
Inita Sila septiņpadsmit gadus strādājusi dažādos 
sieviešu žurnālos, visilgāk vadījusi "Ievu", 
populārāko žurnālu Latvijā. Bet pēc desmit gadiem 
šajā amatā, klausīdama savai sirdsbalsij, pieņēmusi 
drosmīgu lēmumu - aiziet.. 
"100 vēstules sievietei" ir Initas atklāsmes par savu 
dzīvi: par aizvainojumu un piedošanu, par šķiršanos 
un izlīgšanu, par sevis šaustīšanu un sevis 
pieņemšanu, par zaudējumiem un spēka avota 
atrašanu, par viņas dzīves galvenajiem cilvēkiem un 
sievišķības meklējumiem, par baudīšanu un sevis 
ierobežošanu, par ikdienu un svētku svinēšanu. Par 
to, lai katra diena būtu kā maza svētku diena. 
Taču šīs 100 vēstules nav tikai stāsts par Initas dzīvi, 
tās liek ikvienai lasītājai šos pašus jautājumus 
pavaicāt sev: kas ir mani dzīves laimīgākie mirkļi? 
Ko es varu darīt, lai savu dzīvi piepildītu un kļūtu 

laimīgāka? Vai es spēju piedot? Vai es protu svinēt dzīvi? Atbildot uz tiem, mēs ikviena 
varam radīt savu grāmatu. Savas 100 vēstules 

 

 

”Esam apolitiskas, respektablas, akadēmiskas 
organizācijas. Ar politiku nenodarbojamies, 
dziedam vien dziesmas,” tā viņi saka, un tas ir gluži 
tāpat, kā mafija apgalvotu, ka nodarbojas tikai ar 
reģionālas olīveļļas tirdzniecību vien. 
Man lika zvērēt, ka par to visu klusēšu: par to, ka 
viņiem Latvija ir kā eksperiments ar cilvēku dzīvēm 
un izdzīvošanas ilgumu, ka viņi grāva Latvijas 
valsti, tās neatkarību un labklājību, ka viņu 
organizācijas darbojās kā masu slepkavu mājvietas. 
Un vēl par daudz ko citu. Šī grāmata ir par 
mūsdienu realitāti, tā nav kārtējā sazvērestības 
teorija”, raksta Māris Ruks. 
“25 gadi sektā” balstās autora pieredzē un patiesos 
notikumos  



 

 

 Guntars Račs jauno gadu sāka ar jaunu 
apņemšanos, katru dienu sarakstīt vismaz vienu 
dzejoli. Pēc pusgada, kad šo, katru vakaru 
dzejnieka FB profilā publicēto dzejoļu skaits 
sasniedz 183, bet ar tiem bija dalījušies daudzi 
tūkstoši cilvēku, vairāk kā 130 000 reižu, tika 
nolemts tos apkopot grāmatā "365 / 1.daļa". 
Katram dzejolim ir atzīmēts tā sarakstīšanas 
datums. Te nu tie ir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Daudzi no mums sāk jauno gadu ar jaunu 
apņemšanos. Mana apņemšanās bija uzrakstīt 
un publicēt vismaz vienu dzejoli dienā. Pirmie 
183 atrodami grāmatas pirmajā daļā. Šajā 
grāmatā atradīsiet tos 182, kuri rakstīti no 3. 
jūlija līdz 31. decembrim. Paldies maniem 
lasītājiem par pacietību, atsaucību un 
mīlestību! Šīs 365 dienas bija viens no manas 
dzīves lielākajiem brīnumiem!" (G. Račs) 
Dizains un grāmatas datorsalikums - Guntars 
Ošenieks. 

 



 

Annas Elizabetes un Mika Kaķīša medusmēnesi 
izjauc Rīgā uzradusies melno džipu banda, kuras 
ālēšanās biedē iedzīvotājus. Pēdējais upuris – 
četru auto pārbraukts akls vīrietis... Pēdas aizved 
līdz partijai "Mājai un Ģimenei", kuras jaunais 
vadonis turpina īstenot bojā gājušā 
multimiljonāra Jāņa Pērkona idejas. 
Pastaigājoties ar suņiem, Kārlis Mežāju šosejas 
piesnigušajā grāvī atrod pagasta priekšnieces 
Maigas Lācītes apledojušo galvu. Izskatās, ka to 
kāds ir noplēsis. Naktīs Pūču salas parkā klīst 
dīvainas ēnas. Kādu rītu pie Bergu nama 
ārdurvīm klauvē pārsalusi un atmiņu zaudējusi 
jauna meitene, bet pēc pāris dienām no profesora 
Mihailova privātklīnikas izbēg Zane Zālīte, kura 
nolēmusi par savu neizdevušos dzīvi atriebties 
visiem, bet vispirms - Annai Elizabetei... 

 Trīs vīriešu mēģinājums aplaupīt inkasācijas 
automašīnu beidzas traģiski – viņu sievas kļūst par 
atraitnēm. Kad Dollija Rolinsa atrod sava nelaiķa 
vīra plānus saistībā ar neveiksmīgo laupīšanu, 
viņai prātā ienāk neparasta doma... Vai viņa un 
pārējās atraitnes varētu pabeigt to, ko iesāka viņu 
vīri? Sievietes sāk gatavoties perfektajam 
noziegumam. Lai atriebtu savus vīrus. Lai 
aizmirstu sāpes. Lai kļūtu bagātas.Tomēr plāna 
īstenošanas laikā uzrodas arvien vairāk jautājumu 
par to, kas patiesībā notika. Kļūst skaidrs: kāds nav 
tas, par ko izliekas. Un uzticēties nedrīkst 
nevienam.Linda Laplante tiek dēvēta par 
krimināldrāmu karalieni. Strādājusi par aktrisi, ir 
panākumiem bagāta scenāriste un autore. 
Laplantes romāns Atraitnes iekaroja tūlītēju 
pasaules uzmanību, kļūstot par starptautisku 
sensāciju. Spēcīgas varones, spraigs vēstījums un 
neparedzami sižeta līkloči: šī grāmata jau 
iemantojusi ikonisku slavu kriminālromāna žanrā. 
 



 

Romāna “Ceļojums uz nezināmo zemi” pirmā 
grāmata “Melnais akmens” vēsta par to, kā sākās 
šis ceļš. Gaitas turpinās romāna otrajā grāmatā 
“Bēgšana no čūsku valstības” – baltu tālie senči 
nonāk tagadējā Baltkrievijas teritorijā. 

Trešajā grāmatā “Asinis uz dzintara” galvenais 
varonis virsaiša dēls Ulriķis spiests kāpt laivā 
kopā ar mežonīgiem, dzīvē daudz redzējušiem 
vīriem, kas ved uz Romu dzintaru. Tālajā, 
noslēpumainajā Karnuntā nonāk tikai trīs no 
viņiem. Bet arī tur puisim ilgi palikt nav lemts. 
Līst asinis, nokrāsojot dzintaru tumši sarkanu. 

 

 

 

 

 

Aizkustinošs mīlasstāsts uz dramatisku vēstures 
notikumu un krāšņās Jaunzēlandes dabas fona. Divi 
jauni cilvēki veido savu likteni un atrod laimi 
mīlestībā par spīti dramatiskām pasaules vēstures 
lappusēm, kas nosaka viņu dzīvi. 

Romāna centrā ir jaunas poļu sievietes Helēnas 
liktenis. Ir 1944. gada vasara. Deportētie poļu 
civiliedzīvotāji pēc Sibīrijā izciestā ir nokļuvuši 
pagaidu drošībā bēgļu nometnē Persijā. Otrais 
pasaules karš vēl nav beidzies, bet Helēnai un viņas 
māsai Lucinai paveras iespēja tikt prom no kara 
izpostītās Eiropas – tālā un eksotiskā zeme 
Jaunzēlande ir gatava uzņemt septiņsimt poļu 
bāreņus, un meitenes ar šo zemi saista lielas cerības. 
Tomēr izrādās, ka braukt drīkstēs tikai viena no 
māsām.Ieradusies Jaunzēlandē, jaunā sieviete cer, 
ka izdosies aizmirst pagātnē piedzīvoto, atbrīvoties 
no vainas izjūtas un sākt jaunu dzīvi, taču atklājas 
kāds nepārvarams šķērslis. 



Skatoties, kā samtainajās debesīs zvīļo tūkstošiem 
zvaigžņu, Greisija sajuta gadiem slēptas ilgas. Viņa 
bija aizmirsusi, kā mīlēt un priecāties. Kā dzīvot... 

Greisijas Bērtonas dzīve mainījās brīdī, kad viņas turīgais 
tēvocis atklāja meitenes gleznotājas talantu. Viņš paņēma 
Greisiju sev līdzi uz Itāliju un noslīpēja viņas prasmes līdz 
pilnībai... Lai viņa perfekti viltotu pasaulslavenas gleznas. 
Greisija kļuva par izcilu gleznu viltotāju, apguva itāliešu 
valodu un iemīlējās grāfā Basanelli, satriecoši skaistā vīrietī. 
Sievietes sapņus par nākotni aprāva nežēlīgs likteņa 
pavērsiens, un viņa bija spiesta doties prom, lai nekad vairs 
neatgrieztos... 

Pēc daudziem gadiem Greisija kādā žurnālā ierauga 
piedāvājumu doties uz kulinārijas kursiem saulainajā 
Toskānā, villā, kurā joprojām dzīvo viņas mīļotais grāfs. 
Paklausīdama savai sirdsbalsij, Greisija iztērē visus 
ietaupījumus ceļojumam uz Itāliju. Vi ņa saprot – beidzot ir 
laiks dziedēt dvēseles rētas un sastapties ar pagātni. 
 

 

Grāmatā “Grēka un ienaida liesmās! Latvijas Otrā pasaules kara 

stāsti” apkopoti 33 stāsti – raksti, kas savulaik publicēti 

laikrakstā “Latvijas Avīze” un žurnālā “Mājas Viesis”. Tie ir 

pārstrādāti un papildināti ar pēdējos gados apzinātiem jauniem 

vēstures dokumentiem un pētījumiem, aculiecinieku liecībām un 

atziņām, kas diskusijās par Latvijas Otrā pasaules kara vēsturi 

izskanējušas publiskajā telpā. Nacionālie partizāni 1941.gada 

vasarā, nacistu organizētā ebreju un romu iznīcināšana, 

Sarkanās armijas veiktā Rēzeknes bombardēšana un Jelgavas 

nopostīšana, latviešu leģionāri 1944.gada cīņās pie Mores un 

Ziemassvētku kaujās Kurzemē ir tikai daļa no tēmām, kas 

atklātas grāmatā. Tās varoņi ir arī ļoti pretrunīgi vērtētas, ar 

varonības vai nodevības auru apvītas personas – Herberts 

Cukurs, Vasilijs Kononovs, Roberts Rubenis, Ernests Laumanis un 

daudzi citi. Ikviens raksts atklāj divu svešu totalitāru lielvaru – 

Padomju Savienības un nacistiskās Vācijas – okupācijas varu 

klātbūtni Latvijā. Grāmatā apkopoti aculiecinieku stāsti, 

dokumenti, fakti un līdz šim nepublicēti fotomateriāli. Grāmatā 

ietvertie raksti ir veltīti tām Otrā pasaules kara vēstures norisēm 

Latvijā, kas pēc kara ir bijušas vai nu sagrozītas, vai noklusētas 

padomju okupētajā Latvijā un vismaz daļēji neērtas arī latviešu 

trimdā Rietumos. Daudzi no šiem tematiem ir izrādījušies 

pretrunīgi un aktuāli vai arī aizmirsti un neērti vēl šodien. 

 



Sintija (120-92-120, komentāri lieki) ir 
skaistumkopšanas salona īpašniece, kam bagātīgas 
zināšanas sievietes psiholoģijā, fizioloģijā, dvēselē un 
visās pārējās jomās sniegusi gan pašas, gan draudzeņu 
un klienšu pieredze. Arī vīrieši viņai nepavisam nav 
sveši. Daudzi. Un visu vīriešu vēlmes, rīcība, domāšana 
Sintijai sagādā vilšanos un nepatiku, pat izraisa 
niknumu. Viņa nav no tām, kas klusē! 
Visas grāmatas garumā vērpjas Sintijas dialogi ar 
vīriešiem un draudzenēm, bet vēl būtiskāks ir ar 
dialogiem saplūstošais nebeidzamais iekšējais 
monologs. Par ko? Par attiecībām. Attiecībām, kurās ir 
gan daudzveidīgs, fantāzijām pārpilns sekss, gan... tas, 
līdz kam vīrieša iztēle, viņasprāt, parasti nesniedzas.  
Sintija neizvēlas vārdus un izteicienus. Savukārt autore 
nav domājusi par grodu sižeta līniju, iesāktu un pabeigtu 
kompozīciju un izkoptu stilu. Vai galvenās varones 
domu un jūtu mutuļi vienkārši “norakstīti no dzīves”? 
Bet varbūt šis raupjais teksts apzināti radīts tā, lai 
lasītāju provocētu? Lai lasītājs ieklausītos? 

 

Iedvesmojoties no paša bagātās dzīves 
pieredzes, populārais brazīliešu rakstnieks Paulu 
Koelju aizved mūs nesenā pagātnē, lai vēlreiz 
pasapņotu kopā ar paaudzi, kas ilgojās pēc 
miera un uzdrīkstējās apšaubīt 
patērētājsabiedrībā pastāvošo vērtību sistēmu. 
Grāmatā “Hipijs” vi ņš stāsta par jaunu brazīlieti 
Paulu, kurš dodas ceļojumā, meklējot dziļāku 
jēgu savai dzīvei. Apmeklējis noslēpumainas 
vietas dzimtajā Latīņamerikā un piedzīvojis gan 
teiksmaino, gan traumatisko, viņš ierodas 
Eiropā. Amsterdamā, slavenajā Dambja 
laukumā, Paulu uzzina par Maģisko autobusu, 
kas garīgo patiesību meklētājus cauri Eiropai un 
Centrālajai Āzijai ved uz Nepālu, un nolemj 
pievienoties braucējiem. 
Ikviena dzīvē šis ceļojums ienes pārmaiņas. 
Paulu un holandiešu meitene Karla izdzīvo īsu, 
intensīvu mīlas stāstu, kura diktētās izvēles 

ietekmēs visu viņu turpmāko dzīvi. 



 

Rozanna Meniči ir vēl maza meitene, kad viņa 
pirmo reizi sastop Roberto Rosini, vīrieti, kurš 
izmainīs visu viņas dzīvi. Dzīves ceļš, aizsācies 
Neapoles nomales mazajās ieliņās, aizved 
Rozannu līdz pasaules slavenāko opernamu 
mirdzošajām skatuvēm.  
Turpmākajos gados Rozannas un Roberto 
likteņus kopā savij viņu operdziedātāju talants un 
nezūdošā mīlestība, kā arī nepārvaramā kaisle 
vienam pret otru, kas galu galā ietekmēs arī viņu 
tuvinieku dzīves. Jo, kā pamazām Rozanna 
atklāj, viņu savienību apdraud seni pagātnes 
notikumi... 

Ar Lūsindas Railijas daiļradei tik raksturīgo, 
iztēli raisošo un atmiņā paliekošo vidi “Itāļu 
meitene” ir spilgts un neaizmirstams stāsts par 
mīlestības tumšajām un gaišajām pusēm, 
spēcīgām un neatkarīgām sievietēm, kuras nīst 
un mīl vienlīdz kaislīgi. 

 

Silvijai un Holgeram ir nevainojama un šķietami 
perfekta ģimenes dzīve. Darba dēļ Silvija bieži 
dodas komandējumos, savukārt Holgeram nākas 
regulāri tikties ar klientiem dažādās pasaules 
malās. Ierasto ikdienas rutīnu iztraucē ziņa, ka 
Silvijas tante Lūcija viņai atstājusi mantojumā 
dārzniecību Francijā. Holgers ir pārliecināts, ka no 
šī neizdevīgā īpašuma jāatbrīvojas pēc iespējas 
ātrāk, un Silvija neiebilst. 

Kad Silvijai negaidīti uzrodas četras brīvas nedēļas, 
viņa nolemj doties uz Franciju, lai apskatītu 
dārzniecību, pirms tā tiek pārdota. Izrādās, tante 
Lūcija viņai atstājusi mantojumā kamēliju 
audzētavu, kas atrodas uz brīnumskaistas salas 
Bretaņā. Silviju apbur gan skaistā apkārtne, gan 
krāšņās kamēlijas, turklāt pēc sastapšanās ar 
dārznieku Maelu situācija kļūst vēl sarežģītāka... 

 



 

Iepriekš viņa strādāja ASV valdības uzdevumā, tomēr 
to zināja tikai nedaudzi. Eksperte savā jomā, slepenās 
aģentūras, kurai nebija pat nosaukuma, viens no 
labāk glabātajiem noslēpumiem. Kad priekšniekiem 
šķita, ka viņa kļuvusi par traucēkli, tika nolemts no 
viņas atbrīvoties bez brīdinājuma. 
Tagad viņa reti paliek vienā vietā ilgu laiku. 
Vienīgais cilvēks, kam viņa uzticējās, jau ir 
nogalināts. Kaut kas, ko viņa zina, rada draudus 
aģentūrai, tāpēc viņu vēlas redzēt mirušu – jo ātrāk, 
jo labāk. 
Kad bijušais kolēģis piedāvā darījumu – jāpaveic vēl 
viens pēdējais uzdevums bijušo darba devēju 
interesēs –, viņa saprot, ka tā ir vienīgā iespēja 
izdzīvot, un viņai nekas cits neatliek kā izmantot savu 
unikālo talantu veidā, par kādu nekad netika 
iedomājusies. 

 

 

Ievērojamā ārsta un valstsvīra memuāri ir stāsts par 
garu un bagātu mūžu. Bērnība un skolas gadi 
Tukumā, pieredzētais bēgļu gaitās čehu zemē pēc 
Otrā pasaules kara, studijas Rīgas Medicīnas 
akadēmijā. Izaugsme no Stradiņu slimnīcas ārsta par 
republikas galveno anesteziologu, jaunu tehnoloģiju 
izstrādes, piedalīšanās zinātniskās konferencēs 
pasaulē. 

G. Andrejevs iesaistījās Latvijas Tautas frontē, bija 
Latvijas Augstākās Padomes deputāts un balsoja par 
Latvijas Republikas valstisko neatkarību 1990. gada 
4. maijā. Kļuva par ārlietu ministru, cīnījās par 
Krievijas armijas izvešanu no Latvijas. Diemžēl 
sākās čekas piecīšu sāga. G. Andrejevs atteicās no 
ārlietu ministra amata un uzrakstīja godavīra cienīgu 
atzīšanos. 

 

 



Mārtiņš Freimanis jeb vienkārši Freimis, kā viņu 
dēvēja tuvākie draugi, bija kā spilgta komēta. 
Atlidoja, apžilbināja un pārvērtās zvaigžņu 
putekļos, kas tagad izkaisīti pa visu plašo 
pasauli, un ik pa brīdim atkal atmirdz, un 
atgādina par sevi. Caur dziesmām, atziņām, 
dzejoļiem, seriāliem, filmām un 
koncertierakstiem. 
Šī grāmata ir lielisks izziņas avots ne vien tiem, 
kurus interesē Mārtiņa Freimaņa dzīves fakti, bet 
arī latviešu populārās mūzikas aizkulises 
deviņdesmitajos gados un gadsimtu mijā. 
Mūziķi dzīvo tik ilgi, cik ilgi dzīvo viņu 
dziesmas. Izskatās, ka Mārtiņš Freimanis būs 
mūžīgs. (Guntars Račs) 

 

 

 

 

 

"Tā ir kā pamācību grāmata, mūsu cilvēkiem ir ko 
pamācīties - upurēšanos, humoru, izturību, ļoti daudz," 
par savu jauno darbu "Mājās pārnācu basa" stāsta 
rakstniece Andra Manfelde. 
Astoņpadsmit dažādi atmiņu stāsti par latviešu piedzīvoto 
Sibīrijā. 

 

 

 

 

 

 

 



Mansibū, neliela veikala īpašnieka, dzīve rit klusi 
un nesteidzīgi, līdz kādu dienu viņu uzrunā 
nepazīstama sieviete, lūdzot novērot viņas 
draugu, kurš dzīvo ielas pretējā pusē. 
Pārsteigdams pats sevi, Mansibū piekrīt, un pēc 
šīs dienas nekas vairs nav tā kā agrāk. 
Tajā pašā laikā tuvējā kafejnīcā sēž Helēna. Pie 
viņas pienāk kāds vīrietis un pajautā, vai viņa 
gaidot Belivjē kungu. Tā kā dzīve šobrīd ir tik 
sasodīti garlaicīga, Helēna samelo un atbild: 
“Jā.” 
Kad Helēnas un Mansibū ceļi krustojas, atklājas, 
ka skaistā pilsēta savās kafejnīcās un 
iekšpagalmos glabā vairāk noslēpumu, nekā tās 
iedzīvotāji vai viesi vispār spēj iedomāties... 

 

 

 

Rīdziniece Maruta satiek lauku puisi Haraldu, un 
pamazām jauniešu starpā uzplaukst siltas jūtas. 
Tomēr dzīve met viņiem izaicinājumu, jo abu 
ģimenes līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu 
nokļuvušas konfliktā – Marutas tēvs vēlas atgūt 
dzimtas mājas Mežalesiņus, kurās padomju laikā 
iemitinājusies un jau gadiem saimnieko Haralda 
ģimene. Vai ar Haralda un Marutas mīlestību 
pietiks, lai samierinātu abas ģimenes? 

 

 

 

 

 

 



Aizraujošs vēsturiskais romāns par 18. gadsimta 
notikumiem Francijā. 1792. gads. 
Strādājot par skolotāju savu vecāku izveidotajā 
skolā jaunajām lēdijām pašā Londonas sirdī, 
Medlina Moro vada visai noslēgtu dzīvi. Bet reiz, 
kopā ar vecākiem apmeklējot krāšņu masku balles 
pasākumu, viņus pārsteidz traģisks notikums, un 
Medlina paliek viena šai pasaulē. Izmisīgi vēloties 
satikt sava tēva ģimeni, kurus iepriekš nav 
pazinusi, viņa dodas ceļojumā uz Franciju. 
Visapkārt jaušami kara draudi, tāpēc, rūpēdamies 
par Medlinas drošību, noslēpumainais un 
pievilcīgais grāfs Etjēns d’Oberī piedāvā meitenei 
aizsardzību, kā arī pajumti viņam piederošajā 
muižā. 
Skaistā Mirabellas pils apbur un valdzina Medlinu, 
tomēr tā slēpj arī tumšus un senus noslēpumus. 
Kad revolūcija aptver visu Franciju un ļaužu masas 
vada vien nevaldāms naids un neprāts, Medlinai 
nākas pašai rast sevī spēkus un atšķetināt pagātnes 

notikumus, lai izglābtu mīļos cilvēkus un nodrošinātu laimi nākotnē. 

 

Izdevniecība "Latvijas Mediji" laidusi klajā astroloģes 
un publicistes Aijas Austrumas "Rituālu grāmatu". Tajā 
aplūkoti rituālu veidojošie faktori: rituāla laiks un vieta, 
nodoms un enerģija, dalībnieki un palīgi no Smalkās 
pasaules, četras stihijas, vārdošanas, enerģētiskās 
attīrīšanās un aizsardzības pamatprincipi un citas tēmas, 
kas būs noderīgas cilvēkam, kurš pats vēlas radīt savu 
dzīvi, sadarbojoties ar dabas cikliem un spēkiem. 
Grāmata papildināta ar Latvijā pazīstamu rituālu 
praktiķu un zintnieku pieredzi un padomiem. "Rituālu 
grāmata" noderēs ikvienam, kurš jūtas kā savas dzīves 
radītājs. Grāmatā vieglā formā pasniegta teorija mijas ar 
lietišķiem padomiem, rituālu aprakstiem un labu devu 
veselīgas pašironijas, kas iedvesmo pamēģināt pašai. 

Tajā skatāmas arī rituālu "receptes" – gan ar piebildi, ka tas ir radošs process, ko katrs pats 
var papildināt un veidot pēc savas gaumes 

 



Londona, 1907. gads. 
Pretēji savas dižciltīgās un ietekmīgās ģimenes 
gribai gados jaunā aristokrāte Viktorija dzīvo 
atsevišķā dzīvoklī, un ar viņu kopā ir apmeties 
tikai viņas mirušā tēva sulainis Hopkinss. Viņu 
dzīve nav pārāk pārtikusi, tāpēc Viktorija 
piepelnās, strādājot par fotogrāfi un pārdodot 
fotogrāfijas avīzēm, bet Hopkinss, slēpdamies 
aiz pseidonīma, gūst papildu ienākumus, 
publicējot laikrakstā padomu sleju 
mājsaimniecēm... Kad galma balles laikā 
publiski izskan nelāgi mājieni par senu un tumšu 
ģimenes noslēpumu, Viktorija sastrīdas ar seru 
Frensisu, kurš vēlāk tiek atrasts nogalināts. Par 
saistību ar notikušo slepkavību aizdomās tiek 
turēta arī Viktorija, tāpēc ar Hopkinsa palīdzību 
viņa uzsāk pati savu izmeklēšanu. Viktorijas 
drosmi apbrīno arī viņas apburošais pielūdzējs 
lords Randolfs, tomēr, kad Viktorija nokļūst 
briesmās, palīgā negaidīti steidzas kāds cits... 

                                                                       

VARBŪT SEKSS – NEPIERADINĀTS SEKSS BEZ 
ROBEŽĀM – PATIESĪBĀ IR VIENĪGAIS MIRKLIS, KAD 
CILVĒKA DZĪVE NAV TEĀTRIS? 

Rainers Millers ir viens no spožākajiem Latvijas teātra 
jaunajiem talantiem. Dēvēts par spēka un ekstāzes aktieri, 
vīrietis ieguvis atpazīstamību sabiedrībā ne tikai ar 
līdzšinējo skatuves pieredzi, bet arī skandalozo slavu. 
Jaudīgs motocikls, tetovējumi, nebeidzama bohēma un 
sievietes – Rainera dzīve ir brīvība vispārākajā pakāpē, 
katrs temperamentīgā aktiera solis izaicinājums liktenim, 
pārdroša visatļautības robežu pārbaude. 

Rīgas elitārākā džentlmeņu kluba pole dance zvaigzne 
Adriāna Jansone dejas virpulī uz bāra letes ir ikviena 
vīrieša sapnis – plastiska, jutekliska, ugunīga –, taču, 
starmešu gaismām apdziestot, pārvēršas aukstasinīgā 
aprēķinātājā un pašlabuma meklētājā. 

Dzīvnieciskajā līmenī viņi pievelkas nekavējoties, iekāre 
ieplūst dzīslās kā narkotika, ar prātu neizskaidrojama un ar gribasspēku neapturama. 
Ir tikai viena problēma – Adriāna ir Rainera tēva mīļākā, iemesls vecāku laulības sabrukumam un 
mātes depresijai. Nīstama sieviete, kurai viņš dzelžaini apņēmies atriebties... 



 

 

Jauns kriminālnoslēpums, kurā aizdomās tiek turēts eksperts 
analītiķis Drongo. Šoreiz tas viņam ir goda jautājums - atrast 
īsto slepkavu. 

 

 

 

 

Zenons Bišmārks dzīvi uztver samērā viegli un 
vienkāršoti, jo viņam nekas nepieder, izņemot to, 
kas mugurā un vēderā. Tāds pats ir arī bijušais 
armijas biedrs un tagadējais čomaks Afoņa. 
Abiem jānopūlas, lai sevi nodrošinātu ar 
eksistences līdzekļiem, kuru īsajā sarakstā 
neiztrūkstošs ir alkohols. Abi bieži darbojas visai 
ekstrēmos apstākļos un nonāk riskantās 
situācijās, kas var beigties traģiski, un ar Afoņu 
tā gandrīz arī notiek. 

Līdz šim Zenons daudzmaz ticis pāri visām 
likstām ar spītīgu, dabasbērnam raksturīgu 
optimismu. Savu bezpajumtnieka kodeksu viņš 
īsteno ar dzelžainu pārliecību un apbrīnojamu 
pašcieņu. Turklāt vīrietim ir arī mīļotā sieviete 
Lēta, kas gan nav bijusi pārāk uzticīga, toties 
uzticama gan. 

Taču pēdējā laikā Zenonam nākas saņemt ne 
tikai morālus belzienus vien. Ja saule pēc Dieva 
gribas spīd pār labajiem un ļaunajiem vienādi, tā 

tomēr mēdz novērsties arī no saviem “brāļiem”, un tad ar paļaušanos uz aklu veiksmi 
izrādās par maz. 

 

 

 

 



Romāna darbība noris Otrā pasaules kara izpostītajā 
Vācijā, kur zem reiz greznās un dzīvīgās, bet nu 
panīkušās un izdemolētās fon Lingenfelu dzimtai 
piederošās pils jumta dzīve savedusi kopā trīs it kā 
līdzīgas, bet tajā pašā laikā tik dažādas sievietes — 
Mariannu, Benitu un Anju.  
Marianna fon Lingenfela, kura reiz savam vīram 
Albrehtam un viņa izveidotās pret Hitleru vērstās 
pretošanās kustības biedriem apsolījusi atrast un 
pasargāt viņu sievas un bērnus neizdevušās nacisma 
sagrāves operācijas gadījumā, pat trūkumā un izmisumā 
spēj prasmīgi tikt galā ar visām dzīves problēmām. 
Taču, par spīti striktajai apņēmībai ar visu tikt galā 
pašai, ne vienmēr viss notiek tā, kā viņa iecerējusi. 
Katrai sievietei ir savi pagātnes noslēpumi, kuri 
nemitīgi ietekmē visādi citādi it kā pamazām ierastajās 
sliedēs iegājušo dzīvi.  
Ar Otrā pasaules kara radītā posta un iznīcības spilgti 
atainotajām ainām romāns nemanot ievelk lasītāju 
tolaiku pasaulē, sniedzot vēsturisku un sadzīvisku 
ieskatu tajā, kā karš ietekmēja un mainīja cilvēku dzīvi. 

Lasītājam iespējams sekot līdzi varoņu dzīvei daudzu gadu desmitu garumā, iepazīstot nebeidzamos viņu 
likteņu mestos līkločus... 

Imants Lešinskis ir dzimis 1931.gadā Rīgā. Pēc 
Maskavas Valsts Starptautisko attiecību institūta 
beigšanas 1956.gadā viņš strādāja kā žurnālists un 
redaktors, un bija padomju okupācijas režīmam 
šķietami uzticams cilvēks. 
Liels bija padomju varas iestāžu šoks, kad 
1978.gadā, būdams ANO ierēdnis Ņujorkā, 
Lešinskis kopā ar sievu un meitu lūdza politisko 
patvērumu ASV. 
Kopš šī brīža amerikāņu sabiedrībā viņš kļuva 
pazīstams kā Pīters Frīdrihs Dorns, vācu izcelsmes 
vēsturnieks, tomēr Imants Lešinskis nekur nebija 
pazudis. Latviešu trimdas sabiedrībā par sensāciju 
kļuva ar šo vārdu saistītās publikācijas, kurās viņš 
atmaskoja padomju režīmu un KSK, aiz kura 
slēpās Valsts drošības komiteja. Tikai pēc Lešinska 
nāves plašākai sabiedrībai kļuva zināms, ka ar 

Rietumu izlūkdienestiem viņš ir sadarbojies jau kopš 1960.gada. 



Romāns „Stopētāju lieta” reāli ataino policijas 
izmeklētāju ikdienu. Sižeta pamatā nav kāda 
konkrēta krimināllieta, taču sasaistes ar reāliem 
notikumiem ir daudz. Izmeklētāja Asnāte Grieze 
un operatīvais darbinieks Juris Zvirbulis kādā 
Zemgales mazpilsētā izmeklē jaunas studentes 
nāves apstākļus. Šis gadījums ir kā neredzamas 
virtenes pēdējais redzamais posms, aiz kura 
pavelkot parādās vesela rinda citu aizdomīgu 
notikumu, par kuriem nav ziņots vai arī tie ir 
paslīdējuši garām vecāku un tiesībsargu 
uzmanībai. 

 

 

 

 

 

 

Jaunāko krājumu raksturo emocionāla spriedze, un tajā 
apkopoti astoņi stāsti. To galvenie varoņi ir Latvijas cilvēki, 
caur kuru skatpunktu ieraugām 20. gadsimta Latviju, tie ir 
katrs ar savu likteni, bet cits ar citu cieši saistīti. 
“Cilv ēkam visvairāk nepieciešama tuvība. Otrs cilvēks – 
māte, bērns, mīļotais, draugs. Īstas, dzīvas un jutīgas saites, 
kuras cieši tur vienu pie otra un dod spēku atbalstīt otru. Kas 
notiek, kad kāda no saitēm piepeši pārtrūkst, aizkalst vai 
varbūt nekad nav bijušas? Atsvešinātība kā ūdenī iemests 
akmens met lokus tālāk un tālāk no centra, pēdējie viļņi jau 
vairs nezina, kas tos iekustinājis, taču virmodami aizslīd 
pakaļ visiem iepriekšējiem, skarot arvien vairāk un vairāk 
likteņu. Stāstu krājums “Svešie jeb Miļeņkij ti moi” stāsta 
par satrūkušajām saitēm. Par svešajiem, kuri īstenībā ir tik 
tuvi, un viņu likteņiem. Neviens nezina, vai atsvešinātībā ir 
iespējams iedvest jaunu dzīvību. Kādam ir jāsaņem drosme 
spert pirmo soli pāri laikiem, pāridarījumiem, vainas 
apziņai.” (Autore) 

 



 

Grāmata “Tarakāni manā galvā” izklaidējošos, 
viegli lasāmos stāstiņos zīmē ainas no sieviešu – 
jaunu un vēl jaunāku, smuku un vēl smukāku, 
tikumīgu un vēl tikumīgāku – ikdienas. 

Šīm sievietēm ir kas kopīgs: viņu dzīvē valda 
tarakāni, pareizāk sakot, izdzīvošanas stratēģijas, 
kas, kādā krīzes brīdī radušās, no tās izkļūt 
palīdzējušas, bet tad aizķērušās prātā uz 
palikšanu. Un, kad tarakāniem dzīres, sievietēm 
ķibeles. 

Grāmatas autore Zane Zusta un psihoterapeite 
Diāna Zande palīdz lasītājām notvert un vismaz 
uzsākt tarakānu dresēšanu. 

 

Uldis Pūcītis (1937-2000) no 1948. līdz 
2000.gadam ar pārtraukumiem rakstīja 
dienasgrāmatu. 
Pirmo burtnīcu aizsācis vienpadsmitgadīgais 
skolnieks Uldis Pūcītis, pēdējo ierakstu veicis 
mākslinieks - aktieris un režisors Uldis Pūcītis, 
savas dzīves pēdējā gadā. 
Dienasgrāmatās lasāmi trāpīgi un kolorīti 
vērojumi par viņa laikabiedriem teātra un kino 
pasaulē: gan par režisoriem, pie kuriem Pūcītis 
mācījies vai strādājis, gan par studiju biedriem 
un kolēģiem. 
Pūcītis ir bijis talantīgs rakstītājs, viņa 
spriedumi ir trāpīgi un kodolīgi, radot dzīvas 
klātbūtnes efektu arī šodien. 
Šī grāmata nav akmenī iekalts Pūcīša paustās 
kritikas, slavinājumu un verdiktu apkopojums, 
bet tikai un vienīgi dienasgrāmatas autora 
konkrētā dienā piedzīvotā un tā raisīto pārdomu 
un emociju pieraksts, tāpēc arī iespējamais 

kāda laikabiedra izsauciens "Tā nemaz nebija!" būs nevietā. Pūcītim bija tā. 

 



Vīne, 1892. gads. Pēc sava vīra pēkšņās nāves 
Anna Zahere grib pati vadīt viesnīcu. Par spīti 
visiem šķēršļiem, jaunā atraitne beidzot izcīna 
sev patroneses vietu. Kamēr Anna, kūpinādama 
cigāru, savu iemīļoto bulterjeru ielenkta, kopā ar 
uzticamo personālu padara viesnīcu par leģendu, 
tajā sastopas divi laulāti pāri: princis un princese 
fon Traunšteini un Marta un Maksimilians 
Āderholdi, apgāda īpašnieki no Berlīnes. Un 
Zahera viesnīcā Vīnē savērpjas mīlas drāma... 

Šajā aizraujošajā romānā Rodika Dēnerte padara 
leģendāro viesnīcu par skatuvi saviļņojošu tēlu 
virknei. Viņa paver priekškaru, lai meistarīgi 
parādītu laikus, kas šķiet sen aizmirsti, stāsta par 
savu varoņu tiekšanos pēc dvēseles brieduma un 
seko viņu gaitām caur Eiropas monarhiju norietu 
līdz 20. gadsimta pretrunām. 

 

 

 

Принцесса Лакшмирани из далекой Индии, спасаясь 
от убийц своего отца-раджи, привезла в Англию 
уникальное сокровище - огромный алмаз необычной 
красоты "Звезда моря". Но и здесь она не обрела 
убежища: угрюмый и алчный муж, наследник лорда 
Гамильтона, требовал отдать ему алмаз, и принцессе 
пришлось найти тайник, чтобы уберечь 
драгоценность до лучших времен... Евгения 
Королькова даже не догадывалась о том, что ее 
настоящая фамилия - Хомутова - произошла от 
английской фамилии Гамильтон, измененной на 
русский лад. А ее родителей убили много лет назад, 
пытаясь узнать местонахождение тайника с 
сокровищами, и его поиски продолжаются... 

 


