
Starptautiskā kosmētikas koncerna gada balvas 
ceremonijā, triumfa brīdī iet bojā titula Dimanta 
Zvaigzne ieguvēja Rita Bolšteina un uzpeld 
runas, ka viņas agrākie apbalvojumi bijuši pirkti, 
un ceļā uz slavu viņa iznīcinājusi daudzus 
konkurentus. Tiesībzinātņu profesoru, izteiktu 
sieviešnīdēju Edgaru Stagaru atrod pilsētas 
nomalē – kailu, izvārtītu piķī un spalvās, bez 
samaņas; šie attēli parādās globālajā tīmeklī. Vai 
tā būtu smalka atriebība? Pēc dažām dienām 
profesoru nogalina paša mājā... Pulkvežleitnants 
Miks Kaķītis nonāk krustcelēs – ministrijā 
nomainās vadība, viņam piedāvā paaugstinājumu, 
kas var beigties ar atlūgumu, izmeklēšana 
iestrēgusi, un viņš izgāž spriedzi uz Annu 
Elizabeti... Reiz jau tā noticis. Nu pret Kaķīti 
nostājas visi, pat viņa krusttēvs, ģenerālis Bass un 
labākais draugs Egons. Bet no Austrijas 
atbraukušais advokāts Veismillers paziņo, ka 
Anna tur mantojusi lielu īpašumu... 

 

 

No kurienes radies Barona kundzes Krievijā 
izdotajā pasē ierakstītais tēva vārds Jānis, palika 
neskaidrs. Jo baznīcas grāmatā, kur reģistrēts 
neprecētai kalponei Annai Rudzītei 1839. gada 22. 
janvārī dzimušais trešais bērns, meitiņa Dārta, melns 
uz balta rakstīts: ,,Par tēvu tiek uzdots Pēteris Šīrs”.  
No kurienes leģenda, ka Dārta bija ,,bārenīte, kas agri 
zaudējusi vecākus”, varam tikai nojaust. Dārtas māte 
Anna, kura pēc piecu ārlaulībā dzimušu bērnu 
radīšanas beidzot tomēr izgāja pie likumīga vīra 
(tiesa, krietni vēlos gados), ir pieminēta vēl kādā 
1859. gadā veiktā kristību ierakstā. Viņas meita toreiz 
jau dzīvoja Pēterburgā.  
Savukārt laikā, kad nomira baznīcas grāmatā minētais 
tēvs Pēteris Šīrs, Dārta bija deviņpadsmitgadīga 
jaunkundze. Viņa bija zemas kārtas meitene, kura 
neprata ne lasīt, ne rakstīt, tomēr gara spēkā Krišjāņa 
Barona acīs stāvēja pāri visām.  
Viņa bija latviete, un par krietnu latvieti izaudzināja 
Krievijā dzimušo un skoloto dēlu Kārli Baronu …. 

 



Jaunā Guntara Rača dzejoļu grāmata 
"Mīlestība ir", kurai klāt dāvanā nāk CD ar 
15 populārām dziesmām jaunās, akustiskās 
versijās. 

Dzied Zigfrīds Muktupāvels, Intars 
Busulis, Ivo Fomins, Katrīna Bindere, 
Guntars Račs, Jānis Narkevics Jr., Tomass 
Kleins, Renārs Veličko un Kristena Cīrule 

 

 

 

 

Aizraujošs romāns par seniem ģimenes 
noslēpumiem un aizmirstiem pagātnes 
notikumiem. Ir pagājuši jau trīsdesmit gadi, 
kopš Grēta aizbrauca no Mārčmontas muižas – 
lielā un skaistā nama Velsas laukos. Kad viņa 
atkal tur ierodas, atsaucoties senā drauga 
Deivida uzaicinājumam, lai kopīgi nosvinētu 
Ziemassvētkus, Grētai par šo namu nav 
nekādu pagātnes atmiņu – tās visas izdzēsis 
kāds traģisks negadījums. Pastaigājoties pa 
piesnigušo apkārtni, viņa uzduras kapavietai, 
kuras padzisušais uzraksts vēsta, ka tur 
apglabāts mazs zēns. Tas Grētā atmodina kaut 
ko sen aizmirstu, un ar Deivida palīdzību viņa 
uzsāk ceļu, lai atgūtu zaudēto atmiņu. 
Fragmentu pēc fragmenta viņa vāc kopā ne 
vien savā dzīvē pieredzēto, bet arī to, kas 
noticis ar viņas meitu, kura, kā izrādās, nebija 
tāds eņģelis, par kādu tika uzskatīta... 

 

 

 

 

 



 Līsbetas Salanderes mentors un 
aizbildnis Holgers Palmgrēns ir miris, un 
Līsbeta kopš bērēm Stokholmā nav 
manīta. Mīkaels Blumkvists satraucas, 
vai Līsbetas senie ienaidnieki nav tikuši 
viņai klāt. Lai gan viņam, iespējams, 
vajadzētu vairāk uztraukties pašam par 
sevi... 

Stokholmas centrā tiek atrasts miris 
bezpajumtnieks, kura kabatā ir zīmīte ar 
pētnieciskā žurnālista Blumkvista 
telefona numuru. Pēdējās dienās 
bezpajumtnieks esot bieži pieminējis 
kāda Zviedrijas valdības ministra vārdu... 

Līsbeta, dzenot pēdas savai dvīņu māsai 
Kamillai, turpina uzmanīt savu seno 
draugu. Drīz vien Mīkaelam būs ļoti 
nepieciešama viņas palīdzība, bet 
vispirms Līsbetai jānokārto kāds vecs 
rēķins... 

 

Optimistiski raugoties, Vikijas dzīve ir 
pilnīga katastrofa. Tāpēc vīlusies, viņa var 
nopīpēt vairāk nekā vienu kāsīti. Un tad var 
arī notikt tā, ka pēc koncerta tu attopies 
gultā ar grupas solistu, lai gan patiesībā tev 
viņš šķiet galīgi aptaurēts. Nudien. Tas nav 
nekas traģisks. Kas tāds mēdz gadīties. Bet 
vai tieši ar Vikiju? 
Nē! 
Pavisam. 
Noteikti. 
Ne. 

 

 

 

 



 Kad Aretuša Kleitone aiziet mūžībā, 
advokāts viņas ģimenei atklāj sievietes 
pēdējo gribu. Aretuša vēlējusies, lai 
trešdaļa viņas bagātības tiek atdota kādai 
anonīmai personai un lai viņas pelni 
tiktu izkaisīti Īrijā. Aretušas bērniem tas 
ir trieciens – viņi saprot, ka nemaz nav 
pazinuši savu māti. Kādēļ viņa nekad 
nav stāstījusi par savu ģimeni? Kādēļ 
pirms daudziem gadiem ir pametusi 
dzimteni? Kas ir cilvēks, kuram māte 
vēlas atstāt daļu mantojuma? Advokāts 
viņiem pasniedz tikai vienu pavedienu – 
Aretušas dienasgrāmatu, kas rakstīta 
spoguļrakstā. Par spīti pārējās ģimenes 
iebildumiem, Aretušas meita Feja 
nolemj doties tālajā ceļā uz Īriju, lai 
noskaidrotu patiesību. Bēgot no ikdienas 
rutīnas un savas brūkošās laulības, Feja 
pirmo reizi mūžā seko savai sirdsbalsij – 
šis ceļojums ne tikai atklāj satricinošu 
pagātnes stāstu, bet arī paver jaunu 
lappusi Fejas dzīvē… 

 

 

1994. gada 30. jūlijs. Nelielu, klusu 
kūrortpilsētu Orfeju Ņujorkas štatā satricina 
šaušalīgs noziegums – pilsētas mēru un viņa 
ģimeni nogalina pašu mājā. Vienlaikus tiek 
nošauta arī kāda garāmgājēja, nozieguma nejauša 
lieciniece. Izmeklēšanu uztic diviem jauniem 
policistiem – Džesem Rozenbergam un Derekam 
Skotam. Būdami ambiciozi un neatlaidīgi, viņi 
spēj izskaitļot slepkavu un iegūt neapgāžamus 
pierādījumus, tā izpelnoties augstākās 
priekšniecības atzinību un pat apbalvojumu. 
Tomēr pēc divdesmit gadiem, 2014. gada vasarā, 
žurnāliste Stefānija Meilere paziņo, ka policisti 
toreiz nav notvēruši īsto vainīgo. Un tad jaunā 
sieviete pazūd mīklainos apstākļos... Kas noticis ar 
Stefāniju Meileri? Ko viņa atklājusi?  Un 
galvenais: kas patiesībā noticis Orfejā 1994. 

gada 30. jūlijā? 



   

Klāt ilgi gaidītais “Mēness hroniku” 
atrisinājums! Mēnesieši vienmēr ir 
apbrīnojuši princesi Vinteru, 
novērtēdami viņas laipno izturēšanos, 
atsaucību un sirsnību. Par spīti rētām, 
kas vijas pār meitenes seju, jaunā 
princese allaž bijusi skaistāka nekā viņas 
pamāte karaliene Levana. Vintera ienīst 
pamāti un zina, ka Levana nicina viņas 
jūtas pret bērnības draugu izskatīgo pils 
gvardu Džasinu. Tomēr Vintera nav tik 
vārga, kā uzskata Levana, un jau gadiem 
ilgi pretojas pamātes iegribām. Kopā ar 
kiborgu-mehāniķi Sinderu un viņas 
draugiem Vinterai, iespējams, izdotos 
uzsākt revolūciju un uzvarēt karā, kas 
plosījies jau pārāk ilgi. Vai Sindera, 
Skārleta, Kresa un Vintera spēs uzveikt 
Levanu un dzīvot ilgi un laimīgi? 

 

 

 Maskavas viesnīcā "Marriott Aurora" 
prestižas bankas viceprezidents zvēriski 
nogalina savu darbinieku. Pirmajā brīdī 
slepkavība šķiet absolūti nemotivēta, turklāt 
apsūdzētais atsakās sniegt liecību. Eksperts 
un analītiķis Drongo tomēr noskaidro, ka 
slepkavības motīvs ir greizsirdība. Baņķieris 
turējis savu sievu aizdomās par neuzticību. 
Taču līdz galam izstrādāt šo versiju nav 
lemts - baņķiera sieva tiek nožņaugta savā 
mašīnā. Kad kāpnēs no piektā stāva tiek 
nogrūsts svarīgs liecinieks, Drongo saprot, 
ka slepkava iet viņam pa pēdām un ir gatavs 
uz visu.. 


