Grāmatas 

intriģējošo, neparasto saturu lieliski 

papildina daudzas, līdz šim 

nepublicētas fotogrāfijas. 

 

Šī grāmata tapusi no sarunām un 
rakstiem, kuros Arkādijs Pancs 
dalās ar lasītājiem savā pieredzē, 
novērojumos, domās un jūtās, kas 
sakrājušās trīsdesmit piecos 
profesionālās darbības gados. Šos 
rakstus autors bieži vien diktēja 
savai dzīvesbiedrei un pēc tam tos 
kopā apsprieda. Grāmatā apkopotas 
viņa idejas, kā arī Gaļinas Pancas-
Zaicevas vērojumi un pārdomas. 

“Mīlestība nav dzīves jēga. Un nav 
arī tās mērķis. Tā ir laimes 
priekšnoteikums. Bez mīlestības var 
dzīvot. Tikai nav vērts. Un man 
šķiet, ka nav cilvēka, kurš neprastu 
un negribētu mīlēt.” 
Arkādijs Pancs 



 

 

“Sievietes karā” vēsta par Otro pasaules 

karu sieviešu acīm. “Es nerakstu par 

karu, es rakstu par cilvēku karā. Es 

rakstu jūtu, nevis kara vēsturi,” stāsta 
autore grāmatas sākumā. Kara laikā 

viņas bija jaunas meitenes un pildīja ne 

tikai medmāsas pienākumus, bet kļuva 

arī par snaiperēm vai pilotēm. Viņas 
cīnījās sarkanās armijas pusē gan pie 

Staļingradas un Berlīnes, gan 

Baltkrievijas un pat Latvijas teritorijā. 
Bet pāri visam – viņas mīlēja, tika 

mīlētas un pakļautas, samaltas un 

atbrīvotas, un atkal samaltas kara 

briesmās. Vairāk nekā miljons sieviešu 
karoja Sarkanajā armijā, un šī grāmata 

piešķir balsi apslēptajai, noklusētajai 

kara vēsturei. 

No krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka. 

 

Dr. hist. Ilze Jermacāne: “Padomju 

sistēma bija balstīta uz bailēm un 

vardarbību. Kāpēc bija cilvēki, kuri 

cieta no represijām? Kāpēc bija cilvēki, 
kuri bija gatavi tās veikt? Visiem 

noziegumiem bija ne tikai upuri ar 

konkrētu vārdu un uzvārdu, bet tos arī 

kāds izplānoja un veica. Lasītājiem 
pirmo reizi latviešu valodā tiek 

piedāvāta vēsturnieka Ņikitas Petrova 

2011. gadā izdotā un 2017. gadā 

papildinātā grāmata par tiem cilvēkiem, 
kuri bija Staļina doto pavēļu tiešie 

izpildītāji – BENDES. Tie ir 25 pētījumi 

par to, kā “mazais padomju cilvēks” 
staļinisma apstākļos pārvēršas par 

bendi un bezierunu paklausībā pilda 

savu uzdevumu, līdz saņem sodu pēc 

Josifa Staļina nāves 1953. gadā.” 



 

Šī grāmata vēsta par sievišķību un it 

visu, kas ar to saistīts: veselību, 

labklājību, attiecībām ar līdzcilvēkiem 
(īpaši bērniem un vecākiem), 

seksualitāti, partnerattiecībām, īsi 

sakot - pilnasinīgu, priekpilnu dzīvi 

jebkurā mūža posmā. 
No angļu valodas tulkojusi Dace 

Vanaga. 

 

Pēteris Liepiņš, Dailes teātra aktieris 
kopš 1966. gada. Tautas mīlēts un 
apbrīnots. Aktieris, kuram, šķiet, 
iespējams viss – viņš ir nepārspējams 
gan komiskajās, gan dramatiskajās 
lomās. Viņš var tēlot cilvēkus un 
dzīvniekus, lietas un parādības. Mazais 
Jērādiņa, sapņotājs Dauka, Indrānu 
tēvs, smējējs Jefiņš, naivais Izašars, 
godavīrs Rudums, baisais Hitlers, 
gudrais Šerloks Holmss. Arī Zirdziņš un 
Suns. Lomas varētu saukt vēl un vēl. 
Aktiera talants izmantots arī kino: nav 
aizmirstams traģiskais Bosse filmā 
“Pelnu sanatorija”, līdzās tam – Ķencis 
“Mērnieku laikos”, policists “Monā”, 
Vilis “Aveņu vīnā” un citi. 

Skaistais un bagātais aktiera mūžs – 
šajā grāmatā. Tās autore – teātra 
zinātniece Irēna Lagzdiņa savulaik 
mācījusies Dailes teātra studijā. Aktiera 
darba specifikas izpratne radījusi cieņu 
un pietāti, ar kādu viņa izturas pret 
katru aprakstāmo personību. 

 



 

Grāmata ir mīlestības apliecinājums 

cilvēkiem, kas veidoja Latviju, 

iedibināja tradīcijas, radīja latvietības 
kodolu un vairoja mūsu valsts slavu 

ārpus Latvijas robežām 20. gadsimta 

20.–30. gados. Autore lasītājus aizvedīs 

gan uz kūrortiem – Ķemeriem, Baldoni, 
Ogri, Liepāju, gan cēlām ražotnēm – 

VEF, Ķeguma HES, šokolādes fabriku 

“Laima”. Lasītāji nokļūs gan 

izsmalcinātajā Armijas ekonomiskajā 
veikalā, greznās ballēs, kur sastaps 

elegantas dāmas un kungus 

smokingos, gan sakoptā lauku sētā, 

kur saimnieko krietnas ģimenes, gan 
uzzinās skaistuma impērijas 

noslēpumus un pirmās latviešu 

spēlfilmas uzņemšanas nianses un 

paviesosies tās pirmizrādē. 

 

Izdevumā sniegts bagātīgs 

faktoloģiskais materiāls, un dzēriena 
izgatavošana un patēriņš tiek aplūkots 

caur dažādu vēstures laika posmu 

prizmu..Domājot par grāmatas saturu, 

tajā iekļauti materiāli par Latgales 
šmakovkas muzejiem, ekspozīcijām un 

dzēriena darināšanas amata pratējiem. 

Lai lasītājiem būtu interesantāk, tika 

izpētīts, ko par šmakovku, 
šmakovceņu, šmakolku, kandžu 

latgaliešu un latviešu valodā rakstīja 

dažādi preses izdevumi. Grāmatā 

iekļautas arī dažādas uzskatāmas 
shēmas, kurās attēlots dzēriena 

darināšanas process un ēdienu 

receptes, kuru neatņemama sastāvdaļa 

ir šmakovka. Iekļauts folkloras 
materiāls un arī mūsdienu teika par 

šmakovku. Labam garastāvoklim – arī 

smieklu gabali un arī humoristiskas 

dzejas rindas. 



 

Lielākais darbs, ko savā īsajā mūžu 

paspēja izdarīt D. Latkovskis, ir viņa 

sakārtotā, bet neizdotā grāmata 
"Nacionālā atmoda Latgalē". Tas ir 

fundamentāls pētījums, sakopots no 

laikrakstos "Latgales Vēstnesis", 

"Jaunais Vōrds" un citos izdevumos 
publicētajiem rakstiem par redzamiem 

Latgales 19.–20. gadsimta atmodas 

darbiniekiem. 

 

Antona Rupaiņa vēsturiskais romāns 

“Baltie tēvi”. Romāna darbība risinās 

viduslaiku Latgalē, atklājot dominikāņu 
klostera un baznīcas, tagadējās Aglonas 

bazilikas, dibināšanu. Tas ir pirmais šī 

vērienīgā prozas darba izdevums Latvijā 

atsevišķā grāmatā un tapa kā veltījums 
Latgales kongresa simtgadei.  

Romānu “Baltie tēvi” Antons Rupainis 

uzrakstījis pirms Otrā Pasaules kara. 



 

"Pēc dzemdību nama Ārprātiju aizveda 

uz mājām – Kapseļu un Margrietas 

ielas stūrī. Pirmajā stāvā, kur tramvajs 
gāja kādus desmit metrus no loga. 

Turklāt tas bija vecais tramvajs, tomēr 

Ārprātija dziļo miegu nekādi 

netraucēja. Bet svarīgāka par tramvaju 
bija kūdras brikešu smarža. Ārprātijs 

tolaik vēl nezināja tādu vārdu sexy, tak 

brikešu smarža viņam jau tad saistījās 

ar sievietēm.  
Tiesa, Ārprātija izskats tūlīt pēc 

piedzimšanas neliecināja, ka reiz viņam 

būs panākumi pie sievietēm. Viņš 

piedzima piecus kilogramus un 300 
gramus smags, šķībām acīm, sarkans 

un gariem, melniem matiem. Ārprātija 

māte uzvaroši viņu turēja pie slimnīcas 
loga, bet tētis aiz loga pārbijies 

raudzījās viņos dziļā nesapratnē, kā 

gadījies, ka viņam piedzimis Goiko 

Mitičs." 

 

Sadegt mīlestībā – visskaistāk tas šķiet 
tieši neskartām sirdīm, kuras vēl ne 
reizi nav plosījušas jūtu uguns radītās 
sāpes. 
Izlauzusies no lauku nabadzības, 
žurnālistikas studente Vanesa Grīnerte 
apņēmīgi cīnās par savu vietu zem 
saules, piestrādā par oficianti Vecrīgas 
kafejnīcā un klusībā naivi sapņo par 
mīlestību, kas nogāž no kājām un 
satricina dzīvi pašos tās pamatos. 

Ir vīrieši, kuriem nav iespējams pateikt 
“nē” – šo mācību agrāk vai vēlāk apgūst 
gandrīz ikviena sieviete. 
Ciniskais, velnišķīgi pievilcīgais 
starptautiskā viesnīcu tīkla magnāts 
Stefans Bergs uzskata, ka monogāmija 
ir pretdabiska – viņu interesē tikai 
brīvās attiecības, sekss bez 
emocionālas tuvības. Lai arī Stefans 
nojauš, ka Vanesas viedoklis un 
prioritātes atšķiras, fiziskā vilkme starp 
abiem ir pārāk intensīva un vīrietis 
nespēj pretoties kārdinājumam ievilkt 
meiteni gultā. 



 

Remontējot Ozolu veco māju, Katrīna 

un Kaspars pat nespēj iedomāties, kurp 

viņus aizvedīs Kaspara studiju biedra 
negaidītais telefona zvans. Uzņemoties 

pētīt svešas dzimtas likteņus, tu neesi 

pasargāts ne no svešiem, ne no paša 

skeletiem. Var gadīties, ka tas, ko līdz 
šim esi zinājis par savējiem, pēkšņi 

sabrūk kā trausls kāršu namiņs un 

viss jābūvē no jauna. Caur sāpēm, 

noliegumu un skaudru patiesības filtru. 
Ko darīt, ja viens tuvinieks bijis vainīgs 

otra nāvē, bet trešais izrādās izbijis 

čekists, ziņotājs un mierīgo idzīvotāju 

slepkava? Ko darīt, ja ar politiku un 
varu piesegtā iekāre, greizsirdība un 

alkatība iznīcinājusi vairākas 

paaudzes? 

 

Par to, kā mūsu tālie senči jeb 

pirmbalti nonāca līdz Baltijas jūrai, 

vēstures grāmatās parasti ir tikai dažas 
rindkopas. Bet patiesībā tas bija viens 

no lielākajiem, pārsteidzošākajiem, 

mīklainākajiem, noteikti arī 

traģiskākajiem notikumiem cilvēces 
vēsturē. Turklāt toreiz, kad cilvēku 

vidējais vecums bija ap 30 gadu, milzu 

loma notiekošajā bija gados jauniem un 

pat ļoti jauniem cilvēkiem. Visticamāk, 
tieši viņiem nereti vajadzēja uzņemties 

atbildību ne tikai par savu ģimeni, bet 

arī dzimtu vai pat visu cilti. Lai gan 

tiešu rakstisku liecību par tā laika 
notikumiem nav, pateicoties 

arheoloģijai un citām ar vēsturi 

saistītām zinātnēm, ir pietiekami daudz 

materiālu, lai mēs varētu iztēloties, kā 
tas notika. Cik sarežģīts bija šis ceļš un 

kā tas atsaucas mūsdienās.” 



 

Lasītāji saņem romāna "Pieci pirksti" 

otro grāmatu "Paradīzes putni". Jaunā 

prozas darba grodā dramaturģija un 
precīzās poētiskās detaļas spilgti un 

nepielūdzami tēlo aprakstīto 

laikposmu, kas desmitgadīgajai Laurai 

ir vienīgā realitāte, kurā augt, pieaugt 
un meklēt patiesību. 

"Cērt ledu - uzcērt sudrabu, cērt 

sudrabu - uzcērt zeltu. Māra Zālīte pēc 

"Pieciem pirkstiem" spoži turpina un 
atbur Kurzemi vaļā laikos, kad īstie 

vārdi bija jāpatur sevī. Vistu paradīze, 

pioniera dievagodavārds - tā tikai 

virskārta. Tur, dziļumos, uz vientuļa 
perona kāda māte gaida savu meitu no 

Sibīrijas - lēni, viena un ilgi. Apburoši 

viegli pieskārieni pasaulei sapņa 
gaismā mijas ar atskārsmi par dubļos 

iemītiem likteņiem." (Inga Ābele, 

rakstniece) 

 

Venēcija ir kā mūzika, kā mūza, kā 

mākslas darbs, kā iedvesma, kā 

pavedēja! Vai ziniet, ko parasti atstāj 
iekavās vai noklusē, runājot par šo 

ārējo skaistumu un bagātību? 

Korupciju, šantāžu, ziņotājus, melus, 

liekulību… Nekas nav beidzies līdz pat 
mūsu dienām, pielāgojoties vēstures 

gaitai. Vai vēl precīzāk - pielāgojot šo 

gaitu…  

Kāds nams šajā pilsētā cauri laikiem 
nes līdzi stāstus par lāstiem un 

nolemtību, kas piemeklē tā īpašniekus. 

Pašnāvība, izputēšana, slepkavība, 

narkotiku orģijas, finanšu afēras… Arī 
kāds ietekmīgs Latvijas advokāts vēlas 

dzīvot Lielā kanāla malā. Viņš labi 

papildina savu priekšgājēju atstātos 
nospiedumus, iepinoties izlūkdienestu 

un seksuālās orientācijas intrigā… 



 

“1938. gada pavasaris bija tāds pats kā 
visi pavasari – daudziem pilns ar 
gaišām cerībām, dažam arī ar šaubām 
un neziņu. Tas atnāca ļoti agri, tomēr 
bija silts un jauks. 

Bija ataususi labestīga jaunas augsmes 
diena. Viņa, Pētera Silpura, 
lauksaimniecības skolas pabeigšanas 
diena, no kuras viņš tik daudz bija 
gaidījis un cerējis. Bija licies – viņš 
pabeigs šo skolu, un tad tikai sāksies 
īstā dzīve. 

Par šeit gūtajām zināšanām Pēteris bija 
maksājis ar savu darbu. Arī ar mātes 
un tēva sagādātu skolasnaudu. Te 
viņiem mācīja, ka Latvijas zeme ir 
zemnieku zeme.  
Svēta zeme.  
Maizes audzētāja.  
Tautas spēks. 
No skolas aizgājušiem, viņiem tā būs 
jākopj un jāmīl. 
Vai arī viņam – Pēterim Silpuram?” 

 

 

Pazīstama skolotāja man uzticēja savu 

dienasgrāmatu un novēlēja pēc viņas 
aiziešanas mūžībā uzrakstīt romānu. 

Tagad tas ir noticis. Romānā attēlota 

skola padomju laikā, par ko jaunā 

paaudze neko nezina. 
Mūsdienās daudz strīdas par izglītības 

saturu, bet jau toreiz labākajiem 

pedagogiem bija skaidrs, ka svarīgākais 

priekšmets stundu sarakstā nav 
Mīlestības mācība. 

Interesanti uzzināt, kā galvenā varone 

Luize Zariņa tiek galā ar palaidņiem. 

Par spīti grūtībām, priekšnieku 
stulbumam un kolēģu nenovīdībai viņa 

iemāca bērniem mīlēt Dzimteni, dzīvi 

un cilvēkus. Grāmatas autors Arnolds 

Auziņš  



 

Zodiaks Jāņtārpiņš un Gerda Pigore, 

Žanno Cisko un Madara Purapuķe, 

Orfejs Jodkalns un Jānis Betjānis ir 
pavisam vienkārši ļaudis, un īstenībā 

tādiem daudz nav nepieciešams, lai viņi 

būtu apmierināti, taču – vai tāpēc 

uzreiz laimīgi? Turklāt dzīves lielajā 
spēlē kārtis retumis tiek iedalītas tā, kā 

gribēts. Tāpēc vienam otram tā arī 

neizdodas sastapt ilgoto mūža biedru, 

citam jāsamierinās ar negaidītiem un 
palaikam sāpīgiem zaudējumiem, vēl 

dažam jānoņemas vai pat dedzīgi 

jācīnās ar atkarību, kas viņu apsēdusi. 

Bet turpat blakus neveiksminiekiem 
sastapsimies ar tādiem optimistiem un 

dragātājiem pa dzīvi, par kuru 

domāšanu un rīcību var vienīgi 
zobgalīgi pasmaidīt. Kā saka: cik 

cilvēku, tik likteņu! 

 

Alise un Aleksandrs uzaug padomju 
Rīgā – vienā laikmetā, dažādās 
pasaulēs. Alise – pārtikušā partijas 
funkcionāra ģimenē. Aleksandrs pilsētā 
ierodas no laukiem, nokļūst 
komunālajā dzīvoklī un ielu bandās. 
Pieaugusi Alise vairāk laika pavada 
savā sapņu un jūtu pasaulē – burbulī, 
kas līgani iznes viņu cauri laikmetu 
maiņai. Aleksandrs bēg no PSRS un 
kļūst par starptautiskas dārgakmeņu 
mafijas darboni. 

Viņi viens otru nepazīst, bet abus 
saista noslēpumains cilvēks, kurš sevi 
dēvē par Melu Meistaru. Kas notiek, 
kad Alises un Aleksandra ceļi krustojas 
nu jau neatkarīgajā Latvijā? Vai pēc 
meliem dzīves garumā var nākt 
patiesība? Vai gaisma spīd tikai cauri 
tumsai? Kas ir tas, ko zina tikai Melu 
Meistars? Aizraujošs stāsts par 
mīlestību, noziegumiem, dzīves jēgas 
meklējumiem uz spilgti attēlotās 
nesenās vēstures fona. 



 

Kādam piekrastes lībiešu zvejniekam 

bija dēls – Ingus Zutis, tak vietējie 

lielākoties viņu saukāja par Ņurņiku. 
Lai pašās Otrā pasaules kara beigās 

vienīgo mantinieku neiesauktu vācu 

armijā, tēvam jāziedo cūka. Par krietnu 

ēdmaņu tolaik "balto biļeti" gan varēja 
nopirkt, taču mīlestību – ne. Un jaunais 

Aizsilciema greizsirdis, netīšām dabūjis 

skatīt to, kas viņa acij gan nebija 

jāredz, tiklab savā negantībā, kā arī 
muļķībā nolēma iespaidot cilvēku 

likteņus, pašam savas rīcības 

konsekvences neapzinoties. Taču ne 

vienmēr cūkam gadās cūkas laime, un 
Ņurņikam drīz – tikai nu jau pie citas 

varas – jānonāk tur, kur vēži ziemo. 

Puiša dzīves pieredze gan paplašinās, 
taču diemžēl neko lāgā negūst prāts un 

sirdsapziņa. 

Kad cilvēku gaitas bieži vien nosaka 

neziņa un bailes par to, kāda pretī 
vērsies nākotne, daudziem nākas skatīt 

nāvi vaigu vaigā. Taču daudziem tomēr 

izdodas izdzīvot, lai arī kas tajā dziļajā 

katlā, par ko metaforiski mēdz saukt 

dzīvi, vārītos. 

 

Pa gaišu taku ir viegli iet pat tumšā 
laikā. Ingunas Cepītes grāmata ir tāda 

taka 20. gadsimta 60. un 70. gados — 

uz bērnību un caur bērnību līdzās 

ķibeļu magnētam Ulsikam (tā sauc 
meiteni!) delverībās un pasaules 

vērojumā, kas neizdāļā vērtējumus, bet 

dalās priekā par katras dienas 

pirmreizību. Mūzikas klātbūtne un 
stāsti par vecāku koncertbraucieniem ir 

liecība par grāmatas 

autobiogrāfiskumu, kas šķietami 

bērniem rakstīto pārvērš par laikmeta 
dokumentu. 

Anita Rožkalne, literatūrzinātniece 



 

“Šoziem varbūt palikšu tepat Tipaiņos 

par nolīgtu lielo meitu. Skolā savas 

sešas klases esmu pabeigusi, par 
tālāku mācīšanos nav, ko sapņot, kaut 

arī man ļoti gribētos. Tas nebūs 

iespējams, jo brālis Jānis vēl nav ticis 

galā ar studijām. Bet, kad viņš būs ticis 
uz zaļa zara, kā māte mēdz sacīt, es jau 

būšu par vecu, lai sēdētu skolas solā. 

Vai, kā es būtu gribējusi mācīties, kļūt 

par ārsti! Taču tas sapnis ir līdzīgs zelta 
pieneņziedam, kuru aizlaizīs laika govju 

raupjās mēles un pēcāk gadu pēc gada 

pamazām vien sīki sagremos.” Tā savas 

dzīves ziedonī, sešpadsmit gadu 
vecumā, spiež romāna galvenā varone 

Zuze, pieneņziedu pilnā pļavā 

ganīdama govis. 
Kāds būs Zuzes mūžs? Vai viņai 

izdosies saglabāt savus sapņu ziedus 

vai arī tos nāksies upurēt ikdienībai un 

citu laimei? Un kas īsti Zuzei vajadzīgs 

pašas laimei? 

 

Grāmata par iekāri un sievietes 
pašatklāsmi. Spožs dārgakmens 
latviešu erotiskās literatūras žanrā! 

Romantiskas jūtas mēdz uzplaukt 
visnegaidītākajos brīžos.Viens zibsnis, 
un tu jau esi tam gatava.Īss prāta 
aprēķins – vai ļauties? Tad tikpat īsa 
atbilde – jā!Labāk nožēlot izdarīto, bet 
vēl labāk nenožēlot neko.Dzīve mēdz 
pārsteigt visnegaidītākajā veidā. 
Grāmatas varone Eva ir romantiska 
būtne, pašizziņas alku un vienlaikus 
nedrošības savažota. Izaicinājums un 
iekāre viņu nebiedē. Viņa pati izvēlas, 
cik tālu iet un cik dziļi sevi iepazīt. 
Situācijas ievelk Evu svētlaimes tīklos… 

 



 

Tēva Brauna neticība" vēstī par 

miljonāru - magnātu, "marionešu 

aukliņu raustītāju" un arī preses 
varenību, veidojot priekšstatu par 

personības publisko tēlu, intrigām un 

žurnālistu paņēmieniem, lai gūtu 

ievērību un radītu sensāciju - ļoti 
mūsdienīga detektīvromāna temats. Šis 

un tas šķiet uzjautrinoši- ar humora 

sajūtu. Beigas parasti ir pārsteidzošas. 

Tēvs Brauns ir iemīļotais tēls ne tikai 

Anglijā, bet arī visā pasaulē. 

 

Ieskaties acīs savām vislielākajām 
bailēm... 
1958.gads. ASV, klusa pilsētiņa 
Derija Menas štatā. Cilvēku rimto 
dzīvi negaidot satricina vairākas 
neizskaidrojamas slepkavības. 
Septiņi bērni apvienojas, lai cīnītos 
pret sensenu, šķietami 
neiznīcināmu ļaunumu, kas katram 
no viņiem parādījies visslēptāko 
baiļu veidolā. Bilam Denbro ir 
izdomas, ka šis ļaunais spēks – Tas 
– ir nogalinājis viņa brālīti Džordžu. 
Bērni sadzen Tam pēdas, taču cīņa 
nebūt vēl nav galā.  
1985.gads. Septiņi drosmīgie bērni 
nu ir pieauguši. Viņi devušies 
pasaulē pēc laimes un panākumiem, 
taču kāds nepārvarams spēks sauc 
tos atpakaļ uz Deriju. Ir jāatceras 
viss, kas aizmirsts, ir vēlreiz 
jāapvienojas, lai atkal stātos pretī 
šausmām un bezvārda ļaunumam... 



 

 

“Nē, tie nebija reāli. Monstri 
televīzijā un Mmonstri kino, un 
monstri komiksu grāmatās nebija 
īsti. Iekams neaizgāji gulēt un 
nevarēji aizmigt; iekams pēdējās 
četras konfektes, ietītas papīrā un 
noglabātas zem spilvena pret nakts 
ļaunajiem spēkiem, nebija 
notiesātas; iekams gulta pati 
nepārvērtās sasmakušu sapņu ezerā 
un ārā gaudoja vējš, un bija bail 
paskatīties uz loga pusi, jo tur 
varētu vīdēt seja; sensena ņirdzoša 
seja, ne satrūdējusi, bet vienkārši 
izkaltusi kā pērnā lapa, acīm kā 
dziļi iegrimušiem dimantiem tumšos 
dobumos; iekams neieraudzīji vienu 
lēverainu, ķetnai līdzīgu roku 
pastiepjam balonu saišķi...”. 
Latviešu valodā romāns “Tas” 
tulkots pirmo reizi. 

 

 

Tā vien rādās, ka šoruden miera nebūs! 
Francis vēl nav iesildījis jauno amata 
krēslu Minhenes policijā, kad jau nākas 
mesties cīņā ar lielpilsētas kriminālo 
pasauli. Vispirms tiek nofenderēts Papa 
vecais opelis, muzeja cienīga relikvija. 
Par laimi, autiņš drīz vien atrodas, taču 
tā bagāžniekā guļ skaista meitene. 
Tiešām skaista, diemžēl beigta. 
Nožņaugta, precīzāk sakot. Šādā lietā 
varētu palīdzēt ziķeris Birkenbergers. 
Ja vien nebūtu saēdies skābus 
kāpostus... 

Kreņķu netrūkst arī dzimtajā ciemā – 
tur Franča draudzeni sācis lenkt vecais 
skolasbiedrs Karls Heincs. Glums tipiņš 
ar žilbinoši baltiem zobiem un ķēmīgu 
zirgasti pakausī, tomēr Sūzija ir 
savaldzināta. Vai tiešām Francim viņa 
tagad būtu jābildina? Jāpērk gredzens 
un jāmetas uz ceļgala? Nopietni? 

 



 

Deviņpadsmitgadīgā Gvendolīna 

Hūpere nokāpj no kuģa, lai sāktu 

precētas sievas dzīvi citā pasaules 
malā. Tomēr dzīve Ceilonā nav tāda, 

kādu Gvena iedomājusies. Viņas vīrs, 

bagātais un pievilcīgais tējas 

plantācijas īpašnieks Lorenss, daudz 
strādā, un jaunajai sievietei neatliek 

nekas cits kā vienai iepazīt plašo namu 

un tā apkārtni. Ieklīstot nomaļos 

nostūros, Gvena atrod gan aizslēgtas 
durvis, gan senas lādes ar 

sadzeltējušiem tērpiem, gan aizaugušu 

kapa kopiņu – liecības par pagātni, 

kuru Lorenss nevēlas apspriest.Drīz 
Gvenai piesakās bērniņš, un arī vīru 

iepriecina ziņa par gaidāmo mazuli. 

Tomēr sievietei nākas pieņemt 
briesmīgu lēmumu, par kuru vīrs 

nedrīkst neko uzzināt. Tik lielu 

noslēpumu nosargāt mūžīgi nav 

iespējams. Kad patiesība nāks gaismā, 
vai Lorenss spēs saprast un piedot to, 

ko Gvena izdarījusi? 

 

Elenai Rosīni piemīt īpašs talants. 

Sajūtot parfīma dvesmu, viņa pavisam 

viegli spēj noteikt tā sastāvdaļas. Rosīni 

dzimtas sievietes jau daudzās paaudzēs 
ir parfimēres, kas prot sajust aromātu 

vissmalkākās nianses un piemeklēt 

ikvienam visatbilstošāko smaržu 

salikumu. Lai arī vecāmāte Elenu jau 
kopš bērnības ir apmācījusi parfimēres 

amatā, viņa smaržu vilinājumam ir ilgi 

pretojusies. Pēc nejaukas šķiršanās no 

drauga Elena, draudzenes Monikas 
pierunāta, pamet dzimto Florenci un 

pārceļas uz Parīzi, lai atdzimtu jaunai 

dzīvei un sāktu darbu vissmalkākajā 

parfimērijas veikalā, kur smaržas tiek 

ne tikai pārdotas, bet arī radītas.  



 

Nora nav satikusi Klēru nu jau desmit 

gadus... ne reizi, kopš tās dienas, kad 

aizvēra durvis uz veco dzīvi un aizgāja 
neatskatīdamās. 

Līdz pavisam negaidot viņa saņem 

ielūgumu uz Klēras vecmeitu ballīti. 

Nedēļas nogale savrupmājā un lieliska 
iespēja atkal satikt savu skolas gadu 

labāko draudzeni! 

Tomēr viss izvēršas citādi nekā plānots. 

Notiek kaut kas pavisam neparedzēts 
un ļoti ļauns. Tiek atklāti seni 

noslēpumi un meli, un no tumšā, 

tumšā meža iznākusī pagātne beidzot 

sasniedz arī Noru. 

 

Roberts Lengdons, Hārvarda 
Universitātes simboloģijas un reliģiskās 
ikonoloģijas profesors, ierodas 
ultramodernajā Gugenheima muzejā 
Bilbao, kur paredzēts nozīmīgs 
pasākums – tur tiks pavēstīts par kādu 
atklājumu. Edmonds Kiršs – viens no 
Lengdona pirmajiem studentiem 
Hārvarda Universitātē, miljardieris un 
futūrists, grasās nākt klajā ar 
pārsteidzoši apjomīgu atklājumu, kas 
palīdzēs rast atbildi uz diviem 
būtiskākajiem jautājumiem par cilvēces 
pastāvēšanu. 

Taču rūpīgi ieplānotais vakars pēkšņi 
pārvēršas haosā, un Kirša vērtīgajam 
atklājumam draud briesmas izgaist uz 
visiem laikiem...  Lengdons ir spiests 
izmisīgi bēgt no Bilbao kopā ar Ambru 
Vidalu, eleganto muzeja direktori, kura 
kopā ar Kiršu veidojusi šo provokatīvo 
pasākumu. 

 



 

Starptautisks spiegu trilleris 

  

Visu savu dzīvi Bianka zināja, ka ir 
īpaša. Kamēr citas meitenes pina lelēm 
bizes, Bianka apguva cīņas māklsas un 
biznesa pamatus. Viņa dzīvo riska, 
adrenalīna un lielas naudas pasaulē, 
un ir ar savu dzīvi apmierināta. 

Līdz brīdim, kad bez pēdām izgaist divi 
simti miljoni dolāru un daži īpaši 
slepeni valdības dokumenti.  Turklāt ir 
gājis bojā Biankas tēvs – skolotājs, 
garīgais līderis un darījumu partneris. 

Bianka kļūst par dzīvu mērķi vairākām 
ietekmīgām organizācijām… 

  

 

 

Čikāgā, lielpilsētas politikas intrigu, 
ambīciju, cerību un atmaksas pasaulē 
notiek kārtējais noziegums. Džons 
Solidejs – ietekmīga pavalsts politikāņa 
padomnieks ir spiests aizstāvēties, 
jo  pret viņu tiek izvirzīta apsūdzība 
slepkavībā, kas bija tīrā pašaizsardzība. 
Tomēr politikā nekas nav tik vienkārši. 

Advokāta Džona Solideja pagātne, gan 
tā, ko viņš pats atceras, gan tā, kas 
pašam rada aizdomas, var atstāt viņu 
bez nākotnes. Ja vien Džons pirmais 
neatminēs – kuram būtu izdevīga viņa 
notiesāšana? 

 



 

Mosmarkene ir nomaļš tīrelis ar miglā 

tītiem plašumiem, salīkušām priedītēm, 

mitrainēm un slīkšņām. Senlaikos šeit 
apglabāti dieviem ziedotie upuri, taču 

apkaimē klīst nostāsti, ka arī 

mūsdienās ne viens vien te pazudis bez 

pēdām. 
Kad Mosmarkenē veikt pētījumus 

disertācijai ierodas jaunā bioloģe 

Natālija, apkārtējie pat nenojauš, ka 

viņa cieši saistīta ar šo apkaimi. Purvs 
viņu biedē un vienlaikus pievelk ar 

neatvairāmu neredzamu spēku, 

likdams sajust, ka tā dzīlēs atdusas 

noslēpumi, kam grūti rast zinātnisku 
skaidrojumu. Kad tur notiek aizdomīgs 

negadījums un sākas izmeklēšana, 

Natālijas ceļi krustojas ar Maju Lindi – 
starptautisku atzinību ieguvušu 

fotomākslinieci, kas strādā par policijas 

fotogrāfi. Kārtu pa kārtai atsedzot 

purva zemi, abas mēģina uztaustīt arī 
atmiņas dziļākos slāņus, līdz atklājas 

šokējoša un ilgi slēpta patiesība. 

 

 

Angļu roze Kitija Deverila piedzimst 
lepnā angļu pilī kā jaunākā no trim 
māsām. Savas mātes neievērota, viņa 
uzaug, guvernantes un mājskolotāja 
sabiedrībā, ciešā saskarē ar pils 
kalpotājiem un viņu bērniem. Mātei par 
aizkaitinājumu Kitija atklāj sev plašu 
un pilnskanīgu pasauli ārpus lepnās 
pils mūriem, turklāt viņa kopš bērnības 
ir iemīlējusies dumpinieciskajā Džekā 
O`Līrijā. Īru cīņas par neatkarību 
notiek jau otro gadsimtu, un liktenis 
aizved Džeku tālu pasaulē. Džeks nav 
vienaldzīgs pret daiļo meiteni, bet viņš 
ir projām, nezin, vai atgriezīsies, un 
vēstulē lūdz mīļoto vairs negaidīt… 
Deverilu hronikas pirmā grāmata ir 
episks un romantisks vēstījums par 20. 
gadsimta sākuma dzīvi. 

 



 

Goldmenu banda. Tā savulaik dēvēja 
Markusu un viņa brālēnus Vudiju un 
Hilelu. Trīs gudri jaunekļi ar spožas 
nākotnes perspektīvām, līdz viņu 
skaistos sapņus izposta meli, skaudība, 
greizsirdība un nodevība... 

Baltimori. Tēvoča ģimene, ko Markuss 
apbrīno līdz vispārākajai pakāpei. Viņi 
ir laimīgākie, veiksmīgākie, 
cienījamākie. Un ilgu laiku to apliecina 
pati dzīve, līdz brīdim, kad viss sāk 
brukt... 

Kopš Traģēdijas pagājuši vairāki gadi. 
Markuss dodas uz Floridu, lai vienatnē 
un klusumā nodotos romāna 
rakstīšanai, bet negaidīti sastop savu 
jaunības dienu mīlestību. Seno 
notikumu rēgi, kas visu šo laiku ir 
mocījuši Markusu, liek atgriezties 
atmiņām, un viņš apņemas noskaidrot 
stāstu par to, kas patiesībā notika ar 
Baltimoras Goldmeniem. 

 

 

Šis stāsts ir par diviem draugiem, 

visnotaļ atšķirīgiem cilvēkiem, viņu 
mīlestību un sāncensību, savstarpējām 

attiecībām, kuras nebūt nav 

vienkāršas. Netrūkst aizraujošu 

portretējumu un iztēli rosinošu norišu, 
pagātnes notikumu, kuri apliecina: 

laika gaitā nekas nav mainījies – ļaužu 

daba nekādā ziņā. Uzticība un 

nodevība, piedzīvojumi, apgarotas 
atmiņas par dzimto sētu un mīlestību, 

kura ir lielākā un paliekošākā vērtība – 

vienalga, kur dzīves vētras aiznesušas. 

Un glītais, bet bīstamais draugs ir 
izdevies tik taustāms, ka jūtams - viņš 

nav rakstnieka fantāzijas radīts, bet 

gan noskatīts no dzīves. 



 

Pazudis bērns... 1933. gada jūnijs. 
Loenetas muižas nams un brīnišķīgais 
dārzs Kornvolā ir skaisti uzposti 
gadskārtējām saulgriežu svinībām. 
Īpaši satraukta jūtas sešpadsmit gadus 
vecā Alise Edveina. Viņa ir ne tikai 
izdomājusi perfektu sižeta pavērsienu 
savam pirmajam detektīvromānam, bet 
arī neglābjami iemīlējusies nepareizajā 
jauneklī. Tomēr, kad pienāks pusnakts 
un debesis izgaismos svētku 
uguņošana, Edveinu ģimene būs 
piedzīvojusi tik briesmīgu zaudējumu, 
ka nolems pamest Loenetu uz visiem 
laikiem. 

Pamesta māja... Septiņas desmitgades 
vēlāk Londonas policijas izmeklētāja 
Seidija Sperova ierodas Kornvolā, lai 
atpūstos pēc kādas sarežģītas lietas 
izmeklēšanas. Apmetusies sava vectēva 
kotedžā, viņa cieš no bezdarbības, līdz 
kādu dienu nejauši uziet pamestu 
muižas namu un uzzina stāstu par 
mazu puisēnu, kurš pazudis bez pēdām 
saulgriežu naktī. 

 

 

1909. gads, Parīze. Pavisam nejauša 
iepazīšanās ar slavenās Klermona 
konditorejas īpašnieka meitu jaunam 
puisim paver durvis uz viņam līdz šim 
nezināmu pasauli, pasauli, kuru 
piepilda saldi krēmi un kausēta 
šokolāde, zeltainas karameles un 
pūdercukurs, un, protams, gaisīgās 
kūciņas... Tomēr puisi kārdina ne tikai 
saldumi, un drīz aizsākas kaislīga, bet 
aizliegta mīlas dēka. 

Kopš tā laika pagājuši jau gandrīz 
astoņdesmit gadi. Kāda studente atrod 
fotogrāfiju, kurā viņas vectēvs, vēl 
pavisam jauns, ir kopā ar diviem viņai 
svešiem cilvēkiem. Fotogrāfijai otrā 
pusē izlasāmi vārdi: “Piedod man.” 
Nespējot pretoties ziņkārei, viņa sāk 
šķetināt senus notikumus par diviem 
nelaimīgiem mīlētājiem un vienu lielu 
nodevību. 



 

 

 

Aizraujošs sižets, savīts kā spirāle, kas 

pa apli arvien attin negaidītus 

pavērsienus, lieliska valoda un ticami 
tēlu portreti. Romāns, kas ir izlasāms 

vienā elpas vilcienā, liek ilgstoši 

pārdomāt savu dzīvi. 

Tulkotāja Sintija Rimšele 

 

Pēc mātes Anitas negaidītās un 

aizdomīgās nāves Norma Rosa paliek 

pavisam viena. Visu dzīvi abas bijušas 

ļoti tuvas, un šo saikni stiprināja ne 
vien asiņu balss, bet arī kopīgi 

glabātais noslēpums. Normas mati aug 

pārdabiski ātri, turklāt reaģē uz 

apkārtējo vidi un noskaņojuma maiņu, 
un to abas sievietes ir centušās paturēt 

slepenībā, lai apkārtējie Normu 

neuzskatītu par savādnieci. 

Lai noskaidrotu, kurš vainojams mātes 
nāvē, Norma uzsāk darbu tajā pašā 

skaistumkopšanas salonā, kurā 

iepriekš strādāja Anita. Tomēr ne tikai 

Normai ir slepeni nodomi. Tādi ir arī 
viņas darba devējam un salona 

īpašniekam. Tiekot sagūstītai 

krāpšanas un paranojas tīklā, Normai 

nākas cīnīties ne vien par patiesību, bet 

nu jau arī par savu brīvību... 



 

Patiesībā Simons kopā ar abiem 

bērniem ir nodomājis nosvinēt mierīgus 

Ziemassvētkus Dienvidfrancijā. Taču 
viss izvēršas pavisam citādi: bērni 

pēdējā brīdī viņam atsaka, draudzene 

sarauj attiecības un, pastaigādamies pa 

pludmali, vīrietis gluži nejauši 
iepazīstas ar pagalam panīkušu meiteni 

Natāliju, kurai nav ne naudas, ne 

dokumentu, ne jumta virs galvas. 

Meitene ir briesmīgi novājējusi un 
iebiedēta. Simonam Natālijas kļūst žēl, 

un viņš tai piedāvā savu palīdzību, 

nenojauzdams, ka līdz ar šo izvēli 

ievilks sevi briesmīgos notikumos, kuru 
pēdas stiepjas līdz pat Bulgārijai un 

Selīnai – pavisam jaunai meitenei, 

kura, cerot uz labāku dzīvi, nokļūst 
nežēlīgu noziedznieku rokās. Viņai 

izdodas izbēgt, taču bēgšana izraisa 

virkni sarežģījumu, kas kļūst liktenīgi 

Simonam un Natālijai tūkstošiem 

kilometru attālajā Provansā. 

 

Annas Feketes pirmā darba nedēļa 

Kriminālizmeklēšanas nodaļā izvēršas 
spraiga - mežā atrasts jaunas sievietes 

līķis ar acteku medaljonu kabatā. 

Pavisam drīz seko otrs noziegums. Viss 

liecina par sērijveida slepkavu. Vai 
Annai izdosies saprast, kurš vai kura ir 

Kolibri, pirms cietīs vēl kāds? Un ko tas 

viņai maksās? Raizes izmeklētājiem 

sagādā arī imigrantu meitene Didžāra. 
Kas viņai licis pārdomāt un liecinieku 

klātbūtnē atteikties no saviem vārdiem, 

ja vēl pirms brīža meklējusi policijas 

aizstāvību? Pati savulaik piedzīvojusi 
bēgļu gaitas, Anna neatlaižas - meitenei 

jāpalīdz. 



 

Tesas un Hārdina dzīve vienmēr ir 
bijusi satricinājumu pilna, taču katrs 
pārbaudījums saikni starp viņiem ir 
padarījis tikai stiprāku. Gaismā atkal 
nāk tumši pagātnes noslēpumi, kas 
šķietami bezjūtīgo Hārdinu ievaino līdz 
sirds dziļumiem, un arī Tesa piedzīvo 
traģēdiju. Meitene atskārš, ka viņi kļūst 
arvien līdzīgāki viens otram, un beidzot 
tiešām saprot Hārdina dziļo skumju un 
cietsirdības iemeslus.  
Vai viņi tiks pāri jaunajiem 
pārbaudījumiem, vai Tesa izglābs 
Hārdinu un... pati sevi? 

“Te nu mēs esam – AFTER sērijas 
beigās. Bet kas šis ir bijis par ceļojumu! 
Kaisles viesulis, kalnu brauciens cauri 
visam jūtu un emociju spektram. Anna 
Toda noslēguma grāmatā atraisa visus 
drāmas mezglus, un droši var teikt, ka 
to lasīsiet aizturētu elpu.” 

 

 

Jauna un drosmīga Radīšanas stāsta 
interpretācija. Tā balstīta uz Rakstiem 
un gadsimtiem ilgiem pētījumiem, bet 
vienlaikus pauž elpu aizraujošas 
atklāsmes un apstrīd tradicionālos 
uzskatus par to, kas mēs esam un kā 
esam veidoti.  
Okeānā starp laika un telpas 
dimensijām, starp mūsu pasauli un 
aizsauli ir sala. Tās krastā tiek 
izskalota gandrīz ledū sasalusi 
pusdzīva jauna sieviete. Par laimi viņa 
tiek atrasta un izglābta. Drīz vien 
atklājas, ka Lilija uz salas nav 
nonākusi nejauši. Pati Ieva – visa Dzīvā 
Māte – viņu sauc par savu “meitu” un 
aicina kļūt par liecinieci pasaules 
radīšanai un notikumiem Ēdenes 
dārzā. Romānā "Ieva" autors aicina uz 
jaunu sarunu par sieviešu un vīriešu 
vienlīdzību mūsu radīšanas kontekstā 
un palīdz citam citu ieraudzīt tā, kā 
mūs redz Radītājs – kā pilnīgas un 
unikālas būtnes. 

 



 

Apgādā "Jumava" iznākusi jau astotā 

Kamillas Lekbergas detektīvromānu 

sērijas grāmata "Guldītie eņģeļi". 

Pirms vairāk nekā trīsdesmit gadiem 

Vales salā bez pēdām pazūd skolas 

direktors un viņa ģimene. Vienīgā 

lieciniece, viengadīgā Eba, jau 
pieaugusi pārceļas uz veco namu kopā 

ar vīru Tubīasu, lai atgūtos pēc 

traģiska zaudējuma un veidotu jaunu 

dzīvi. Kad abi gandrīz zaudē dzīvību tīši 
sarīkotā ugunsgrēkā, Tānumas policija 

atsāk izmeklēt veco lietu, pieņemot, ka 

kāds mēģina maskēt pagātnes 

noslēpumu. Komandai ar Patriku un 
Gestu priekšgalā nākas nopūlēties ar 

informācijas un pierādījumu trūkumu, 

kamēr katra jauna ziņu druska rada 
arvien jaunus jautājumus. Mīklai 

šķetinoties, ne tikai noskaidrojas, kādi 

bija tālā notikuma apstākļi, bet nāk 

gaismā arī fakti, kas liecina, ka Vales 
salas iemītnieki nav vienīgie, kam 

draud briesmas... 

 

Lilija Makdonalda ir gatava spert soli 

pretim jaunai dzīvei - viņa ir 

apprecējusies ar pievilcīgu vīrieti un 

sākusi strādāt cienījamā advokātu 
birojā. Viņas pirmais klients ir 

notiesāts par savas mīļotās slepkavību. 

Lilijai ir jāpierāda, ka šis vīrietis nav 

vainīgs. Gatavojoties skandalozajai 
tiesas prāvai, sieviete pamazām saprot, 

cik trausla ir robeža starp patiesību un 

meliem: ne tikai kriminālpasaulē, bet 

arī viņas privātajā dzīvē. 



 

Meitene ar pūķa tetovējumu ir 
neapturama!Līsbeta Salandere izcieš 
divu mēnešu cietumsodu un cenšas 
neiesaistīties iekšējos konfliktos starp 
ieslodzītajām. Tomēr, kad Līsbeta 
iestājas par kādu cietumnieci, konflikts 
ar Benito, neoficiālo cietuma līderi, 
kļūst neizbēgams.Līsbetu cietumā 
apciemo Palmgrēns. Vecais vīrs ir 
satraukts par dokumentiem, kuri 
nejauši nonākuši viņa rokās un kuri 
atklāj līdz šim nezināmus faktus par 
Līsbetas bērnību. Līsbeta lūdz palīdzību 
Mīkaelam Blumkvistam. Un, pat 
atrodoties cietumā, kuru lielākoties 
vada Benito un viņas banda, nevis 
cietuma priekšnieks, Līsbeta uzsāk 
savu izmeklēšanu un vienlaikus cenšas 
izprast savas bērnības atmiņas par 
kādu sievieti ar lielu dzimumzīmi uz 
kakla, dzimumzīmi, kas izskatās, it kā 
to būtu iededzinājusi pūķa izpūstā 
liesma... 

 

 

Olīvijas un Dena Felbeku sapnis par 
ģimeni beidzot ir piepildījies – pasaulē 
ir nākuši viņu dvīņi. Bērni, pēc kuriem 
abi alkuši tik neprātīgi, paver ceļu uz 
jaunu, laimīgu posmu dzīvē. Par viņu 
laimi priecājas arī Dena labākā 
draudzene Frančeska. Būdama turīga, 
Frančeska jaunajai ģimenei dāsni atvēl 
savu nesen iegādāto pili Anglijas 
laukos, bērnus apber ar dārgām 
dāvanām un ir gatava uz visu, lai 
varētu palikt Dena dzīvē. Aiz šīs 
laipnības slēpjas tumši nodomi, par 
kuriem Olīvijai nav ne mazākās 
nojausmas. Dažas sievietes ir spējīgas 
uz neiespējamo, lai iegūtu 
kāroto...Pagātnes noslēpumi un 
tagadnes kaislības soli pa solim noārda 
laimīgās ģimenes dzīves idilli. Baisus 
noslēpumus pamazām atklāj arī pils, 
kas ārēji izskatās pēc sapņa 
piepildījuma. 

  

 



 

Izklaidējošs un aizraujošs (īsts page-

turner!) romāns par to, kā četri jauni 

vīrieši no Zviedrijas priekšpilsētām, 
katras citas valsts piederības, īstenoja 

“vienu no visievērojamākām 

laupīšanām pasaulē”. 

Šī romāna pamatā ir patiesi notikumi. 
Proti, autors ir izmantojis dokumentēto, 

novēroto un pārstāstīto kā atspēriena 

punktu un ļāvis savai iztēlei to 

turpināt, izvērst un aizpildīt tukšumus. 
No angļu valodas tulkojusi Anna 

Beļeviča. 

 

Viens no “AFTER” sērijas centrālajiem 

tēliem ir Tesa. Laba meitene, kuru 

mājās gaida jauks, uzticams puisis. 

Viņai ir mērķis, stingrs raksturs un 
māte, kura meitu notur uz pareizā 

ceļa. Nupat iekārtojusies universitātes 

kopmītnēs, Tesa iepazīstas ar Hārdinu. 

Puiša brūnie, nekārtīgie mati, britu 
akcents, tetovējumi un gredzens lūpā 

viņu ļoti atšķir no visiem cilvēkiem, 

kurus Tesa jebkad ir pazinusi.  

Taču Hārdins ir arī nežēlīgs. Tesai 
vajadzētu viņu ienīst, un meitene arī 

neieredz Hārdinu – līdz brīdim, kad 

attopas ar viņu divatā savā kopmītņu 

istabā. Tesu ir apbūrusi puiša dabas 
tumšā puse, un pirmais skūpsts viņā 

iededz vēl nepazītas kaislības liesmu. 

Hārdinam Tesa ir kā narkotika. Viņš 

iekāro viņu, bet arī atstumj, pazemo un 
bēg. Sava sabradātā lepnuma drupās 

meitene meklē īsto Hārdinu – to, kurš 

tik prasmīgi slēpjas aiz meliem.  



 

Pēc vētraina sākuma Tesa un Hārdins 
mēģina veidot normālas attiecības. 
Meitene zina, ka viņš var būt nežēlīgs, 
bet, kad līdzīgi bumbas sprādzienam 
atklājas noklusētais par viņu attiecību 
aizsākumu un Hārdina pagātni, Tesu 
pārņem šausmas. 
Hārdins vienmēr būs... Hārdins. Vai 
viņš ir tas dziļais, iejūtīgais puisis, 
kuru Tesa iemīlēja par spīti viņa 
niknumam un izsmieklam, vai... 
cietsirdīgs svešinieks? Tesa vēlas, kaut 
spētu aiziet. Bet tas nav vienkārši. Viņa 
atceras kaislīgās naktis. Pieskārienus. 
Alkainos skūpstus. Un atkal riskē ar 
visu... 

Hārdins zina, ka ir pieļāvis kļūdu, 
iespējams – lielāko kļūdu savā dzīvē, 
taču bez cīņas viņš nepadosies. Bet vai 
viņš spēj mainīties? Un vai grib 
mainīties... mīlestības vārdā? 

 

 

Tesa ir pieņēmusi visnozīmīgāko 
lēmumu savā līdzšinējā dzīvē, un viss 
mainās. Atklājumi vispirms par pašas 
vecākiem, tad – par Hārdina ģimeni liek 
apšaubīt gan pagātni, gan sūri izcīnīto 
laimīgās nākotnes vīziju.Tesas dzīve 
kļūst aizvien sarežģītāka. Nekas 
nenotiek tā, kā gribēts, viņa viļas gan 
draugos, gan savā mātē. Hārdins ir 
Tesas vienīgais stiprais balsts, taču, 
uzzinājis par mīļotās slepenajām 
iecerēm, kļūst vai traks no dusmām. 
Viņš nevēlas Tesu saprast. Hārdinam ir 
sava versija par viņu abu turpmākajiem 
plāniem.Lai gan Tesa zina, ka puisis 
viņu mīl un darīs visu, lai pasargātu, 
nepārtrauktais greizsirdības, 
neprognozējamu dusmu un tad atkal 
salabšanas cikls meiteni iztukšo. Tesa 
nekad nav nevienu tik ļoti mīlējusi, 
nekad nav jutusi tik spēcīgu fizisku 
iekāri, taču – vai erotiskā spriedze starp 
viņiem abiem ir šīs bezgalīgās drāmas 
vērta?  

 



 

 


