
 

Bestselleru autores Sāras Larkas aizraujošās 

Karību sāgas otrā grāmata. 

Jamaika, 1753. gads. Pēc diloģijas pirmajā 

grāmatā aprakstītajiem notikumiem ir pagājuši 

gandrīz četrpadsmit gadi. Deidre, anglietes Noras 

Fortnemas un verga Akvasi meita, bezrūpīgi vada 

dzīvi savas mātes un audžutēva plantācijā. Salas 

jaunie vīrieši aplido meiteni, par spīti viņas 

apšaubāmajai izcelsmei. Taču Deidre ne par 

vienu neizrāda interesi, līdz jaunais ārsts Viktors 

Difrēns lūdz viņas roku. Pēc krāšņām kāzu 

svinībām Viktors un Deidre kāpj kuģī un dodas 

uz Sandomingo Espanjolas salā.  

Jefe, atstājis Kaimanu salās savu māti Maanu, 

kļūst par drošsirdīgu pirātu, kas nebaidās riskēt. 

Jefem un Deidrei būs lemts satikties, un šī 

tikšanās kļūs liktenīga abiem, jo viņi vairs 

neatceras viens otru… 

 “Sarkano mangrovju sala” ir pašpietiekams 

romāna “Tūkstoš avotu sala” turpinājums. 

No vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. 

 

 

Bestselleru autores SĀRAS LARKAS aizraujošā 

Karību sāga – klasisks mīlestības romāns uz 

vēsturiska fona. 

Londona, 1732. gads. Bagātā tirgotāja Tomasa 

Rīda meita Nora sapņo par kopīgu nākotni ar savu 

iemīļoto Saimonu. Jaunā sieviete ir pārliecināta, 

ka tēvs atbalstīs viņu laulības par spīti abu 

nevienādajam sociālajam stāvoklim. Nora ir 

vienīgā meita un mantos visus Rīda īpašumus, bet 

Saimons – izputējušas aristokrātiskas ģimenes 

pēctecis, kurš strādā par rakstvedi pie Noras tēva. 

Jaunekļa veselība ir iedragāta, un Anglijas mitrais 

klimats viņam nav piemērots, tāpēc abi jaunieši 

klusībā lolo sapni par dienvidjūras salām, būdiņu 

baltā liedagā un laimīgu kopdzīvi kādā no Britu 

kolonijām, kur tiek audzēta tabaka vai 

cukurniedres. 

Skarbā dzīves īstenība iznīcina Noras jaunības 

sapni, tomēr viņas raksturs iegūst rūdījumu, kas 

būs ļoti nepieciešams jaunajā dzīvē vergu 

plantācijas īpašnieka greznajā namā... 

Karību smaržu caurstrāvots mīlasstāsts! 

No vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece. 



 

Jaunzēlande, Kenterberijas līdzenums, 1907. 

gads. Kivorda apmetnē bezrūpīgi aizrit Kuras-

maro-tini meitas Glorijas bērnība. Tā pēkšņi 

beidzas, kad meiteni kopā ar Elēnas meitu Liliānu 

aizsūta uz meiteņu internātu Anglijā. Aktīvā, 

dzīvespriecīgā Liliāna drīz vien piemērojas dzīvei 

Vecajā pasaulē, savukārt Glorija sāk nīst savus 

vecākus, kuri viņai uzspieduši pavisam citādu 

dzīvi, nekā meitene bija radusi. Par katru cenu 

Glorija grib atgriezties Jaunzēlandē. Viņa kaļ 

pārdrošu plānu, kas meitenei draud ar lielām 

briesmām... 

Atkal pierādās mūžsenā patiesība, ka dziļas jūtas 

cilvēku vai nu var iedzīt dziļā izmisumā vai 

padarīt viņu vēl stiprāku. 

Arī šajā grāmatā Sāra Larka turpina iepazīstināt 

lasītājus ar Jaunzēlandes eksotisko dabu un maoru 

tradīcijām. Autore ir rūpīgi izpētījusi arī 

Austrālijas un Jaunzēlandes bruņotā korpusa 

vēsturi un tā lomu Pirmā pasaules kara laikā, it 

īpaši kaujā pie Gallipoli, kurā piedalās arī viens 

no šīs grāmatas varoņiem – Gvineiras jaunākais 

dēls Džeks. 

 

Krāšņās Jaunzēlandes sāgas 3. daļas Kivi 

aicinājums galvenie varoņi ir Kuras-maro-tini 

meita Glorija, Elēnas meita Liliāna un Gvineiras 

jaunākais dēls Džeks. 

 

Maoru zelts” ir Sāras Larkas jaunās, aizraujošās 

Jaunzēlandes triloģijas pirmā grāmata.   

Romāna darbība aizsākas mazā, nabadzīgā Īrijas 

ciematā un turpinās Jaunzēlandē, kas 19. 

gadsimta bada laikos bija daudzu izceļotāju 

galamērķis un arī cerība uz labāku dzīvi.  

Tur, katrs sava likteņa nolemti, nonāk arī romāna 

galvenie varoņi: Ketlīna, skaistā, trūcīgā, naivā 

drēbnieka meita, Lizija, bijusī priekameita, kura 

jaunajā zemē ir cieši apņēmusies kļūt par 

tikumīgu sievieti, un Maikls, vienkāršs zemnieku 

puisis, kurš, kā gadījies, kā ne, ir abu sieviešu 

lielā mīlestība. Katram no varoņiem ir jāiziet 

cauri neskaitāmām ciešanām, jāiztur daudzi 

pazemojumi un pārbaudījumi, par ko dzīve viņus 

tomēr vēlāk atalgo. 

Šis ir vēl viens Sāras Larkas darbs, kas ļauj 

atslēgties no ikdienas realitātes. Autores plūstošā, 

tēlainā valoda spilgti uzbur acu priekšā 

Jaunzēlandes neatkārtojamās dabas ainavas. Kopā 

ar romāna varoņiem, kuri ir bieži viesi vietējās 

maoru ciltīs, rakstniece ieved lasītāju 

Jaunzēlandes pirmiedzīvotāju savdabīgajā 

pasaulē.  

 



 

“Maoru dievietes asaras” ir Sāras Larkas 

Jaunzēlandes triloģijas trešā grāmata, kas turpina 

romānos “Maoru zelts” un “Kauri koka ēnā” 

aizsākto stāstu. 

Romāns “Maoru dievietes asaras” stāsta par 

Jaunzēlandes ieceļotāju – Drariju, Bērtonu, 

Koltreinu un citu ģimeņu – bērniem un 

mazbērniem. 

Triloģijas trešajā grāmatā darbība norisinās ne 

tikai Jaunzēlandē, bet arī tālajā Dienvidāfrikā, kur 

notiek angļu-būru karš. Par brīvprātīgo piesakās 

arī viens no galvenajiem varoņiem, tādējādi cerot 

aizbēgt no savām personīgajām problēmām. 

Turienes apstākļi, iepazīto cilvēku neaptveramā 

uzticība saviem principiem, pat ja runa ir par 

dzīvību un nāvi, būtiski maina viņa uzskatus par 

dzīvi un tās vērtībām. Arī šajā romānā liela loma 

ir ierādīta mīlestībai, kas, par spīti varoņu 

gatavībai upurēties otra labā, reizēm tā arī paliek 

neatbildēta. 

Autore ne tikai ļaujas fantāzijas lidojumam, bet 

arī lieliski ievij savā romānā patiesus notikumus 

un vēsturiskus faktus gan par karu Āfrikā, gan 

aviācijas pirmsākumiem un maoru pūķu 

darināšanas tradīcijām 

 

 

Autors stāsta: "Biju sīks ķipars, kad mamma 

stāstīja par tiem laikiem, kas atspoguļoti šajā 

romānā. Slepkavu lodes lidoja no dažādām 

pusēm, un mūsu dzimtā ik pa laikam skanēja kapu 

zvans. Bērnībā dzirdētie stāsti kā baisa patiesība 

nogulsnējās manā atmiņā. Šo skarbo, bezgala 

rūgto pagātni reiz vajadzēja atdzīvināt, izlikt uz 

papīra, lai nekad neaizmirstam, no kurienes 

nākam. Mums jāzina, par ko mūsu priekšteči 

sapņojuši, pēc kā tiekušies, kā aizstāvējuši sevi, 

savu ģimeni, valsti. Manuprāt, atklājot savu 

tuvinieku un citu ļaužu likteņus laikmetu griežos, 

varam vistuvāk pienākt arī tam grūti 

sasniedzamajam brīnumam ko sauc par 

vēsturisko patiesību." 



 

 

Romāns vēsta par pirmajiem angļu ieceļotājiem 

Jaunzēlandē 19. gadsimta vidū. Sižeta centrā ir 

divas ģimenes, kuras saista naids, mīlestība un 

divu sieviešu draudzība mūža garumā. Romānā ir 

brīnišķīgi Jaunzēlandes eksotiskās dabas apraksti, 

autore ir pievērsusies arī šīs zemes vēsturei un 

veiksmīgi iesaistījusi sižetā Jaunzēlandes 

pirmiedzīvotāju maoru dzīvesveidu un paražas. 

Londona, 1852. gads. Divas jaunas sievietes 

uzsāk ceļojumu uz Jaunzēlandi. Tas viņām ir 

jaunas dzīves sākums – abas kļūs par 

dzīvesbiedrēm vīriešiem, kurus nepazīst un kurus 

nav pat redzējušas. Dižciltīgā Gvineira ir apsolīta 

par sievu bagātam „aitu baronam”, bet jaunā un 

skaistā guvernante Helēna kļūs par kāda fermera 

laulāto draudzeni. 

Abas jaunās sievietes cer, ka viņu ilgas 

piepildīsies tālajā, paradīzei līdzīgajā zemē. Vai 

viņas atradīs kāroto mīlestību un laimi? 

 

 

 

Jūns slēpjas. Viņš ir piekrāpis ietekmīgāko 

cilvēku Oslo kriminālajā pasaulē – Zvejnieku – 

un aizbēdzis uz nomaļu Norvēģijas nostūri – 

nelielu ciematu kalnos tik tālu ziemeļos, ka saule 

tur nekad nenoriet. Viņš paslēpjas mednieku 

būdiņā nekurienes vidū, un starp viņu un viņam 

lemto likteni nostājas tikai Lea un viņas dēls 

Knuts. Lai gan Lea viņu apgādājusi ar šaujamo un 

Knuts pienes ikdienā nepieciešamo, pusnakts 

saule Jūnu padara traku... Un arī Zvejnieka sūtītie 

vīri ir jau pavisam tuvu... 

Jū Nesbē ir slavens norvēģu rakstnieks, kura 

sarakstītie kriminālromāni un bērnu grāmatas tiek 

tulkotas un izdotas gandrīz vai visās pasaules 

valstīs un nu jau pārdotas vairāk nekā trīsdesmit 

miljonos eksemplāru. Trilleri “Asinis sniegā” un 

“Pusnakts saule” veido divu grāmatu ciklu, kas ir 

tikpat aizraujošs kā visi citi Jū Nesbē darbi. 

No norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briška. 

 



 

 

Ūlavs vada vientuļu dzīvi, strādājot par 

pasūtījuma slepkavu. 

Kad pelni iztiku, nogalinot cilvēkus, ir diezgan 

grūti nodibināt ar kādu tuvas attiecības. 

Tomēr beidzot viņš ir saticis savu sapņu sievieti. 

Bet nu ir radušās divas problēmas. 

Viņa ir bosa sieva... 

Un Ūlavs ir nolīgts, lai viņu nogalinātu. 

Jū Nesbē ir slavens norvēģu rakstnieks, kura 

sarakstītie kriminālromāni un bērnu grāmatas tiek 

tulkotas un izdotas gandrīz vai visās pasaules 

valstīs un nu jau pārdotas vairāk nekā trīsdesmit 

miljonos eksemplāru. Trilleri “Asinis sniegā” un 

“Pusnakts saule” veido divu grāmatu ciklu, kas ir 

tikpat aizraujošs kā visi citi Jū Nesbē darbi. 

No norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briška 

 

 

 

Kādā pavisam parastā dienā Alise Lova piedzīvo 

nejauku kritienu. Kritienu, kas viņai ne tikai 

sagādā galvassāpes, bet arī liek aizmirst pēdējos 

savas dzīves desmit gadus. Pasaule un cilvēki ir 

mainījušies – tikai Alise palikusi tāda pati kā 

agrāk. Vismaz tā viņai šķiet. Atmiņas zudums 

izvēršas par terapiju, ko nepiedāvā pat 

izmeklētākie speciālisti. Dzīve Alisei piedāvā 

iespēju – saprast, vai svešiniece spogulī ir 

sieviete, par kādu viņa gribēja kļūt? 

 Austrāliešu rakstniece Laiena Moriartija ir 

piecu nacionālo balvu laureāte un vairāku 

starptautisku bestselleru autore. Rakstnieces spēja 

ieraudzīt cilvēku visā tā spožumā un postā katru 

viņas romānu padara par neaizmirstamu 

piedzīvojumu un dzīves skolu. 

 



 

 

 

Springhilas skvēra tējnīca ir lielisks patvērums 

burzmas nogurdinātajiem. Tējnīcas sirds un 

dvēsele ir Lenija, kura priecājas par ikvienu, kurš 

iegriežas apēst gabaliņu kūkas. Karla atklāj, ka 

karsti mīlētais vīrs viņu ir aukstasinīgi krāpis 

daudzus gadus, un tagad, pēc vīra nāves, viņa ir 

palikusi tukšā. Karlai ir jāmeklē arī jauna 

dzīvesvieta, jo kopīgā māja vairs nepieder viņai... 

Dažkārt dzīve izspēlē tādas kārtis, ka caur asarām 

nav iespējams saskatīt risinājumu. Dramatiski 

tumši mākoņi aizsedz cerību sauli, un ir 

nepieciešams draudzīgs uzmundrinājums. Lenijas 

tējnīca ir tā vieta, kur rast atbalstu, un noticēt, ka 

īsta mīlestība nav tikai pasakās. 

Aizraujošs un dzirkstošs stāsts par draudzību, 

mīlestību un jaunu iespēju, kas sasilda sirdi. 

 

 

 

Nelielajā Samerhilas pilsētiņā notiek liela rosība. 

Tiek iestudēts slavenākais Džeinas Ostinas 

romāns Lepnums un aizspriedumi. Tas ir liels 

notikums, jo misteru Dārsiju izrādē spēlēs Teits 

Lenderss – visu paaudžu sieviešu elks no 

Holivudas. Keisijas aizraušanās un dzīves 

piepildījums ir pavārmāksla un izsalkušu ļaužu 

pabarošana. Vienīgais, kam viņa nenovēl ne 

drupatas no dzīru galda, ir Teits Lenderss, kurš 

kopš ierašanās brīža ir pamatīgi nokaitinājis 

Keisiju. 

Likteņa untuma vadīta, Keisija neplānoti iekļūst 

atlasē uz Elizabetes Benetas lomu. Lai atrastos uz 

vienas skatuves ar Teitu Lendersu, Keisijai ir 

jāpārvar savs lepnums un daži aizspriedumi par 

iemīļotā aktiera patieso dabu... 

 



 

 

Halijas dzīve nekādā ziņā nav nosaucama par 

ideālu. Viņai ir nācies atteikties no daudz kā 

savas blondās un ļoti skaistās pusmāsas Šellijas 

dēļ. Attāls radinieks ir atstājis Halijai mantojumā 

māju Nantaketā, un Šellijai jau ir gatavs plāns, kā 

šo māju nozagt. Taču iejaucas kāds vīrietis, un 

notikumi negaidīti pavēršas gluži citā virzienā... 

  

Džūdas Devero spalvai pieder 42 pārliecinoši 

bestselleri un vairāk nekā 60 miljoni pārdotu 

romānu eksemplāru. Kaisles un dzirkstoša 

optimisma pilnie autores romāni iemīļoti visā 

pasaulē. Latvijā izdoto romānu skaits tuvojas 

otrajam desmitam. 

 

 

Austrāliešu rakstniece Laiena Moriartija ir 

piecu nacionālo balvu laureāte un vairāku 

starptautisku bestselleru autore. Rakstnieces spēja 

ieraudzīt cilvēku visā tā spožumā un postā katru 

viņas romānu padara par neaizmirstamu 

piedzīvojumu un dzīves skolu. 

Kad hipnoterapeite Elena O’Ferela sāk tikties ar 

pievilcīgo mērnieku Patriku, sievieti pārņem 

patīkamas priekšnojautas, ka viņa beidzot ir 

sastapusi īsto. Cilvēku, ar kuru dibināt ģimeni un 

ar kuru kopā novecot. Arī Patrika jūtas ir tikpat 

spēcīgas, un šķiet, ka zvaigžņu stāvoklis ir 

labvēlīgs abu mīlestībai. Ir tikai viens sīkums – 

Patrika bijusī draudzene, kura nav gatava viņu 

aizmirst. 

Aizkustinošs un psiholoģiski niansēts stāsts par 

to, kā zaudējuma sāpes var satricināt cilvēka 

iekšējo pasauli un kā viņš mēģina ar to tikt galā – 

ne vienmēr pareizā un pieņemamā veidā. Šis ir 

stāsts arī par atjaunotni – par cerību, mīlestību un 

piedošanu. 

 



 

 

Belvjū dārzu vienpadsmitais nams ir īpaša vieta. 

Nama īpašniece Lionija Breta savulaik bijusi 

veiksmīga sieviete ar galvu reibinošu karjeru. 

Viņai bija iespēja ceļot un redzēt pasauli – Parīzi, 

Milānu, Ņujorku... Viņai bija iespēja mīlēt. Taču 

mīlestība sniedza ne tikai brīnišķīgas izjūtas, bet 

arī sāpīgu vilšanos. Tomēr savas pagātnes rētas 

Lionija rūpīgi slēpj – tikai bezmiega naktīs 

sieviete atļaujas skumji lūkoties mēnessgaismā un 

atminēties tumšos notikumus, kuri reiz mainījuši 

viņas dzīvi… 

Noslēpumaina vēstule satricina Lionijas ikdienu. 

Ir apdraudēts viņas vislielākais dārgums – māja, 

ilgi lolotā miera osta, kas glabā nenovērtējamas 

atmiņas. 

Sirsnīgs un aizkustinošs stāsts par to, cik sāpīgi 

reizēm mēdz būt sava dzīves ceļa meklējumi. Un 

vienlaikus tas ir atgādinājums, cik tuvi cits citam 

patiesībā ir cilvēki: mēs visi vēlamies rast atbildes 

uz jautājumu, kā kļūt laimīgam. 

 

 

 

Aizraujošs, mūsdienīgs Lielbritānijas sieviešu 

romāns par mīlestību, sirds ilgošanos un 

patiesas draudzības spēku. Reičela piedzīvo 

katastrofālu gadu. Negaidīti sarāvusi gan darba, 

gan romantiskās attiecības, viņa uzzina, ka ir 

zaudējusi arī savu krustmāti. Situāciju negaidīti 

atrisina Reičelai atstātais testaments. Bezrūpīgajai 

pilsētas baudītājai Reičelai ir novēlēts krustmātes 

“Četru ozolu” īpašums, kurā ietilpst arī suņu 

patversme un… viens sarkasma pilns lauku 

vetārsts. 

 Ja jums vēl nav suņa, tad pēc šīs grāmatas 

izlasīšanas jums ir visas izredzes tikt pie 

četrkājainā drauga. 

Bestselleru autore Lūsija Dilana par šo romānu ir 

saņēmusi Romantiskās literatūras rakstnieku 

Gada romāna balvu. 

 



 

 

Mollija Somervila ir bērnu grāmatu rakstniece, 

kura mīl savu darbu no visas sirds. Diemžēl 

privātajā dzīvē viņai tik spoži neiet. Dienā, kad 

Kevins Takers viņu teju nogalināja, Mollija 

Somervila zvērēja uz visiem laikiem atteikties no 

nelaimīgas mīlestības. Chicago Stars futbola 

zvaigzne Kevins Takers ir puisis, kurā Mollija 

varētu iemīlēties, bet viņš nespēj atcerēties pat 

viņas vārdu... Kādudien viņi tiek burtiski iesviesti 

viens otra dzīvē. Mollija un Kevins cīnās ar 

savām jūtām un viens ar otru, apgūstot vienu no 

dzīves svarīgākajām mācībstundām. 

New York Times, Publishers Weekly un USA 

Today atzītākā romantiskā rakstniece Sūzana 

Elizabete Filipsa pastāvīgi atrodas bestselleru 

sarakstu augšgalā un četras reizes ir ieguvusi 

prestižo Gada grāmatas balvu. Latvijā izdoti 

vairāk nekā divdesmit S. E. Filipsas romānu, un 

tie pazuduši no veikalu plauktiem neticamā 

ātrumā. Lasītāji visā pasaulē arvien sagaida 

autores darbus ar ovācijām. 

 

 

Ir 1897. gads. Vai septiņgadīgā Mīnīte, parasta 

latviešu zemnieka meita, jauš, ko viņai sola lielā 

pasaule? Un tā patiesi ir liela, jo netālu no 

Veckalniņu mājām milža miegā klusi dus 

Vītolkalns, no kura – ai! – cik plaši apvāršņi 

paveras! Lielais Debesu Lākturis mēness taču 

apspīd visu – gan to, kas tuvu, gan to, kas tālu un 

acij nav saredzams. Pasaule ir liela un gaida 

Mīnīti. Jā, Mīne Kalēja mierā vis nesēdēs. Kājas 

naski zib, rokas grib darba, un galva pilna 

nākotnes sapņu un ieceru. Viņa mācās un strādā. 

Rīga, Pēterburga, Maskava, Vladivostoka un pat 

Ķīna. Pārciests Pirmais pasaules karš, iepazīti 

visdažādākie ļaudis un pieredzētas ne tikai sāpes, 

bet arī neticami brīnumi. Mīnes Kalējas dzīve 20. 

gs. 30. gadu Rīgā ir labklājīga. Viņa strādā liela 

laikraksta redakcijā un laimīgā laulībā audzina 

meitu, taču pie durvīm klauvē Otrais pasaules 

karš. Vai tiešām būs pienācis laiks likt lietā 

dzimtas sieviešu seno mantojumu – duci zelta 

nikolaju? Bet varbūt Mīnes dvēselē rodama daudz 

lielāka bagātība – spēks, kas ir varenāks par visas 

pasaules materiālajām vērtībām?. 



 

99,99 procentus no visas informācijas mūsdienās 

satur internets. Kāpēc tad vajadzīgi spiegi? 

Atbilde ir vienkārša: lai iegūtu to 0,01 procentu 

informācijas, kas nav fiksēta nekādos 

dokumentos, nekādos datu nesējos. Tā ir 

vissvarīgākā un vissargājamākā informācija, 

kuras vērtība pārsniedz visu to, ko var sameklēt 

atvērtajos, pa pusei slēgtajos un pat slēgtajos, taču 

visviens nepietiekami drošajos avotos. 

Pavisam nesen, 20. gadsimta otrajā pusē, 

pastāvēja divas pasaules sistēmas: viena ar 

Amerikas Savienotajām Valstīm, otra ar Padomju 

Savienību priekšgalā. Rietumu spiegi gādāja 

Austrumu noslēpumus, Austrumu spiegi — 

Rietumu noslēpumus. Tagad pasaule sairusi 

daudzās patstāvīgās valstīs vai valstu grupās, 

kurām ne vienmēr ir brālīgas un labu kaimiņu 

attiecības, un tāpēc spiegi nekad bez darba 

nepaliks. Tā uzskata bijušais izlūkošanas 

virsnieks Viktors Suvorovs (īstajā vārdā 

Vladimirs Rezuns, 1947), vairāk nekā divu 

desmitu grāmatu autors. 

No krievu valodas grāmatu tulkojis Jānis Kalve 

 

Jukuma Vācieša apcerējums "Latviešu strēlnieku 

vēsturiskā nozīme", kas ir šīs grāmatas pamatā, 

sarakstīts īsi pēc Krievijas pilsoņu kara beigām un 

pirmoreiz tika izdots Pleskavā 1922. gadā. Tam 

bija lemts kļūt par aizliegtu grāmatu divkāršā 

nozīmē. Padomju Savienībā tā krita nežēlastībā 

un, jādomā, tika iznīcināta Staļina vadītajā 

vēstures viltošanas periodā. Savukārt Latvijas 

pirmās brīvvalsts laikā, atskaitot nedaudzas 

personas, apcerējums plašākām lasītāju aprindām 

nebija pieejams. 

Papildināts ar Ulža Ģērmaņa trimdā tapušiem 

komentāriem un priekšvārdu, pulkveža Jukuma 

Vācieša darbs ir interesanta liecība par ļoti 

svarīgu laikmetu. Tāpēc latviešu vēsturnieku un 

sabiedrības interesēs ir paglābt no iznīcības šo 

reto un savulaik gandrīz jau zudušo grāmatu.  

Grāmata sagatavota pēc 1956. gada izdevuma. 

Ilustratīvais materiāls no Latvijas Kara muzeja 

arhīva. 



 

 

 

Vecāki vēlas pareizi atrisināt audzināšanas 

problēmas un saglabāt vēsu prātu, tās risinot. Šajā 

ikdienā noderīgajā rokasgrāmatā uzzināsiet, kā 

audzināt bērnu ar mīlestību, vienlaikus saglabājot 

konsekvenci, un mērķtiecīgi veicināt viņa 

personības attīstību jau no dzimšanas. Kā izturēt 

visas mazās un lielās katastrofas ģimenes ikdienas 

dzīvē. 

Orientācija uz risinājumu: pareizā uzvedība 

ikdienas problēmsituācijās. 

Dziļas zināšanas: vecumposmu attīstības 

īpatnības bērniem. 

Bagātīgas idejas un bērnam piemēroti ieteikumi: 

neparastas idejas un rotaļīgi padomi, kas atvieglo 

bērna audzināšanu ikdienā. 

No vācu valodas tulkojusi Ārija Servuta. 

 

 

 

 

Kas ir pavasara puķes? Tie ir dzīvespriecīgie 

krāsu brīži, kas var priecēt ikvienu dārzkopi pēc 

ilgās ziemas. Un pavasara puķes ne tikai var būt 

agras, bet arī ārkārtīgi daudzveidīgas! 

Lasītājs grāmatā atradīs starptautiski atzītā 

Latvijas selekcionāra Jāņa Rukšāna padomus 

pirmo pavasara puķu uzturēšanā:  

audzēšana, sēšana, pavairošana, kopšana, 

mēslošana, kaitēkļi, raža, ziemošana. 

Otrajā grāmatas daļā lasītājs atradīs Jāņa Rukšāna 

izvēlētās 14 skaistākās un interesantākās pavasara 

puķes, kuras ik pavasari priecē arī paša 

selekcionāra ģimenes dārzu. 



 

 

 

 

Grāmatā par to, kā izvēlēties vislabāko šķirni, sēt 

vai stādīt, audzēt laukā vai siltumnīcā, kā mēslot, 

veidot, aizsargāt no kaitēkļiem un slimībām, kā 

izaudzēt garšīgus gurķus, kāpēc gurķi ir veselīgi. 

Atbildes ir šajā grāmatā. Tā ir paredzēta plašam 

lasītāju lokam - gan mazdārziņu īpašniekiem, gan 

lielzemniekiem. Aija Geida parūpējusies par 

gardām un neparastām receptēm. Pārsteidziet 

savus mīļos ar garšīgiem jaunumiem! 

 

1918. gads iezīmēja pavērsiena punktu Eiropas un 

pasaules vēsturē. Pirmo reizi vēsturē radās virkne 

jaunu nacionālu valstu. Arī Latvija. Taču tās 

situācija krasi atšķīrās no citām Baltijas valstīm. 

Latvijas teritorijā laikposmā no 1918. gada līdz 

1920. gadam notika sarežģītas militāras un 

politiskas cīņas, sadūrās un savstarpēji savijās 

topošās Latvijas Republikas, Padomju Krievijas, 

Vācijas, vācbaltiešu, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, 

Somijas un citu valstu intereses. Latvijas teritorijā 

pastāvēja trīs valdības ar saviem bruņotajiem 

spēkiem. 

Faktiem un notikumiem bagāti, bet dzīvi un 

aizraujoši autors atšķetina Neatkarības kara 

būtību, atklāj līdz šim mazāk zināmus vēstures 

aspektus, apgāž mītus un patiesību par 

spilgtākajām Latvijas armijas personībām, 

apkopo aculiecinieku liecības un dienasgrāmatu 

ierakstus. 

Šī ir grāmata par mūsu valstij tik nozīmīgā 

vēstures posma neizpētītajām lappusēm. Grāmata 

par Latvijas valsts izveidošanos un 

nostiprināšanos. 

Grāmatā izmantoti fotoattēli no Latvijas Kara 

muzeja krājuma. 



 

 

 

 

Pēteris Lielais – jauns vīrietis, kurš augumā un 

spēkā ir tuvs Kārļa Skalbes Milzim un Annas 

Brigaderes Lutausim vienlaikus – kopā ar savu 

iecerēto bibliotekāri Ilzīti dodas uz tumšajiem un 

dziļajiem Kurzemes mežiem, lai atrastu bez vēsts 

pazudušo onkuli Ēvaldu, kurš dzīvo kopā ar 

Ilzītes māti Almu. Ap apsēsto fizmatu, 

zinātnieku-entuziastu jau no “Belaša” laikiem 

plīvojusi noslēpumainība. Tāpēc par viņa darbiem 

un likteni ne tikai raizējas tuvinieki un draugi, bet 

arī interesējas bruņoti svešzemju avantūristi. 

Tiem ierodoties, rāmi miermīlīgā meža mājiņas 

gaisotne pārvēršas īstenā elles speltē. 

 

 

 

Helēna Auleja (Stepiņa) šajā grāmatā raksta par 

lauku meiteni Randiju, kas jaunībā piedzīvo 

nepatīkamus un smagus notikumus, un, šo atmiņu 

vajāta, viņa nespēja atgūt dzīves prieku arī pēc 

kāzām ar mīļu un krietnu puisi, bet pēc bērna 

piedzimšanas ieslīgst vēl dziļākā depresijā 



 

 

 

Katrīnas un Mārtiņa attiecības nonākušas krīzes 

punktā, tomēr viņa piekrīt ielūgumam piedalīties 

lielajā rudens ražas talkā un Kalēju dzimtas 

saietā. Atradums iekustina neapturamu pagātnes 

notikumu lavīnu. Nekas nav tā, kā šķitis no 

malas. Kalēju skapjos grab krietns pulks baismīgu 

skeletu, kas varētu atklāt gadu desmitiem un 

simtiem rūpīgi slēpto patiesību par varmācību, 

nodevību, alkatību, nāvējošām kaislībām un… arī 

par mīlestību. 

 

 

 

Romānu sērijas ''Mēs. Latvija, XX gadsimts'' 

pirmais darbs - Osvalda Zebra romāns ''Gaiļu 

kalna ēnā'' - sakņots pirmajos lielajos 

satricinājumos Latvijas 20.gadsimta vēsturē: 

piektā un sestā gada notikumos, atskatoties arī 

19.gadsimta pēdējās desmitgadēs. Divdesmitā 

gadsimta sākuma notikumi cariskās Krievijas 

guberņās pie Baltijas jūras bija izšķirīgs brīdis 

latviešu nācijas tapšanā, tie lika pamatus Latvijas 

valstij. Tomēr romāna priekšplānā izvirzīts smags 

un pavisam neromantisks jautājums - kāds ir 

indivīda ceļš no pretošanās idejas līdz revolūcijas 

upuriem, no ideālistiska skata uz rītdienu un it kā 

sabiedrības interešu vārdā uzsāktas cīņas līdz 

noziegumam un dziļam izmisumam. 



 

 

 

Ja gribas paslinkot, bet negribas tajā atzīties pat 

pašam sev, ja tevī iezogas stindzinošā doma "ko 

citi par mani padomās?" un, pateicoties tai, tu 

kļūsti par nevainojamu, nopietnu pilsoni, ja 

gribas, lai tavs telefons, uzvalks vai nedēļas 

nogale būtu labāka nekā Krūmiņam, Bērziņam, 

Ozoliņam vai Liepiņam, ja kāds pēc sešiem 

vakarā tevi velk pie ledusskapja, tad zini – tevī arī 

dzīvo Gūtenmorgens. Bet – nekrīti panikā! – 

Gūtenmorgens mājoja arī Rainī un Aspazijā. 

Andris Keišs. 

 

 

 

Veltījums mātei. Harijs Krūze. Aija Celma. 

Agnese Ezerroze. Edvīns Jansosn. Otīlija 

Kromane. Antoņina Logina. Dzidra Medvedjeva. 

Ināra Slavika. Ņina Stolere. Inta Špillere. 



 

 

Elisa un Džeiks ir lielisks pāris. Viņa – talantīga 

juriste, kas virzās augšup pa karjeras kāpnēm, 

viņš - veiksmīgs psihoterapeits ar savu 

privātpraksi. Abi ir tikko apprecējušies un pilni 

cerību uz mīlestības caurstrāvotu kopdzīvi. 

Kad kāds nesen iepazīts draugs Elisai un 

Džeikam pasniedz kāzu dāvanu – laulību līgumu 

–, viņi to uztver kā zīmi, kas apstiprina abu 

lēmuma nopietnību. Būdami gana azartiski pēc 

dabas un neprātīgi iemīlējušies viens otrā, viņi, 

ilgi nedomājot, līgumu paraksta. Galu galā – 

dokumentā ierakstītie nosacījumi šķiet atbilstoši 

ideālai laulībai. Vienmēr paceliet klausuli, kad 

zvana jūsu laulātais. Dodieties ceļojumos kopā ar 

mīļoto. Ik pa laikam pasniedziet viens otram 

dāvanas... Nekad nevienam nestāstiet par šo 

līgumu. 

Un vārdi līdz nāve jūs šķirs iegūst jaunu nozīmi…  

No angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. Artūra 

Zariņa vāka dizains. 

 

 

Anastasija Kamenska un viņas bijušais kolēģis 

Jurijs Korotkovs aizbraukuši uz tālu Sibīrijas 

pilsētu - Verbicku. Nastjas brālis gatavojas tur 

uzcelt dārgu pansionātu un lūdzis viņus atrast tam 

piemērotu vietu. 

Taču Verbickas varas iestādēm nerūp Maskavas 

investori. Pašā domes pirmsvēlēšanu cīņas 

karstumā pār pilsētu aizvēlies vilnis 

noslēpumainu ekologu slepkavību. Cilvēki visā 

vaino varasvīrus. Ne jau velti mērs un viņa draugi 

pārlieku dedzīgi aizstāv zvēraudzētavu, kas 

paslēpusies dziļi taigā aiz pilsētas, lai gan klīst 

valodas, ka tieši tā kaitējot vietējai ekoloģijai. 

Pats par sevi saprotams, ka šī lieta ieinteresējusi 

Kamensku daudz vairāk nekā kaut kāda zemes 

gabala meklēšana... 

Tulkojusi Dace Kārkliņa. Mākslinieks Rihards 

Delvers. 

 



 

 

 

Romāns ir rakstīts par šodienas vissāpīgāko 

jautājumu par cilvēka izvēli, ko nosaka apziņa. 

 

 

"Kas ir viltotās košļenes, kādi ir vislabākie žurku 

slazdi un plūmju uzķeramie ķekši un kas ir 

"Spoku istaba" kaķiem... Tu to zini? Goč pendel - 

nezini! Man ir mani indiāņu stāsti, makšķernieka 

piedzīvojumi un ceļotāja dēkas. Es to visu esmu 

te izstāstījis un arī uzzīmējis. 

Pag, tu gribi zināt, kas ir oki doki? Mums oki 

doki nozīmēja viss kārtībā, labi, lai notiek, to 

pašu, ko tev nozīmē okey! Bet mūsu oki doki 

skanēja labāk, goč pendel (goda vārds) labāk, jo 

...tas bija mūsu bērnībā. 

Šī grāmata lai ir veltījums maniem draugiem, ar 

kuriem kopā pavadīju savus bērnības gadus." 

Dzintars Tilaks 



 

 

Pietiek ar piecpadsmit sekundēm, lai apgrieztu 

laimīgu dzīvi kājām gaisā… 

Henrijs Stedmens ir ceļā uz mediķu konferenci, 

kad policija viņu aptur par sīku satiksmes 

pārkāpumu. Viņš nepagūst ne attapties, kad ceļu 

policistu nošauj kāds svešinieks zilā sedanā. Šis 

noziegums pārvērš Henrija dzīvi murgā… 

Henrijs kļūst par intensīvas vajāšanas mērķi. 

Tagad viņam jāspēj atšķirt draugu no ienaidnieka 

un atšķetināt liktenīgu melu un bīstamu patiesību 

kamolu, lai atklātu, kas slēpjas aiz velnišķīgā 

iznīcināšanas plāna. 

No angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. Artūra 

Zariņa vāka dizains. 

 

 

Zelta nams Saulrieta ezera krastā vairāk nekā 

pusgadsimtu pieder Vaiatu ģimenei. Pēc 

universitātes absolvēšanas Dženifera Vaiata 

atgriežas tajā pilna ar cerībām, jo priekšā ir vasara 

pie ezera. Kad tā beigsies, viņas sirds būs 

salauzta, ģimene sabrukusi un sapņi izplēnējuši... 

Pēc divdesmit gadiem Zelta nams grimst 

pamestībā, jo kļuvis par traģisku notikumu vietu. 

Dženifera ir aizvērusi durvis uz pagātni. Un tad 

atgriežas Džims – vīrietis, kuru viņa satika un 

iemīlēja tai tālajā brīnumainajā vasarā un kurš 

plāno uzspodrināt Zelta namu līdz tā agrākajam 

spožumam. Abu atkalredzēšanās pamodinās 

senus sapņus un atklās tumšus noslēpumus, ko 

māja glabā joprojām. 

No angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode, 

Artūra Zariņa vāka dizains. 



 

 

Cariene, sieva, māte, mīļākā... 

Pateicoties neticamam gribasspēkam vācu 

princese Sofija Auguste Frederike kļuva par 

Krievijas ķeizarieni Katrīnu II, taču cena, kādu 

viņu samaksāja par neierobežotu varu un 

patvaldnieces titulu, bija augsta. Nokļuvusi 

slimības gultā, Katrīna atceras savu dzīvi tādu, 

kāda tā bija – greznības, galma intrigu, politisko 

spēļu un baudkāru kaislību pilna. 

No somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte. 

 

 

 

 

Šajā grāmatā attēloti autora piedzīvojumi un 

pārdzīvojumi politisko kaislību piesātinātajā un 

Krievijas pilsoņu kara plosītajā Sibīrijā, kā arī 

Mongolijā un Tibetā. Bēgot no boļševikiem, 

Osendovskis, daudzkārt skatījies nāvei acīs, 

ieradies vietās, kur nekad nebija kāju spēris 

eiropietis, ticies ar Altajā un Mongolijā 

dzīvojošajām ciltīm un vietējiem budistu lamām, 

iepazinies ar asiņaino baronu vācbaltieti Ungernu 

fon Šternbergu... 

Grāmata iemantojusi pasaules slavu. Pirmoreiz tā 

tika izdota 1921. un 1922.gadu mijā angļu valodā 

Ņujorkā, kur autoram bija laimējies nokļūt uzreiz 

pēc Āzijas piedzīvotā. Vēlāk, kad Osendovskis 

pārcēlās dzīvot uz Poliju, tā iznāca arī poļu 

valodā. 

No poļu valodas tulkojis Rišards Labanovskis. 



 

Ar katru nākamo grāmatu labāko draudzeņu 

Elenas un Lilas dzīve lasītājiem kļūst 

aizraujošāka un varones – izteiksmīgākas. Trešajā 

cikla romānā abas ir pieaugušas, abas meklē īsto 

ceļu dzīvē, cenšas rast piepildījumu alkām un 

pierādīt pašas sev, ka visi pieņemtie lēmumi ir 

pareizi. Lila iet pa dzīvi kā izsmalcināti skaists, 

alkas un sapņus izraisošs tēls, un viņas 

vulkāniskais temperaments ar gadiem nedziest 

itin nemaz. Augstpapēžu kurpēs viņa soļo cauri 

vīriešu sirdīm, apstādamās tikai tik ilgi, lai katru 

no tām ievainotu līdz asinīm, ievainotu dziļi un 

nedziedināmi. Elena ir rimti mierīga novērotāja, 

viņa izcili labi spēj ielūkoties dziļāk par sirds 

slēptākajiem stūrīšiem, Elena vienmēr apdomā ik 

soli un bieži vien apstājas, lai apdomātos, nevis 

dodas tālāk dzīves versmainajā dzelmē, kur 

plosās tie, kuru dzīvi vada kaislības un iedomas. 

Katra savā lomā un vietā viņas jūtas lieliski. Līdz 

brīdim, kad Lilas temperamentu apslāpē 

notikumi, kurus kaismīgā skaistule nespēj 

kontrolēt. Savukārt Elenas rimto prātu pēkšņi 

trakās bangās saviļņo jūtas, kuras prātīgajai 

draudzenei neizdodas ieplānot, savaldīt un 

iznīcināt. Mainītās lomas ir vēl viena pārbaude 

jau tā daudz pieredzējušajai abu draudzībai... 

No itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere. 

 “Aizbēgt vai palikt’ir  

Neapoles tetraloģijas trešā grāmata  
 

 

Stāsts aizsākas divdesmitā gadsimta 

piecdesmitajos gados dzīvelīgā, bet trūcīgā 

Neapoles rajonā. Šajā sarežģītajā vidē Lila un 

Elena iemācās paļauties vispirms pašas uz sevi un 

tikai pēc tam uz citiem. Meitenes aug, sasniedz 

pusaudzību, viņu dzīves ceļi gan satuvinās, gan 

attālinās, tomēr viņas ir un paliek labākās 

draudzenes. Veiksmes un neveiksmes mācībās, 

pirmā mīlestība, sens naids un kaimiņu 

attiecības... Elena Ferrante mums vēsta arī par 

pārvērtībām, kas skar šo Neapoles apkaimi, visu 

pilsētu un Itāliju kopumā, un rāda, kā šīs izmaiņas 

iespaido abas draudzenes un viņu savstarpējo 

saikni. 

“Brīnišķīgā draudzene” ir pirmais šī cikla 

romāns. 



 

Elena Ferrante iedarbojas kā narkotika! Eiropā, 

Amerikā, Austrālijā un Āzijā – visur lasa un 

apspriež Elenas Ferrantes Neapoles tetraloģiju. 

Tas ir reālistisks romānu cikls par sieviešu 

draudzību, divdesmito gadsimtu, mīlestību un 

dzīvi, kurā notiek itin viss, ko iespējams (un pat 

nav iespējams!) iedomāties. Tetraloģijas centrā ir 

divu meiteņu Elenas un Lilas draudzība mūža 

garumā. Viņas mīl, apskauž, apbrīno un atdarina 

viena otru, nezaudējot katra savu patību un 

saglabājot ciešu saikni, kuru saraut neizdodas ne 

gadiem, ne attālumam un pārpratumiem, ne tīšiem 

nodarījumiem. 

Draudzenes sastopam svarīgā dzīves brīdī – 

laulības dzīve uzliek ierobežojumus Lilas 

nevaldāmajai dabai, bet Elena vairs nejūtas 

iederīga ne ierastajā vidē, ne jauniegūtajā 

smalkajā zinību pasaulē. Elena Ferrante ir itāļu 

rakstniece. Viņa sarakstījusi daudzus romānus, 

tostarp arī četrus darbus, kuri kopā tiek dēvēti par 

Neapoles romāniem un kuros notikumi risinās 

autores dzimtajā pilsētā Neapolē. “Jaunais 

uzvārds “ir Neapoles tetraloģijas otrā 

grāmata. 

 

 

 

 

Triloģija, ko veido trīs rakstnieces romāni - 

«Dzīves svinēšana» (1998), «Jaunavas mācība» 

(2001) un «Mātes piens» (2015). To vienojošais 

pavediens - mātes un meitas, kuras dažādos laikos 

un laikmetos cenšas noskaidrot, kā dzīvot, lai 

nepazaudētu savu balsi, lai nekļūtu par zvanu bez 

mēles. 



 

 

 

Kas ir Baltais tornis? Šaurākā tvērumā tā ir kāda 

Rīgas nomales slimnīca, ar kuru saistās triju 

jauniešu prakses un arī darba gaitas. Taču plašākā 

nozīmē tā nav tikai šī ārstniecības iestāde, pat 

medicīna ne, bet dzīves mērķa, cilvēka 

aicinājuma simbols. Tātad romāna pamatā ir vecā 

un mūžam jaunā problēma par savas vietas un 

sava ceļa meklējumiem dzīvē. Ikkatra paaudze 

atkal sastopas ar to, taču kaut kādā mērā savādāk 

nekā priekšteči, jo mainās politiskās iekārtas, 

apstākļi un tiem līdzi cilvēki. 

 

 

Grāmatā ietvertais ir tas, ko mēs paši, pašlaik 

dzīvojošie un rakstošie, esam atzinuši par 

svarīgu, — mūsu Sēlijas simboli. Leģendārā 

Staburaga parks, dievnami un muižu kompleksi, 

unikāli etnogrāfiskie materiāli un apbrīnojami 

cilvēki — mūsu laikabiedri. Tas viss ir Sēlija. 

Grāmatas sastādītāja Ieva Jātniece. 

Turot rokās šo grāmatu, ir vērts padomāt, ko 

Jums nozīmē Sēlija. Man personīgi tā ir daļa no 

manas zemes, kurā dzīvoju. Tā ir daļa no manai 

dzīvei piederošām sastāvdaļām, es ar to lepojos 

un citu nevēlos. Sēlijas Novadu apvienības 

priekšsēdētājs, Viesītes novada domes 

priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs. 

Varbūt Sēlijai nemaz nav jābūt piektajai 

zvaigznei virtuālajā Latvijas ģerbonī, bet kā 

spoža un mīlīga zvaigznīte tā uzmirdzēs katram, 

kas vēlēsies to ieraudzīt. Paldies tiem, kas 

sarūpējuši grāmatu, un mīļš sveiciens visiem, 

kas to lasīs un vēlēsies saskatīt Latvijas 

Augšzemi — Sēliju. Prof. Jānis Stradiņš, Latvijas 

Zinātņu akadēmijas prezidents (1998–2004) un 

Senāta priekšsēdētājs, Sēlijas asociācijas goda 

prezidents. 

 


