
Filipa Gregorija ir izcilākā mūsdienu vēsturiskā romāna 
rakstniece, autore romāniem Otra Boleinu meita, Dzimusi 
karaliene, Henrija VIII meitas, Boleinu mantojums, Baltā 
karaliene, Fortūnas rats, Jaunavas mīļākais un Baltā 
princese. Gregorijas vārds vēsturiskās literatūras žanrā ir zīmols, 
kas neprasa komentārus. Pēc Rožu kara vēstures lauki mirkst 
asinīs, un izdzīvojušajiem jāliek pamati jaunam sākumam. 
Anglijā valda uzvarētāji Tjūdori, bet arī Plantageneti, kaut gan 
sakauti, vēl ir dzīvi. Henrija VIII stāsts nesākas ar Otru Boleinu 
meitu, un Plantagenetu dinastijas stāsts nebeidzas ar Balto 
princesi. Karaļa galmā ir sieviete, kas savām acīm pieredzējusi 
vienas dzimtas galu un otras uzplaukumu. Mārgarita Pola, 
Plantagenetu dinastijas meita, pēdējā Baltā roze pasaulē, vēlas 
tikai mieru un drošību saviem bērniem. Tomēr Tjūdoru galmā 
miers un drošība ir retums. It īpaši tad, kad karalis Henrijs 
iemīlas un ir gatavs uz visu, lai iegūtu kāroto… Mārgaritas stāsts 
ir satriecošs un ārkārtīgi aizkustinošs. Tas sniedz citādu 
skatījumu uz sen zināmu vēsturi. Gregorijas sniegums ir spožs, 

viņa nevainojami atklāj Henrija VIII pārvērtības, kamēr izlutinātais zelta puisēns kļūst par ļaunu tirānu. 
Neviens nespēs izlasīt šo stāstu līdz beigām, nelejot asaras. 

 

Mēs ievērojam, glaimojam, piepildām romantiskas 
ilgas, kas vēl aizvien slēpjas cilvēka dvēselē. Mēs 
esam sava aroda meistari. Galvenais noteikums – 
mums jāprot eleganti nozust. Baltu rožu klēpis uz 
naktsgaldiņa, noslēpumaina zīmīte rokassomiņā, 
nejauši sastapts pievilcīgs svešinieks... Vai tā ir 
nejaušība? Vai varbūt likumsakarība? Romantisks, 
piparots, humorpilns romāns par cilvēciskām vēlmēm 
un Amora neparedzamajiem soļiem siržu 
izplatījumā.Šis stāsts ir tikpat neticams, cik patiess. 
Lasiet šo grāmatu tramvajā vai mājās zem segas, lasiet 
kopā ar mīļoto vai bez viņa. Izbaudiet dzirkstošu 
humoru aizkustinošā stāstā. Smejieties, raudiet un 
uzsmaidiet nejauši sastaptam pievilcīgam 
svešiniekam. Ja nu šis stāsts ir arī par jums?Ketl īna 
Tesaro studējusi dramaturģiju, bijusi teātra un kino 
aktrise, šobrīd ir slavena rakstniece, kuras darbi tiek 
tulkoti visā pasaulē. Autore liek aizrautīgi sekot līdzi 

savu romānu varoņu dzīvēm, izjust tās pilnasinīgi un niansēti. Apgādā Kontinents izdoti 
autores slavenākie romāni Debitante un Smaržu kolekcionāre. Ideāla ēsma, uz kuras 
uzķerties. 



 

Atmiņu stāsti, dokumenti, arhīva materiāli – patiesi 
notikumi, kuros, riskējot ar savu brīvību un pat 
dzīvību, patriotiski noskaņoti cilvēki nebrīves 
gados ļāvuši plīvot Latvijas sarkanbaltsarkanajam 
karogam. Grāmatā savijas dažādi stāsti par 
cilvēkiem un notikumiem, kas neļāva mūsu valsts 
simbolam – karogam – zust no paaudžu atmiņas. 
Katra autora atsevišķais attiecīgā laika posma 
redzējums viņa acīm ir nepieciešams un 
saglabājams nākamām paaudzēm. Izdevniecības 
“Lauku Avīze” direktore Evija Veide: “Katra 
karoga parādīšanās – uzzibsnījums un 
apliecinājums – sapnis par brīvu Latviju ir bijis 
vienmēr dzīvs.” 

Par Pāvelu Bermontu (1877-1973) – sākotnēji cara 
armijas kapteini, vēlāk pulkvedi, armijas virspavēlnieku 
un pat pašpasludinātu „kņazu Avalovu” – būs dzirdējis 
ikkatrs, kurš zina, kas bija Bermontiāde un kāpēc Latvijā 
tiek svinēta Lāčplēša diena. Vienlaikus jāatzīst, ka 
lielākā daļa no mūsu rīcībā esošās informācijas par šiem 
notikumiem nākusi no Latvijas un tās sabiedroto puses. 
Par to, kas tad īsti bija bermontieši un viņu formālais 
vadītājs, kā viņš vērtēja jauno Latvijas valsti, kāpēc 
bermontieši 1919. gada rudenī uzsāka karadarbību un 
ieņēma Pārdaugavu, kas pēc pašu bermontiešu domām 
vainojams viņu neveiksmēs un sakāvē vēstures 
interesentiem būs mazāk zināms.  
Lai lasītāji rastu iespēju gūt plašāku ieskaitu 1919. gada 
dramatiskajos notikumos, apgāds piedāvā bermontiādes 
„autora” – paša Pāvela Bermonta atmiņas. Tās pirmo 
reizi tika publicētas Hamburgā (Vācijā) 1925. gadā vācu 
un krievu valodā. Mūsdienās nav viennozīmīgas 
atbildes, vai tās patiesi ir paša pulkveža rakstītas. 
Neraugoties uz diskutablo autorību, šie memuāri 
neapšaubāmi ir noderīgs informācijas avots visiem tiem, 
kas interesējas par mūsu valsts politisko un militāro 
vēsturi, jo šie izdevumi ļauj papildināt laikmeta kopainu 

ar viedokli un redzējumu, ko paudis pret Latvijas Republikas neatkarību esošs cilvēks. 



 

Otrā pasaules kara beigas Latvijā mieru neatnesa 
- gluži pretēji, te sākās jauns karš, kas dramatiski 
pārmainīja dzīvi daudziem cilvēkiem un viņu 
ikdienā ienesa teroru un bailes. Meži un purvi 
kļuva par militāras pretošanās vietu un reizē 
pajumti tūkstošiem cilvēku. Mežs kļuva par 
politisku jēdzienu, nepakļaušanās un pretstāves 
apzīmējumu. 
 
Sieviešu piedzīvotais mežos un purvos nacionālo 
partizānu kara laikā līdz šim ir bijusi neizzināta 
Latvijas vēstures lappuse. Divpadsmit sieviešu - 
meža meitu - pieredzēto un pārdzīvoto 
uzklausījusi un grāmatā apkopojusi LU LFMI 
pētniece Sanita Reinsone. 

 

Kopš 1831. gada astoņus gadu desmitus Jaunpiebalgas 
draudzi pārvaldīja mācītāji K ēlbranti: tēvs Kārlis Ludvigs 
un dēls Emīls. Enerģiski, apdāvināti, stipras gribas un 
dedzīga temperamenta ļaudis, kas turēja sevi par augsti 
dzimušiem (tā nebija tiesa), Dieva aicinātiem luteriskās 
konfesijas un vācbaltiskās kultūras pārstāvjiem un 
sargiem. Hernhūtes brāļu draudzei piederīgos viņi necieta 
ne acīs, no krieviem un pareizticības vairījās kā no mēra, 
bet pret latviešu tautiskajiem centieniem vērsās ar visu 
spēku un saprašanu, šai lietā nepazīdami nekādas 
žēlastības un kristīgas iecietības. 1867. gada septembrī 
atsevišķi no draudzes ,,nabagu kapiem” tika ievētīta īpaša 
kapsēta pastorāta saimniekiem, un - kāda likteņa ironija! 
Tā paša gada oktobrī dzimušais jauno Kēlbrantu dēliņš 
pēc dažām dienām nomira un kļuva par pirmo ,,kungu 
kapsētas” iemītnieku, apliecinot sen zināmo – kungs vai 
kalps, pazemīgi dievbijīgs vai pagāns, no likteņa 
sitieniem nav pasargāts neviens. ,,Mācītājs un viņa dēls” 
ir ne tikai Piebalgas novada 19. gs. vēstures 
atspoguļojums, bet arī aizkustinošs stāsts par Kēlbrantu 
ģimenes dzīvi, kas balstīts Emīla meitas Marijas atmiņu 

zīmējumos.  



 

Vienu pasaku brāļi Grimmi vēl nav izstāstījuši... Reiz 
dzīvoja sešas māsas – skaistā, muzikālā, apdāvinātā, 
izpalīdzīgā, pastarīte… un arī mežonīgā. Dora Vilda ir 
mīlējusi Vilhelmu Grimmu kopš bērnības. Laikā, kad 
pasauli nomāc Napoleona armijas tirānija, pāris slepus 
tiekas, vairoties no Doras tēva biedējošās ēnas, un 
veido maģisku pasaku krājumu... Godalgotās 
austrāliešu rakstnieces Keitas Forsaitas romāni 
aizvilina lasītāju senā mītu un pasaku valstībā – pie 
visu stāstu pirmstāsta. Keita Forsaita ir vairāk nekā 20 
starptautisku bestselleru autore. Viņas romāni apbur 
un valdzina, atmodinot atmiņas par ļoti seniem 
laikiem... Lasiet arī romānu Rūgtais mīlas kauss. 

Izcils mīlasstāsts vēsturiskā romāna cienītājiem. 

 

 

Romāna darbība notiek 19.gs. Londonā. Tas ir 
laiks, kad džentlmeņi gādā par to, lai 
zemeslode un finanšu pasaule griežas 
vienmērīgi, savukārt lēdijas – par visu pārējo: 
emociju kataklizmas, sirds zemestrīces un 
centieni pārvaldīt pašām savu dzīvi rada 
burvīgu augsni dēku pilniem notikumiem. 
Krāšņā ceļojuma beigas pārsteidz un šokē – 
Amanda Kvika tin lasītāju ap pirkstu tikpat 
veikli kā manīgie grāmatas varoņi, kuru rokās 
dārglietas pārvēršas pelnos un akmeņi – zeltā. 

 
 

 

 

 



 

Tuvojoties Ziemassvētkiem, Tamperes mākslas skolā top 
provocējošs iestudējums – Sniegbaltītes tēmas interpretācija, 
kurā galveno lomu, bez šaubām, spēlē Lumiki Andersone. Lai 
gan uz skatuves valda tumšas kaislības, Lumiki īstā dzīve 
beidzot ir patīkami mierīga. Prāgā piedzīvotais sāk aizmirsties, 
ugunsgrēkā iegūtās brūces ir sadzijušas, un viņai ir jauns draugs 
– gādīgais un saprotošais skolas biedrs Sampsa. Tomēr pāris 
nedēļu pirms svētkiem Lumiki mieru satricina dīvaina vēstule. 
To ir sūtījis slepens pielūdzējs, kura mīlestība kļuvusi par 
apsēstību. Viņš dēvē sevi par Ēnu un draud pārvērst pirmizrādi 
asinspirtī, ja Lumiki nepakļausies viņa prasībām. Mēģinot 
noskaidrot, kurš sūtījis biedējošās vēstules, meitene sastopas ar 
savas pagātnes tumšākajiem noslēpumiem. Vai tiešām viņai reiz 
bijusi māsa? Un kas ar viņu noticis? Laika vairs nav daudz, drīz 
jānotiek pirmizrādei, bet Lumiki vēl aizvien nezina, kā uzveikt 

bīstamo vajātāju. Turklāt viņai nav ne jausmas, kurš tas varētu būt... 

 

Viņas lūpas nav sārtas kā asinis, āda nav balta kā sniegs 
un mati nav melni kā ogle, tomēr Lumiki zina, kā 
izdzīvot vistumšākajā mežā un izturēt vissmagākos 
pārbaudījumus...Nebāz degunu svešās darīšanās! Tas ir 
Lumiki moto, tomēr notikumi paši ievelk meiteni baisu 
noziegumu virpulī. Seko e-pasta uzlaušana, izsekošana, 
slepenas telefonsarunas, līdz beidzot šķietami labi 
pārdomāts plāns noved Lumiki vietējā narkobarona 
pasaku ballītē. Un viņai ir jātop par Sniegbaltīti – sārtu 
kā asinis, baltu kā sniegs, melnu kā ogle. 
      Salla Simuka (dz. 1981), somu rakstniece, pasaules 
atpazīstamību ieguvusi ar spriedzes piesātināto trilleri 
The Snow White Trilogy (Sniegbaltītes triloģija); tā 
izdošanas tiesības pārdotas jau 46 izdevējiem. Mediji 
Sallu Simuku nodēvējuši par Jū Nesbē un Stīga Lārsona 
jaunāku prototipu, viņas darbi novērtēti ar vairākām 

literārām balvām, tostarp Topelius Prize (2012) un Finland Prize (2013). 
 
 

 



 
Pēc baisajiem ziemas notikumiem Lumiki ir nolēmusi izbaudīt 
vasaru Prāgā, tālu prom no ziņkārīgiem skatieniem un 
ģimenes noslēpumiem. Neviens viņai netraucē, neviens 
nezvana, neuzmācas ar jautājumiem. Atpūta tik tiešām ir 
izdevusies... līdz brīdim, kad viņu uzrunā agrāk neredzēta 
meitene. Svešiniece ir tērpusies sniegbaltās lina drānās, viņas 
acīs vīd bailes, un viņa apgalvo, ka esot Lumiki māsa.Tajā 
pašā laikā mediju koncerna vadītāja Vera Sovākova gatavo 
nozīmīgāko TV sižetu savā mūžā. Viņa zina, ka cilvēki alkst 
pēc sensācijām, un tieši to viņa var piedāvāt – īstas bailes, 
patiesas ciešanas un nevainīgus upurus. Jo tieši šodien Baltās 
ģimenes Tēvs ir nolēmis ievest savas kopienas ļaudis jaunā 
dzīvē. Caur dziedinošu uguni. Vai ir iespējams labāks sižets 
par cilvēcīgu traģēdiju? 
 

 

 

 

 

Ir 1154. gada ziema, un Anglijas karaliene Eleonora 
gaida savu izdevību. Kamēr viņas vīrs Henrijs karo 
par savām zemēm, Eleonora pilda savu karalienes 
pienākumu, rada bērnus un pārvalda Henrija 
īpašumus. Bet viņa alkst panākt kaut ko vairāk… ja 
vien Henrijs to pieļautu. Skandāli, spēcīgu raksturu 
sadursme, ģimenes ķildas, kas aptver pusi Eiropas. 
Mīlestība un iznīcinošas kaislības mutuļo šajā 
aizraujošajā romānā par vienu no vēstures 
izcilākajām sievietēm – daiļo Akvitānijas Eleonoru. 

 

 

 

 

 

 



Autores jaunākais darbs, kurā atrodami spilgti laikmeta 
redzējumi. Dzīves dažādās epizodes, noklausītas atziņas, 
pamanītās dīvainības, paradoksi, kas "aizķērušies" autores 
pārdomās.  
Turpat arī citu personību likteņi, savas literārās pieredzes 
uzkrātās atziņas un personiskas pārdomas par garīgumu.  
Katrs tēlojums (redzējums, eseja) pauž vēlmi glābt vai labot 
mūsdienu ačgārno lietu kārtību.  
Grāmatas vadmotīvs – lielais lakats – mātes, sargātājas, senču 
mantojuma, patvēruma, gandrīz jau aizmirsto nacionālo vērtību 
motīvs ar savu vērtīgo krāšņumu 
klājas pāri visam, ko šodienā tik aizkustinoši jutīgi pamana 
dzejniece un publiciste. 

 

 

““Vi ņš var izdarīt visu, ko vien vēlas,” sacīja Džeika 
fizikas pasniedzējs. Tik tālu esam tikuši: no speciālās 
izglītības skolotājiem, kuri neticēja, ka Džeikobs 
jebkad varēs iemācīties lasīt, līdz universitātes fizikas 
profesora atzinumam par mūsu dēla neierobežoto 
potenciālu. Es vēlos, lai tieši šādus griestus skolotāji 
un vecāki noteiktu ikvienam bērnam un lai ikviens no 
mums tādus griestus noteiktu pats sev,” saka Kristīne 
Bārneta grāmatas “Dzirksts” autore. Taču ceļš līdz šai 
atziņai ir bijis ilgs un sāpīgs. Divu gadu vecumā 
Džeikam diagnosticēja autismu. Izmisušo vecāku acu 
priekšā puisēns noslēpās pats savā pasaulē.Redzot, ka 
speciālās izglītības sistēma vērsta uz sadzīvisku 
pamatiemaņu iedīdīšanu, nevis uz bērna potenciāla 
atklāšanu, Kristīne no tās atteicās. Kāda jēga 
pievērsties tam, ko bērns nevar? Kāpēc 
nekoncentrēties uz to, ko viņš var? Šāda pieeja kopā 
ar ticību parastu bērnības piedzīvojumu spēkam – 

rotaļām, spēlēm, draugiem – atgrieza Džeiku realitātē. Arī Latvijā ir daudz bērnu ar 
autiskā spektra traucējumiem un vienlaikus ar neparastām spējām mākslā, mūzikā, fizikā, 
matemātikā un citās jomās. Un arī Latvijā esam pieredzējuši to brīnumu, kad, saņēmis 
piemērotu atbalstu, mazais tomēr atveras dzīvei. 

 



1963. GADA 22. NOVEMBRĪ DALASĀ ATSKANĒJA TRĪS 
ŠĀVIENI. 
TIKA NOGALINĀTS PREZIDENTS KENEDIJS, UN 
PASAULE MAINĪJĀS. 
BET JA NU LAIKU VARĒTU PAGRIEZT ATPAKAĻ? 

Šajā daudzslāņainajā meistardarbā pasaules spriedzes literatūras 
karalis Stīvens Kings aizved lasītāju neticamā ceļojumā uz 
pagātni ar iespēju to mainīt. Džeiks Epings, trīsdesmit piecus 
gadus vecs angļu valodas skolotājs, izlasījis kāda skolnieka 
neparasto domrakstu un uzzinājis vietējā krodziņa saimnieka 
Ala noslēpumu, nonāk 1958. gada pasaulē, lai izpildītu sava 
mirstošā drauga Ala doto uzdevumu: atrast Lī Hārviju Osvaldu 
un novērst prezidenta Džona Kenedija slepkavību.Tā sākas 
Džeika Epinga jaunā dzīve kā Džordžam Ambersonam – dzīve, 
kurā netrūkst ne spriedzes pilnu notikumu, ne mistisku sakritību, 
ne liktenīgas mīlestības un īstu šausmu. Un vēsture vairs nav 
vēsture... Nekad vēl ceļojums laikā nav bijis tik ticams. Un tik 
šausminošs. 

 

Jaunajā Dainas Avotiņas darbā turpinās lasītāju iecienīto 
romānu KAD LAUSKS CĒRT un JŪLIJA varoņu gaitas uz 
20. gadsimta vidus vēsturisko notikumu fona. 
Romāna centrā – Rimežu saimnieces Jūlijas jaunākā dēla 
Rūda sarežģītais liktenis. Jauna virsnieka gaitas neatkarīgās 
Latvijas armijā, mežsarga darbs tālu no dzimtajām mājām, 
cīņa par jauno puišu mežabrāļu dzīvību, atbildīgi amati 
pēckara un kolhozu pirmsākumu laikā, nepatiesas apsūdzības, 
pārdzīvojumu pilni personiskās dzīves līkloči... Tas viss – 
viena cilvēka mūžā. Cilvēka, kuru vispatiesāk raksturojis viņa 
draugs Gusts Līdums: “Rūdi Rimežu var krāsot gan baltu, 
gan sarkanu, bet īstenībā viņš ir cilvēks nemaināmā 
cilvēcības krāsā.” 
“No šīs mazās, dažos soļos pārejamās pasaulītes, no šī mazā 
zemes laukumiņa, kur šodien bija apgulusies māte, neviens 
nekad nav atgriezies un neatgriezīsies.  
Tālab jānodzīvo pēc iespējas saturīgāk un labāk šī īsā dzīvīte, 
kas ikvienam dota šeit viena vienīga un neatkārtojama.  
Ir jādzīvo, jāprot mīlēt, piedot un atcerēties. Nez kādēļ viņam 
tas viss lāgā nepadodas. Viņa ceļā allaž gadās kāds traucējošs 
sprungulis. Varbūt tādēļ, ka viņš šo ceļu iet pārmēru ātri, 
katru soli iepriekš neapdomājis?” 

 

 

 



Par brīvu siers ir tikai peļu slazdā, un arī tikai otrajai pelītei – 
šis moto vijas cauri visām sižeta līnijām un notikumiem Daces 
Judinas jaunajā detektīvromānā "Siers otrajai pelītei". 
 
...Rīgā siro maniaks. Aiz viņa paliek septiņi izsmalcināti 
nežēlīgi nogalināti upuri, pie katra no tiem – zīmīte, kurā 
minēts viņa noziegums, par ko izpildīts sods. 
 
Majors Miks Kaķītis, kurš kopā ar Annu Elizabeti un draugiem 
devies uz Londonu, lai beidzot nosvinētu saderināšanos, tiek 
atsaukts no ceļojuma – par katru cenu jāatklāj Rīgas maniaka 
lieta. Mikam tiek solīts paaugstinājums un pulkvežleitnanta 
uzpleči. Vienīgais nosacījums – šīs lietas izmeklēšanā nedrīkst 
iesaistīt nevienu no Mežāju kompānijas, jo īpaši Annu 
Elizabeti.  
 
Viņa šo noraidījumu uztver kā Kaķīša nevēlēšanos turpināt abu 
attiecības... Mēģinājums izrunāties cieš neveiksmi, un Anna 
Elizabete nolemj rīkoties radikāli... 

 

 

MŪSU LĒMUMI VAR MAIN ĪT MŪSU LIKTENI. 
 
Ir 1950. gads. Ņūorleānas Franču kvartāls glabā daudzus 
noslēpumus.  
Kādā istabiņā virs grāmatveikala mīt Džosija Morēna, kura 
būtu parasta jauna meitene, ja vien... nebūtu vietējā bordeļa 
prostitūtas meita. Tāpēc viņas dzīve nav nedz parasta, nedz 
vienkārša. Džosija vēlas kaut ko vairāk, nekā spēj sniegt šī 
pilsēta un lolo sapņus par šķietami pašsaprotamām lietām – 
izglītību, draudzību un mīlestību. Taču savādi notikumi 
satricina viņas dzīvi un izaicina viņas sirdsapziņu. Pilsētā 
ierodas kāds gangsteris. Tiek nogalināts kāds vīrietis. Un 
Džosijai jāpieņem lēmumi, kas ietekmēs viņas likteni.  
 
Rūta Šepetis (Ruta Sepetys) ir amerikāņu rakstniece. Viņas 
pirmais romāns “Starp pelēkiem toņiem”, kas drīz pēc 
publicēšanas kļuva par pasaules bestselleru, ir tulkots arī 
latviešu valodā (2012).  

 

 



 

Šajā grāmatā Raiņa pētniece Gaida Jablovska 
apkopojusi vēstules, kuras sarakstē ar L īzi priecēja 
ģimeni 16 gadu garumā. 
  
    Sarakstes aizsākums, kad puikam 14 gadi. Viņš 
pirmoreiz mūžā aizbraucis tālu, tālu no mājām – uz 
Rīgu – un sācis mācīties ģimnāzijā – vācu ģimnāzijā. 
Vācu valoda, vācu izglītība vēl skaitās par nākamo 
panākumu drošu garantiju. Un paši pirmie vārdi, kurus 
viņš raksta vēstulē ģimenei – “Mīļā māsa!”. Tā ir Līze. 
āņa un Līzes – brāļa un māsas – sarakstīšanās nav 
nekāds romāns. Kādēļ mums lasīt šīs vecum vecās 
vēstules, kādēļ sekot notikumiem, bieži vien sīkiem, 
no sen izgaisušām dzīvēm? 

 

 

Šī ir pirmā Intas Blūmas izdotā grāmata, 
kurā viņa ir apkopojusi savu personīgo un 
daudzu citu Latvijas sieviešu pieredzi, 
izejot transformācijas ceļu, dziedinot sevi, 
atgūstot savu sievišķības spēku, atverot 
savu sirdi un sākot dzīvot savu patieso 
dzīvi. Visi grāmatā skartie jautājumi tiek 
apskatīti no garīgās psiholoģijas jeb 
Dvēseles uzdevumu un mērķu viedokļa, 
kas ļauj ieraudzīt pasauli no taureņa, nevis 
kāpura redzējuma. Autore savā grāmatā 
runā par sievišķību un sievišķo enerģiju, 
par sievišķā spēka avotiem, 
partnerattiecībām, seksualitāti, par 
attiecībām ar vecākiem un bērniem, par 
sievietes būtību un sūtību, kura var 
atklāties vien tikai, iepazīstot sevi ārpus 
materiāli fiziskās pasaules robežām. 

Šī grāmata ir kas vairāk nekā tikai uzziņu 
krājums par botānikas zinātni un dārzkopībā 
izmantoto valodu. Tā ir arī praktiskas ievirzes 
grāmata, kuras palīdzēs dārzkopjiem izprast, 



kā augi aug, kas tos ietekmē un kā sasniegt labākus rezultātus to audzēšanā. Ilustrēta ar 
skaistiem augu attēliem un shematiskiem zīmējumiem, "Botānika dārzkopjiem" sniedz 
simtiem botānikā lietotu terminu skaidrojumus un atklāj to saistību ar ikdienišķo 
dārzkopības praksi. Vieglākai uztverei grāmata ir iedalīta nodaļās, kurās apskatīti dažādi 
temati – no augu uzbūves līdz kaitēkļiem; atsevišķas sadaļas veltītas praktiskiem 
jautājumiem, piemēram, sēklu sēšanai vai augu apgriešanai. Ielogos “Botānika darbībā” 
sniegta nozīmīga papildinformācija. Īpašos atvērumos stāstīts par izciliem zinātniekiem, 
augu vācējiem un ilustratoriem, kuri ir devuši lielu ieguldījumu botānikas un dārzkopības 
attīstībā. Šī grāmata dārzkopjiem pavērs durvis uz botāniskās informācijas bagātību 
glabātuvi, lai viņu dārzi kļūtu vēl zaļāki un krāšņāki. 

 

 

17. gadsimts. Roberto della Grīva glābjoties 
no kuģa bojāejas vētrā nonāk uz pamesta kuģa 
ar nosaukumu "Dafne", kurš ir atstāts perfektā 
kārtībā, ar pārtikas krājumiem un eksotiskiem 
putniem un augiem, lai tur sastaptos ar sevi, 
vai varbūt pareizāk būtu teikt - atklātu sevi. 
Iespējams, šo darbu var lasīt tikai kā romānu 
par jaunekļa dzīvi pirms kuģa bojāejas un pēc, 
jo personīgu detaļu te netrūkst, un šis tiešām 
IR romāns, bet man tas viss pavirzījās otrajā 
plānā, centrā atstājot cilvēciskās pārdomas par 

dzīvi, tās jēgu, virzību.  

 

 

Dagijs ir izcils savā profesijā. Pavārs, kurš 
savulaik veiksmīgi vadījis lielisku Londonas 
restorānu, šobrīd ir uz izmisuma robežas, 
turklāt nespēj vienoties ar šķirto sievu – pie 
kura no viņiem dzīvos pusaugu meita. 

Dagija labākais draugs Saimons labprāt 
iesaistās Dagija atbalsta komandā un kopā ar 



draugu ģimenēm palīdz viņam tikt pāri dzīves smagākajiem brīžiem. 

Reiz Saimons šķērso līniju, aiz kuras nenovēršami aizsākas drāma, kas 
ietekmē viņus visus… 

 

 

Žorža Sanda - Aurora Lūsja Dipēna-Didevāna būtu varējusi 
kļūt par Kurzemes hercogieni, ja krievu galma intriganti 
atbalstītu nevis Bīronu, bet otru kandidātu - Saksijas Moricu, 
kurš bija viņas sencis. Mēs varam tikai minēt, kā būtu, ja būtu, 
bet liktenis gribēja, lai viņa pārtop par pasaulslavenu franču 
rakstnieci. Autores biogrāfija diezgan lielā mērā atspoguļojas 
viņas romānos. Arī darbā "Metella", kurā iezīmējas tādas kā 
viņas pašas, Šopēna un meitas Solanžas aprises. Viņa dzīvoja 
romantisma laikmetā, tas apjaušams arī pārējā šajā grāmatā 
iekļautajā prozā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kārļa Ieviņa darbi ir par cilvēku attiecībām, to 
sarežģījumiem, dabas un mīlestības skaistumu. 
Rakstnieku īpaši interesē sieviešu un vīriešu 
raksturi, to saderība vai neatbilstība, dziļākā 
būtība, tādas nianses kā pašaizliedzība, 



koķetērija, savtība, aprēķins, tīri vai netīri nolūki. Tāpēc šie romāni šķiet ļoti 
mūsdienīgi, jo tēmas ir nezūdīgas. 
 
 

 

 

 

 

Četras ļoti atšķirīgas sievietes. Viens ārkārtīgi 
šarmants vīrietis. Un tumšs noslēpums, kas saista 
viņus visus… Kura gan zina, kāds patiesībā ir Padijs 
de Korsijs? 

Visām četrām dāmām ziņa par harizmātiskā politiķa 
precībām ir negaidīts pārsteigums. Lolai Deilijai ir 
pamatoti iemesli interesēties, kas ir Padija topošā 
sieva, jo viņa vairāk nekā gadu ir bijusi Padija 
draudzene un pavisam noteikti nav tā, kuru viņš 
precēs... Kas ir šī sieviete – laimīgā līgava, nākamā 
de Korsija kundze? 

 

 

Kaisle, 
mūžība, 

uzticība un atjaunotne sirdsgudrā 
romānā  

Romāns par jaunas dzīves sākumu 
uzrunā ar patiesu emociju gammu. 
Kārenas Vaitas darbiem raksturīga 
dziļa izpratne par jūtu spēku, zaudējuma 
sāpēm, par pārdrošām cerībām un dzīves 
alkām, par mīlestību, kas izmaina 
likteņus. 



  

Mīlestību uz grāmatām Emija Hamiltone izjutusi, kopš sevi atceras. Kad viņas rokās 
nonāk kaste ar senām grāmatām, Emija kaislīgi nododas izpētes priekam. Starp 
nodzeltējušajām lapām viņa atklāj aizraujošu, vēstulēs uzrakstītu slepenas mīlas stāstu. 
Jaunā vīrieša balss atdzīvina Emijas sirdī dziļi snaudošas jūtas, un viņa dodas ceļojumā 
uz vietu, kur rakstītas vēstules. Tas pilnībā izmaina viņas dzīvi.. 

 

Kristoferam ir četrpadsmit gadu, un viņš dzīvo Rīgā 
mazā pagrabstāva dzīvoklītī kopā ar veco radinieku 
Freimaņonkuli. Neviens zēnu neuzskata par kaut ko 
īpašu – arī viņš pats ne. Taču gluži parasta mācību 
gada pēdējā skolas dienā sāk risināties dīvaini 
notikumi. Vispirms zēnu autobusā uzrunā savāds tips 
ar šujmašīnai līdzīgu priekšmetu. “Lai kas arī 
notiktu, saglabā mieru. Ordenis par tevi parūpēsies,” 
viņš apgalvo. Kas ir šis mistiskais Ordenis, un ko tas 
vēlas no Kristofera? Jau visai drīz izrādās, ka 
Kristofers tiešām tiek iesaistīts neparastos 
notikumos, kuri risinās gan Rīgā, gan Romā un 
Parīzē un kuros sava loma ir 
noslēpumainām nākotnes tehnoloģijām, 
ceļošanai laikā, Sv. Jura baznīcai Vecrīgā, Eifeļa 
tornim, kristāla galvaskausam, 
Kristofera neciešamajai klasesbiedrenei Katei. Un tas 

vēl nav viss... Piedzīvojumi tikai sākas! 

"Deja ar pūķiem" I  

Rietmalā milzu soļiem ziema nāk, tādēļ romāna “Deja ar pūķiem” varoņi meklē 
iespējas, lai nokļūtu siltajos dienvidos, tuvāk pūķu karalienei Dinerīsai 
Tārgārjenai. Septiņas valstības ir ārkārtīgi nobriedis auglis iekarošanai, un 
atšķirībā no Rūza Boltona, kurš, iespējams, sapņo kļūt par Ziemeļu karali, un 
Stanisa Barateona, kurš cīņu par Dzelzs troni izcīna ziemeļos, Dinerīsa pirms 
došanās uz Rietmalu ar mainīgām sekmēm turpina cīnīties par pasaules iekārtas 
maiņu Vergu līcī. Romānā “Deja ar pūķiem” fiziski jūtama virzība un nojaušama 
atrisinājuma tuvošanās. Turklāt ir atgriezušies varoņi, kuru gaitām nespējām 

sekot “Vārnu dzīrēs” ‒ Tīrions, Dinerīsa un Džons, kas padara šo sāgas daļu vēl 
labāk un kārāk lasāmu par iepriekšējām. 

 



 

Kādēļ dīvains bolīviešu vīruss ir uzbrucis 
krievu miestam? Kā nekurienes vidū, dziļā 
sniegā sāka parādīties noslēpumainas kristāla 
piramīdas? Kas tie tādi vitaminderi un kā viņi 
dzīvo? Tas viss jaunajā Vladimira Sorokina 
romānā, kas vēsta par lauku daktera Garina 
ceļu pie slimniekiem putenī. 
 
Kaislīgs lasītājs izbaudīs pārsteidzošu 
piedzīvojumu un kolorītus tēlus, vērīgs - 
atpazīs nedaudzus nemirstīgus, klasikas 
apdvestus cilvēktipus un novērtēs paša autora 
ironisko skatu uz savu dzimteni 

 

 

 

 

 

 

Grāmata stāsta par sacelšanos Vorkutas 
nometnē pēc Staļina nāves 1953. gadā. Stāsta 
galvenais varonis ir soms Eino Prike un 
liekot kopā gabaliņu pa gabaliņam viņa 
dzīvesstāstu, autors atklāj arī baltiešu, 
ukraiņu un daudzu citu ieslodzīto likteņus. 

Jukas Rislaki grāmatā starp daudzajiem 
faktiem, oficiālajiem dokumentiem, 
liecībām, intervijām, atmiņu stāstiem un 
nepublicētiem materiāliem izgaismojas 
ieslodzīto profesoru, skolotāju, studentu, 



mākslinieku dzīves. Attiecības starp ieslodzītajiem un pārvaldi, ieslodzītajiem 
un brīvajiem, brīvajiem un pārvaldi… 

 

 

 

Maskavas daudzstāvu nama kāpņu telpā ar diviem 
naža dūrieniem nogalināta Jevgeņija Pankrašina, 
bagāta biznesmeņa sieva. 
Pēc viņas tuvinieku teiktā, pie cietušās bijis dārgs 
juvelierizstrādājums – kaklarota. 
Taču nozieguma vietā tā nav atrasta. No pirmā 
acu uzmetiena viss šķiet vienkārši – 
slepkavība laupīšanas nolūkā. Bet, jo vairāk 
informācijas izdodas savākt operatīvajiem 
darbiniekiem 
Antonam Stašim un Romānam Dzjubam, jo 
dīvaināka un mīklaināka kļūst šī lieta. 
Arī viņiem tuva cilvēka nāve turpina 
neizskaidrojamo slepkavību virkni... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reklāma, produktu realizācijas veicināšana, tiešais mārketings, interaktīvais mārketings, 
sabiedriskās saskarsmes, sponsorēšana, personiskā apkalpošana, izstādes. 2.grāmatā 
detalizēti izanalizēta personiskā komunikācija. Liela uzmanība pievērsta IMK 
izplatīšanas kanālu raksturojumiem, vērtējumiem, izvēlei un plānošanai. Grāmata ir 
uzrakstīta kā monogrāfija, kas satur autoru pētījumus, analīzi, metodikas u.c., taču tai ir 
gan teorētiska, gan praktiska nozīme.  

 

Grāmatas mērķis ir pakāpeniski, soli pa solim, 
izsekot pētnieciskās domāšanas procesam un 
pētnieciskā darba izveidei, sākot ar temata 
izvēli, tā formulējumu un beidzot ar teksta 
sakārtojumu un darba noformējumu, brīdināt 
no „klupšanas akmeņiem”, nezināšanas 
riskiem un tipiskām kļūdām, ko zinātniskajā 
rakstīšanā pieļauj iesācēji – skolēni un nereti 
arī studenti. „Zinātniskās rakstīšanas skola” 
ietver gan pētījuma organizatoriskos un 
metodiskos jautājumus (piemēram, teorētiskās 

literatūras studijas, pētnieciskās darbības riski, rakstīšanas psiholoģiskās barjeras), gan 
zinātniskā darba satura un valodas stila jautājumus (pētnieciskā darba struktūra, citāti un 
citēšana, bibliogrāfiskās atsauces, dažādas valodas īpatnības zinātniskā stila tekstā). Šādā 
aspektā pētniecības un zinātnes valodas teorētiskie un praktiskie jautājumi latviešu 
valodā aplūkoti pirmo reizi.  

Katrs cilvēks nodzīvo mūžu. Taču ne katrs cilvēks 
kļūst par Valsts prezidentu. Kā paveikt savu darbu, lai 
daudz cilvēku tev sacītu paldies? Kā kļūt par 
prezidentu? Kādus darbus paveikt, kļūstot par 
prezidentu? Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers 
no 2007. līdz 2011. gadam savā grāmatā “Kas es 
esmu” stāsta par savu darbu Valsts prezidenta amatā, 
vēloties parādīt dažas mazāk zināmas prezidenta darba 
aizkulises, atklāt varas cinisko un reizē arī cilvēcisko 
dabu. Valdis Zatlers grāmatas ievadā saka: “Rakstu 
zīmēs varu attēlot tikai paša piedzīvoto. 
Visobjektīvākais viedoklis ir subjektīvais viedoklis, jo 
samelot sev nav iespējams. Visi notikumi grāmatā 
attēloti no mana skatu punkta, un tā ir mana patiesība 



par notikušo. Ar šo grāmatu es vēlos pateikties visiem cilvēkiem, ar kuriem krustojušies 
mani dzīves ceļi. Īpaši vēlos uzrunāt jaunatni. Tikai tauta, kas zina savu vēsturi, spēj 
veidot savu nākotni. Mēs varam bezgalīgi citēt daudz gudru domu, bet nekad nevajag 
pārstāt domāt pašiem. Ceru, ka mans stāsts rosinās cilvēkus domāt. Domāt par sevi, par 
mūsu tautu un Latviju. 

 

Donalds Makeigs (Donald McCaig), amerikāņu rakstnieks, 
ir vairāku literāro darbu par Amerikas Pilsoņu karu autors. 
Margaretas Mičelas mantinieki viņam uzticēja uzrakstīt 
slavenā romāna “Vējiem līdzi” turpinājumu – “Reta Batlera 
ļaudis”. Šo grāmatu rakstnieks rakstījis divpadsmit gadus, un 
tā kopš publicēšanas brīža kļuvusi par nozīmīgu notikumu 
miljoniem romāna “Vējiem līdzi” lasītāju un piešķīrusi 
jaunas krāsas nemirstīgajam mīlas stāstam. 
Romānā “Reta Batlera ļaudis” meistarīgi atklāta Reta 
Batlera dzīve. Rets atainots gan kā mazs zēns – 
brīvdomātājs, kas mīl piekrastes tīreļus un paisuma ūdeņus, 
gan kā nobriedis vīrietis, kuram piemīt arī cilvēciskas 
vājības. Romāns sniedz iespēju iepazīt cilvēkus, kuri 
ietekmējuši Reta personības veidošanos, – brīvlaisto vergu 
dēlu Tūnisu Bono, Reta bērnības draugu, pārvaldnieka 
Jesaja meitu Bellu Votlingu un citus. Protams, arī Skārletu 
O’Hāru – stūrgalvīgo, kaislīgo sievieti, kurai ar Retu ir 
daudz vairāk kopīga, nekā pati grib to atzīt, un kura mīl viņu 
daudz dziļāk un patiesāk, nekā pati to apzinās. 

 

“Redziet, es pārdodu grāmatas kā zāles. Ir 
grāmatas, kuras der miljonam cilvēku. Dažas – 
tikai simtam. Un ir tādas zāles – pardon! grāmatas 
–, kuras sarakstītas tikai vienam vienīgam 
cilvēkam... Grāmata ir gan ārsts, gan zāles 
vienlaikus. Tā nosaka diagnozi un ārstē. Piemeklēt 
īstos romānus atbilstošajām kaitēm – tas ir veids, 
kā es pārdodu grāmatas.” 

Uz sava skaisti atjaunotā kuģa Žans Pardū vada 
grāmatu veikalu vai, precīzāk sakot, “literāru 
aptieku”, jo viņam piemīt īpašas spējas dziedēt 
savu pircēju dvēseles sāpes. Tikai pats sevi, šķiet, 
viņš nespēj dziedināt. Pagājuši jau divdesmit gadi, 



kopš Žanu pameta viņa dzīves mīlestība, atstājot vien vēstuli, kuru viņš tā arī nekad nav 
uzdrošinājies izlasīt... Līdz šai vasarai, kas visu maina. Un Žans ar savu “grāmatu kuģi” 
dodas uz Provansu, meklējot savu pagātni un mīļoto sievieti. 

 

Romāna ''Astoņu ziedlapu roze'' galvenais 
varonis ir divdesmit divus gadu vecais Arnljots 
Toris, kura lielākā aizrautība ir rozes. Vēlmē 
sekot savai patiesajai kaislībai un tikt skaidrībā 
ar visai sarežģīto dzīvi Arnljots teic ardievas 
tēvam un dvīņubrālim Jozefam un dodas uz 
ārzemēm atjaunot kāda viduslaiku klostera rožu 
dārzu. Arnljota melanholisko dzīves izjūtu veido 
ne vien smeldzīgās atmiņas par autokatastrofā 
mirušo māti, ar kuru viņu vienoja kaislība uz 
rožkopību, bet arī Flora Sola - Arnljota mazā 
meitiņa... 

 ''Astoņu ziedlapu roze'' ir grāmata par juteklisku 
vīrišķību, par kādu, kurš nav vikings, par 

tēvišķumu, 

beznosacījumu mīlestību, pašapjausmi, dāsnumu un 
tiekšanos pēc skaistā.  

Spārītes, Edgara, Ralfa, Ineses dzīvē pagājis vien 
gads, bet šķiet, katrs no viņiem šī gada laikā 
izdzīvojis vairākas dzīves. Jūtu  trauslums 
mijas ar pārdzīvotām  kaislībām, pat traģēdijām, 
pragmatisms ar jaunības ideālismu. Vai pārmetumi, 
gļēvums un noklusēšana nebruģēs ceļu jauniem 
pārpratumiem? Vai seno dienu sapņu meitene 
Spārīte izvēlējusies citu? Atkal sastaptais 
bērnības dienu kokgriezējs vai jaunais arhitekts un 
viņa sapņu zeme Norvēģija? Vai sastapšanās ar Edgaru būs vien nejaušība? Vilinājumu ir 
daudz. Un Latvijā mītošo grāmatas varoņu kaislības vēl uzkurina stāsts, kas vienlaikus 
risinās viņu ģimeņu un draugu peļņas zemēs. Bērnības meži, jūra un kastanis pie viņu 



mājas Rīgā vai tālās zemes kalni? Tie satuvina, tie attālina. Viņu dzīves tikai sākas un 
viņiem jau jāizvēlas, bet viņi taču mīl… 

 

Uzsākot mācības desmitajā klasē, 
sešpadsmitgadīgajai Eleonorai viss ir jauns: 
jauna skola, jauni draugi, jauna iemīlēšanās... 
Tikai pastaigu vieta – Krustpils baznīcas sēta – 
paliek tā pati vecā. Tieši tur viņa pirmoreiz 
ierauga noslēpumaino svešinieku. Svešinieku, 
kurš negaisā sēž, lietus neskarts, runā un ģērbjas 
vecmodīgāk par citiem jauniešiem un nepamet 
baznīcas teritoriju... 

Drīz vien tikšanās ar savādo puisi kļūst par 
Eleonoras pastaigu neatņemamu sastāvdaļu un 
gaismas stariņu sarežģītajās attiecībās ar 
skolasbiedriem. Tomēr viņa nespēj ne 
iedomāties, cik tālu jaunā draudzība viņu 
aizvedīs – un kāda būs tās cena... 

 

 

 

 

 

Šajā grāmatā Pīters Meils iepazīstina lasītāju ar 
franču kulinārijas kalendāru, ļaujot izjust tā 
tradīciju, svētku un gadatirgu neatkārtojamo 
gaisotni un garšu bagātību. 
Livaro autors izbauda izcilu sieru aromātu un vēro 
gadskārtējās siera ēšanas sacensības; Martiņīlebēnā 
mācās pareizi ēst gliemežus, bet Vitelā kļūst par 
pirmo angli, kas tiek uzņemts vietējā varžēdāju 
brālībā. Pīters Meils spilgti apraksta to pārsteidzošo 
entuziasmu, ar kādu franči organizē un apmeklē pat 
pašus dīvainākos pasākumus, kuru mērķis ir 



pārvērst ēšanu un dzeršanu par svētkiem.  
Sirsnīga, humorpilna un apetīti rosinoša grāmata! 

 

 

Talantīgajai pianistei Sofijai un viņas jaunajam vīram 
Andrea bija visas pasaules laimes apsolījums. 
Iespējams, viņi būtu laimīgi līdz mūža galam. Tikai 
viens nebūtisks strīds, liktenīgs mirklis aizkrāso logus 
laimes mājai un satriec visus sapņus smalkās druskās. 
Sofija atsakās no savas mīlestības uz mūziku, lai būtu 
kopā ar Andrea.  Tankredi – jauns, bagāts, skaists un… 
vientuļš. Sofija – talantīga pianiste, kura mīlestības dēļ 
atteikusies no spožas karjeras. Kādi upuri jānes, kad 
parādās jauna mīlestība? Vai tas, kura sirdi nospiež 
traģiska neatrisināta pagātnes mīkla, spēs pilnvērtīgi 
ļauties jaunām jūtām? Kā vēsa zīda glāsts karstā dienā 
šis stāsts pieskaras lasītāja dvēselei. Vai vienā dzīvē ir 
iespējams iegūt visas dāvanas, un kāda cena par tām 
jāsamaksā? Reiz lasīts, šis romāns iespiežas atmiņā un 
liek lasītājam arvien atgriezties pie varoņiem un domāt 
par viņu dzīvēm ar visdziļāko izpratni un līdzjūtību. 

 
 

 

 

Populārās un iemīļotās bērnu grāmatu 
mākslinieces Margaritas Stārastes teksts un 
zīmējumi iepazīstina mazos lasītājus ar Zīļuka 
dēkām. 

 

 

 



 

 

 

Grāmatā pārstāstītas gan pazīstamas, gan retāk 
lasītas klasiķu Grimmu un Andersena pasakas. 
Tās rāda, ka pasaule ir daudzkrāsaina un mainīga, 
tajā blakus mīt labais ar ļauno, cūkgans ar ķēniņu, 
cilvēki ar meža zvēriem. Ne tikai baltas dienas 
veido dzīves rakstu, bet labi ir zināt, ka pēc nakts 
vienmēr uzausīs gaisma. Un nereti pasakās var 
notikt gluži kā dzīvē, tad kāpēc lai dzīvē nebūtu 
kā pasakā? No angļu valodas tulkojusi Ieva 
Tarvida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grāmatu par Harija Spanovska dzīvi palīdzējuši 
rakstīt Hara tuvie cilvēki: mamma, māsa, bērni, 
kolēģi, bērnības un skolas gadu draugi, mūziķi 
un copes brāļi. Viņi visi ar saviem stāstiem 
autorei palīdzēja iziet cauri Hara dzīves 
aizrautīgajam un neprātīgajam skrējienam. 
Harijs bija dzīves baudītājs, bet mūžīgais 



dzīvesprieks bieži vien bija maska, aiz kuras paslēpt vientulību, skumjas un – pēdējos 
gados – fiziskas sāpes. 

 

 

 

 

 

 

Kā apgūt un izmantot masāžu dažādu slimību 
ārstēšanā. Grāmatā masāžas paņēmieniem dots 
plašāks apraksts, ar mērķi padarīt saprotamāku un 
precīzāku to izpildi jaunajiem masieriem. Šim 
pašam mērķim kalpo masāžas paņēmienu 
izpildīšanas fotogrāfijas, kurās parādīti masiera 
roku stāvokļi arī dinamikā. 

 

 

 

 

 

Vērienīga nemirstīgo vampīru uzbrukuma dēļ Svētā Vladimira 
akadēmijā tiek izziņota augstākā trauksmes pakāpe. Strigoi 
cenšas iznīcināt Moroi aristokrātiju, tāpēc skolēnu brīvdienu 
brauciens uz Aidaho sniegotajiem kalniem kļūst gandrīz vai 
par obligātu viņu drošības garantiju. 
Tomēr Roze Hetaveja pat šādos apstākļos cīnās ar mīlas 
dzīves problēmām. Attiecības ar apburošo skolotāju Dimitriju 
nedrīkst gūt piepildījumu, turklāt viņai uzrodas konkurente. 
Varētu šķist, ka Moroi slēpošanas kūrorts ir nevainojams 
patvērums, taču Rozei un viņas draugiem draud lielākas 
briesmas, nekā meitene jelkad spētu iedomāties. 



 

 

 

 

 

Pēdējais Strigoi vampīru uzbrukums Svētā Vladimira 
akadēmijai bija visnāvējošākais skolas pastāvēšanas 
vēsturē. Tika zaudētas daudzas Moroi audzēkņu, 
skolotāju un sargu dzīvības. Pat vēl ļaunāk – Strigoi 
dažus gūstekņus paņēma sev līdzi... Arī Dimitriju. 
Viņš drīzāk mirtu, nekā kļūtu par Strigoi. Un nu Rozei 
ir jāpamet labākā draudzene Lisa – dižciltīgas Moroi 
dzimtas pārstāve –, kuru viņa bija zvērējusi aizsargāt 
par spīti visam. Rozei ir jātur Dimitrijam sen dotais 
solījums. 
Bet vai viņa spēs nogalināt to, kuru mīl visvairāk? 

 

 

 

 

 

Vampīru akadēmijas audzēkņiem ne brīdi nav 
garlaicīgi – Rozei un viņas klasesbiedriem jāsastopas 
ar jauniem pārbaudījumiem. Skolotāji katram 
dampīram piešķir vienu Moroi skolēnu, kurš dienu un 
nakti jāsargā. Rozi šis pārbaudījums sanikno, jo Lisai 
skolas vadība ir izvēlējusies nevis viņu, bet citu sargu.  
Pavērsiens Rozes attiecībās ar Dimitriju, konflikti ar 
aristokrātiskajiem Moroi vampīriem, un grāmatas 
beigās – satricinošs pavērsiens, kas visiem šīs sērijas 
faniem liks vēl nepacietīgāk gaidīt turpinājumu... 



 

 

 

 

Lisa Dragomira ir mirstīga vampīre. 
Viņa nemitīgi jāsargā no visnežēlīgākajiem un 
bīstamākajiem vampīriem – tiem, kuri nekad nenomirs. 
Roze Hetaveja ir Lisas labākā draudzene un 
miesassardze. 
Pēc bēgšanas no mācību iestādes un divus gadus 
ilgušas dzīves nelikumīgā brīvībā abas meitenes tiek ar 
varu atvestas atpakaļ Sv. Vladimira akadēmijas dzelzs 
vārtu ielokā, kur viņām jāizdzīvo aizliegtas mīlas, 
cietsirdīgu attiecību un baisu nakts rituālu pilnā 
pasaulē. Pats galvenais – viņas ne mirkli nedrīkst 
zaudēt modrību, lai nemirstīgie vampīri nepaņemtu 
Lisu uz mūžiem. 
Aiz dzelzs vārtiem slēpjas aizliegts kārdinājums...  

 

 

 

 

Kopienu sabiedrību, kurai reiz ticēja Trisa Priora, ir 
sašķēlusi vardarbība un cīņa par ietekmi, to ir sagrāvuši 
zaudējumi un nodevība. Tāpēc, kad Trisai piedāvā 
iespēju iepazīt pasauli ārpus pilsētas robežām, viņa ir tam 
gatava. Varbūt aiz žoga viņa un Tobiass atradīs  
vienkāršu, jaunu kopīgu dzīvi, brīvu no meliem, 
neuzticēšanās un sāpīgām atmiņām? 
Taču Trisas jaunā realitāte izrādās vēl draudīgāka par to, 
kuru viņa ir atstājusi. Vecie atklājumi zaudē nozīmi, un 
jaunā patiesība maina cilvēkus, kurus viņa mīl. Trisai ir 



jācīnās, lai izprastu cilvēka – un pašai savu – sarežģīto dabu, un jāpieņem lēmumi, kas 
prasa drosmi, uzticību, ziedošanos un mīlestību. 

 

 

 

 

Starp kopienām briest karš, un katram 
jāizraugās, kurā pusē nostāties. Gaismā nāk 
noslēpumi, izdarīto izvēli vairs nevar atsaukt, 
un no tās atkarīgs vairāk nekā jebkad. Trisu ir 
mainījuši pašas lēmumi, nerimtīgās skumjas un 
vainas izjūta, radikāli jaunatklājumi un 
nestabilas attiecības. Tagad meitenei pilnībā 
jāpieņem sava Citādība, kaut gan viņa nezina, 
ko varētu zaudēt. 

 

 

 

 

 

 

Nākotnes Čikāgas sabiedrība, kurā mīt Beatrise, ir 
sadalīta piecās kopienās. Katrā no tām tiek atzīts un 
attīstīts tikai viens tikums. Taisnprāši lepojas ar 
godīgumu, Nesavtīgie – ar pašaizliedzību, Drošsirži 
– ar drosmi, Sirsnīgie – ar miermīlību un Mācītie – ar 
gudrību.  
 
Sasniedzot sešpadsmit gadu vecumu, katram 



pusaudzim ir jāizvēlas kopiena, kurā tiks pavadīts viss mūžs. Palikt kopā ar ģimeni vai 
sekot savai sirdsbalsij? Meitenes izvēle ir negaidīta un izaicinoša. 

 

 

 

 

 

Jānis Joņevs ir dzimis 1980.gadā. Jelgava 94 
ir viņa pirmā grāmata. Toreiz mūzika bija 
skaļāka, bandīti bija bīstamāki un mati garāki. 
Cilvēki sēdēja zālājos, brauca bez biļetēm, 
devās nezināmos virzienos, neklausīja 
vecākus. Brist naktī pa upi uz koncertu bija 
daudz svarīgāk nekā plānot finanses. Tas bija 
tik ļoti sen, bet beigties tā arī negrib.  
 

 

 

 

 

Visu dzīvi pavadījis ar apziņu, ka ir vienīgais 
bērns, Toms ir satraucies par jaunumiem no 
zemeslodes otras puses. 

Kad Austrālij ā uzaugusī Lilija beidzot atgriežas 
mājās, Īrijā, viņa uzreiz nokļūst rosīgas un 
draudzīgas iedzīvotāju kopienas pašā sirdī. Taču 
tas, ko viņa uzskatījusi par nobeigumu, patiesībā 
ir tikai sākums... 

 



 

 

 

 

Sapņu prinči mēdz būt dažādi, un Kitijai Valentīnai ir ticis 
lieliskākais no tiem: Klifs, slavens žurnālists, bagāts kā Krēzs, 
šarmants, valdzinošs un neatvairāms. Viņi ceļo, apmetas 
lepnākajās viesnīcās, iepazīstas ar slavenībām un izbauda ik 
kopīgo mirkli. Kitija ir kā septītajās debesīs!  
Klifa vienīgais trūkums ir tas, ka viņš pagaidām ir precējies, bet 
Kitija zina, ka mīļotais drīz šķirsies. Viņš to ir apsolījis. 
Šķiršanās gan iestrēgst, un pamazām atklājas, ka Klifa trūkumu 
sarakstu varētu papildināt. Sākas manipulācijas un spēlītes, Klifs 
mēģina padarīt Kitiju atkarīgu emocionāli, seksuāli un finansiāli 
– nogriežot visus iespējamos atkāpšanās ceļus, savukārt Kitija 
mēģina kļūt par vienīgo sievieti viņa dzīvē un vienlaikus 
saglabāt savu “es”. 
Aizraujošs, ironisks un patiess romāns par postošu kaisli, 
mīlestības visspēcību, meliem un cerību – vēl jo interesantāks 
tāpēc, ka Kitijā skaidri ieraugāmi pašas Zuzannas Kubelkas 
vaibsti. 

 

  

Spiegi un pretizlūkošanas darbinieki, digeri un miljardieri, 
pazemes dārgumu meklējumi un kriminālais zelta 
pārdošanas veids. Galvu reibinošo notikumu centrā - digers 
Mežainis, CIP virsnieks Grānts Lērners, FDD operatīvais 
darbinieks Jevsejevs un punduris Bruno Allegro, kurš uz 
kādu brīdi pat kļūst par ievērojamu politisku figūru. Taču 
dzīve nostāda varoņus savās vietās atbilstoši loģikai un 
attīstības likumsakarībām - gan spiegus, gan visus pārējos... 

 

 

 



 

 Jau vairāk nekā 50 gadu dziļi pazemē slepeno 
bunkuru sargā visu aizmirsts sargs. Taču viņš skaidri 
apzinās savu galveno uzdevumu - uzspridzināt 
objektu, ja parādās kāds svešinieks, un majora 
Sincova ar iesauku Mežainis speciālā apakšvienība 
visnotaļ atbilst šim apzīmējumam. Vai sprādzienu 
izdosies novērst? Un kāda loma visā ir bijušajam 
ieslodzītajam, cirka māksliniekam pundurim Bruno 
Allegro? Leģendārā Krātuve ar zeltu beidzot ir 
atrasta. Vai tā nesīs Mežainim un viņa kaujiniekiem 
laimi un gandarījumu? Tikmēr, īstenojoties CIP 
aģentu viltīgajam plānam, uz mūžu notiesātajam 
spiegam Migunovam izdodas izbēgt no īpašā režīma 
kolonijas. Bet vai viss arī turpmāk ritēs gludi un 
operācija Rokenrols izdosies?  
 

 

 

 

 

 

 

 Hospiss jeb paliatīvās aprūpes stacionārs ir vieta, kur 
cilvēku ciešanas sasniedz maksimālo koncentrāciju. Šeit 
katrs cīnās vienatnē. Un vienatnē arī mirst. Mirst noteikti, 
neizbēgami, drīz. Tāpēc drīzai nāvei lemtas pacientes 
slepkavība izskatās vēl jo vairāk absurda, mežonīga, 
zaimojoša. Pie darba ķeras eksperts un analītiķis Drongo. 
Drīz jau viņš ir uz pēdām slepkavam. Taču nozieguma 
motīvi izrādās vienkārši šokējoši! 

 

 



 

 

 Savas mājas kāpņu telpā nošauts pazīstams žurnālists, kura 
specializācija ir skandalozas izmeklēšanas. Mūsu laikos 
parasts gadījums, un milicija bojāgājušā šefam tūdaļ liek 
noprast, ka tas ir absolūts "bezceris", ko izmeklēt nav jēgas. 
Tomēr laikraksta izdevējs neliekas mierā un dodas pie 
vienīgā cilvēka, kurš spēj atklāt šo noziegumu - pie aģenta 
Drongo. Slaveno detektīvu nemulsina fakts, ka nekādu 
pierādījumu un pieturas punktu šajā lietā nav, bet versiju - 
bez gala. Pat viņš nespēj iedomāties, kurp novedīs šī 
izmeklēšana. 

 

 

 

 

 

 

Grāmatā autore apraksta fizisko aktivitāšu nozīmi, dažādus 
terapijas veidus, tostarp, Ķīnas tradicionālo medicīnu, 
homeopātiju, ajūrveidu, Baha ziedu terapiju, iridoloģiju un 
citas, kā arī vienu no svarīgākajiem vesela cilvēka ikdienas 
pamatelementiem – uzturu. Šobrīd autore studē Londonā, 
Naturopātijas medicīnas koledžā, apgūstot naturopātiju ar 
uztura terapijas specializāciju un galvenais, ir 
atveseļojusies no biedējošas slimības. Grāmatā autore 
izklāsta iedvesmojošu stāstu un arī pilnīgi veselam 
cilvēkam šī grāmata kalpo kā vērtīgs ceļvedis un špikeris 
labsajūtas pilnai ikdienai. Turklāt, ļoti svarīgi, Topi vesels 
nepropagandē, ka smagas saslimšanas gadījumā var 
izārstēties tikai ar dabiskiem līdzekļiem, tā vienkārši 
korekti norāda – pat ja ārsti sola visļaunāko, nepadodies un 
pacel galvu virs ūdens, apkārt ir gana daudz pie kā 
pieturēties un kas zina, tā soli pa solim, sekojot medicīnas 
kuģa sakultajām ūdens putām, ir daudz palīgu, kas 



nogādās tevi līdz krastam. Iedvesmojoša grāmata, kas jāizlasa katram, kas jūtas un grib būt vesels. Un 
īpaši tiem, kas slimo ar perfekcionisma “slimību”! 

 

 

Gleznainajos Kornvolas krastos notiek aizraujošas 
lietas. 

Sofija ir pārvilkusi svītru savai pagātnei. Pilsētiņā 
atgriežas pievilcīgais Džošs, lai palīdzētu vadīt 
ģimenes viesnīcu. Visi Džoša mēģinājumi pievērst 
Sofijas uzmanību beidzas ar pilnīgu neveiksmi. Ir 
kāds iemesls, kādēļ Sofija nolēmusi sevi 
vientuļnieces dzīvei... Vai Džošam izdosies iekarot 
Sofijas sirdi? 

Mīlestība un laime ir būtiska jebkurā vecumā. 
Sofija un Džošs nav vienīgie šajā pilsētā, kuru 
mīlestības ceļi ir neparedzami un pārsteigumiem 
bagāti. 

Kādus 
noslēpumus vēl 
glabā šī 
mazpilsēta? 

 

Ekstrēmā sporta lielmeistars, 4 pasaules 
rekordu īpašnieks Fēlikss Baumgartners 
(1969) šajā grāmatā stāsta par savu dzīves ceļu no 
automehāniķa mācekļa līdz lēcienam no 
stratosfēras. Par saviem elpu aizraujošajiem 
lēcieniem no 
visneiedomājamākajām vietām – no 452 metrus 
augstajiem Petronas Dvīņu torņiem Malaizijā, no 
Jēzus statujas Riodežaneiro, par lēcienu Mameta 
alā Horvātijā un daudziem citiem, kas 2012. gada 
14. oktobrī vainagojās ar pasaules rekordu brīvajā 



kritienā – lēcienu no stratosfēras 39 kilometru augstumā, pārvarot skaņas barjeru. 
Stāstījumu papildina fotogrāfijas un citas interesantas liecības par sportista dzīvi, 
treniņiem un iespaidīgākajiem sasniegumiem.  

 

Šoreiz autora ceļojuma galamērķis ir ierindas ceļotājam 
tikpat kā nesasniedzamas salas pašā pasaules malā, turklāt to 
vēsture ir ne mazāk ekstravaganta jo daudzos aspektos. Kā 
stāsta pats autors: “Pitkērna sala ne tikai tūristu ceļvežos 
vien tiek saukta par pasaules attālāko un nomaļāko vietu, tā 
ir sala nekurienes vidū, uz kuru aizbēga pasaules 
visslavenākā kuģa dumpja dalībnieku pēcteči, lai tur ar 
puskailām sievietēm dzīvotu, kā pašiem tīk. Kārtīgi 
razbainieki viņi ir joprojām.  
Sākumā šī bija iecerēta kā bilžaina ceļojuma iespaidu 
grāmata par šo un citām Dienvidjūru salām — paradīzi 
zemes virsū. Pat nonākšana notiesāta pedofila recidīvista 
pajumtē jau pirmajā ceļojuma nedēļā neko būtisku nebūtu 
mainījusi. Taču visādos veidos uzietie tuvākas vai tālākās 
pagātnes ļaudis izrādījās svarīgāki un interesantāki par visu 
Dienvidjūru repertuāru. Brīžam sāka šķist, ka viņi pa šo 
grāmatu saimnieko kā pa savu kabatu, kaut daudziem nekad 

nekādu kabatu nav bijis. 
Veseli divi Ceturtdieņi, kuri iesākumā bija Piektdieņi... Bobs Tomarčins un viņa leģendārais šimpanze... 
Īstais baisais valis Mobijs Diks... Polinēziešu Odisejs, kurš pēdējais redzējis nogrimušo Tuanaki 
noslēpumu salu... Pērļu karaliene Eva Frašona... Ģeniālais draņķis Pols Gogēns un viņa dēls, kurš 
nespēja iemācīties gleznot... 
 

Ir 1453. gads. Konstantinopole ir kritusi, un visas zīmes 
liecina - tuvojas pasaules gals... 
 
Pāvesta slepenā ordeņa izmeklētājs, glītais jauneklis Luka 
Vero kopā ar saviem ceļabiedriem – uzticamo Freizi, brāli 
Pēteri un abām daiļajām meitenēm Izoldi un Išraku – nonāk 
nelielā zvejnieku pilsētiņā Pikolo, kurā sastop bērnu krusta 
kara dalībniekus un viņu vadoni Johanu.  
Šķiet, pret ceļotājiem ir sazvērējušies gan dabas spēki, gan 
cilvēku maldi un aizspriedumi... Meiteņu draudzību un Lukas 
un Izoldes tikko uzplaukušo mīlestību gaida nopietni 
pārbaudījumi. 
 
"Vētras nesēji" ir v ēsturisko romānu karalienes Filipas 



Gregorijas otrais darbs jauniešiem aizraujošajā sērijā "Tumsas ordenis". 

 

 

 

 

 
 
Glītajam jauneklim Lukam Vero, kurš apsūdzēts 
ķecerībā un izslēgts no klostera, tiek uzdots izmeklēt 
noslēpumainus un baisus notikumus, kuri liecina par 
pasaules gala tuvošanos. 
Klosterī, kuru vada septiņpadsmitgadīgā abate Izolde, 
mūķenes moka dīvainas vīzijas, staigāšana miegā, 
asiņojošas brūces... 
Aci pret aci sastopoties ar viduslaiku lielākajām bailēm 
– melno maģiju, vilkačiem, ārprātu –, Luka un Izolde 
uzsāk patiesības meklējumus. Viņi cenšas saprast arī 
paši savu likteni un atklāt Tumsas ordeņa noslēpumus. 

 

 

Trešajā sērijas grāmatā "Muļķu zelts" darbība 
joprojām risinās 1453. gadā. Lukam Vero un viņa 
draugiem jāatklāj patiesība par noslēpumaino angļu 
zelta monētu ieplūšanu Venēcijas tirgū. Draugi 
sastopas ar patiesi neizprotamām maģijas un 
alķīmijas briesmām, jo spēki, kuriem viņi spiesti 
stāties pretī, nav no šīs pasaules... 

 

 

 



 

 

 

 

Jau kopš bērnības Almai Vitakerei piemīt gaišs 
prāts un neremdināmas zināšanu alkas un viņu 
vada pastāvīga brīnuma apjauta un dedzīga 
vēlme aiz ārējām dzīves norisēm izzināt slēpto 
būtību. Almas tēvs, harizmātisks botāniķis un 
viens no bagātākajiem cilvēkiem Jaunajā 
pasaulē, audzina meitu greznībā un zinātkārē. 
Drīz arī Alma kļūst par talantīgu dabaszinātnieci, 
līdz satiek vīrieti, kuru iemīl un kurš tiecas Almu 
vest pavisam pretējā virzienā – dievišķā gara un 
jūtu pasaulē. 

“Visu lietu nozīme” ir ievērojams romāns par 
ievērojamu gadsimtu. Smalki niansētais un 
aizraujošais stāstījums aizvada lasītāju uz tālām 
un atšķirīgām zemeslodes vietām – no Londonas 
uz Peru, Filadelfiju, Taiti, Amsterdamu un vēl 
tālāk. Šajā garajā ceļā romānu piepilda 
neaizmirstami un daudzveidīgi tēli, taču pati 

neaizmirstamākā viņu vidū ir Alma Vitakere – gudra un kaislīga sieviete, kas cenšas sevī 
apvienot intelektuālo un emocionālo pasauli. 



Īsprozas krājums ar apetītlīgo nosaukumu "Belašs jeb 
Vilcienā lasāma grāmata" neierobežo nākamos lasītājus 
grāmatu lietot arī citos transportlīdzekļos, lai aizgaiņātu 
garlaicību. TR Notārs piedāvā patiešām pikantu stāstu 
"ēdienkarti", prozas saulītē ieceldams tādus varoņus, 
kurus par varoņiem var dēvēt tikai literāriskajā nozīmē, 
jo tie visnotaļ var pretendēt uz vietu TR. Taču tiem 
apbrīnojamā kārtā piemīt vai nu ģenētisks nezāles 
dzīvelīgums, vai arī aerodiuma cienīgs domu lidojums. 
Tādi ir gan ašie puiši Ļoša un Goša ar azartiskām 
kriminālām tieksmēm un ar kaķa apsviedīgumu biznesā 
apveltītais Jonikāns, gan sievietes ar plašo dvēseli un 
šauro intelekta apvārsni Valentīna Staņislavovna un 
veikala operatore Ludmila, gan sapņainais garīgā 
skolotāja gaidītājs Marģeris un raižpilnais parlamenta 

spīkers. Un tie nebūt nav visi. 

 

Fēbe Hendersone ir gluži parasta meitene. Jau pagājis 
gads, kopš viņa pieķēra draugu gultā ar citu sievieti, taču 
šķiršanos nav palīdzējuši aizmirst ne mēģinājumi to 
noskalot ar vīnu, ne bezgalīga attiecību analīze kopā ar 
labāko draudzeni Lūsiju. Kad Fēbe sagaida Jauno gadu, 
viņai prātā ienāk gluži citāds risinājums - nerātnais 
saraksts. Tās ir desmit lietas, ko viņa allaž gribējusi 
seksā izdarīt, bet ko vēl nav bijusi izdevība (vai drosme) 
mēģināt. Tā sākas gads, kas pavadāms ar baudu un bez 
saistībām. Teiksiet - vienkārši? Apnicīgi darbabiedri, 
draugi, dažādi pārpratumi un, iespējams, arī patiesa 
mīlestība šo uzdevumu padara visai sarežģītu.  
 

 

 

 

 

 

 



Juridisko zinību studentu Andreju viņa tante – 
mākslas kritiķe – uzaicina uz izstādes atklāšanu, kurā 
plānots pirmoreiz pasniegt aptieku tīkla īpašnieka 
Erglera iedibināto prēmiju. Taču kuratore uz izstādi 
neierodas, bet, krītot pa kāpnēm, iet bojā viens no 
septiņiem nominantiem. Nākamajā rītā kuratori atrod 
mirušu... Turklāt pazudis prēmijas nolikums, un tagad 
nav zināms arī paredzētais laureāts.  
Slepkava, visticamāk, ir viens no nominantiem. 
Viens, kaut arī katram no viņiem, izrādās, ir bijis gan 
motīvs, gan iespēja. Atliek noskaidrot – kurš? Un – 
galvenais – kāpēc? 
 

 

 

 

 

 
“M ūsu Baumaņu Kārlis” ir veltījums Latvijas 
Republikas himnas autora dzīvei un darbībai viņa 180 
gadu jubilejā. Grāmatā spilgti un tēlaini sniegta arī 
plašāka laikmeta panorāma un raksturoti komponista 
līdzgaitnieki, vide un notikumi, ļaužu saskarsme un 
kaislības, tikumi un netikumi – kur gan to netrūkst! 

Un tomēr – Baumaņu Kārlis mums ir un paliek īpašs: 
drosmīgs un gudrs tēvzemes patriots un pilsonis, 
uzticīgs savas tautas dēls. 

 

 

 

 



1970. GADA VASARA. SIEVIETE 
METROSTACIJĀ NOLAUPA SEPTIŅGADĪGU 
PUISĒNU. KĀDAS ĢIMENES DZĪVE MAINĀS 
UZ VISIEM LAIKIEM... 

Pagājuši teju 40 gadi. Pazūd ģimenes otrs dēls Jūels, 
veiksmīgs lielas korporācijas īpašnieks. Policija 
uzskata, ka Jūels devies prom brīvprātīgi, tomēr viņa 
sieva tam netic. Viņa uzmeklē Jūela bērnības draugu 
Deniju Kacu un lūdz palīdzību. Denijs ķeras pie 
izmeklēšanas un secina, ka Jūela pazušana varētu būt 
saistīta ar senajiem notikumiem... un drīz vien pats 
attopas pamatīgā bezizejā. 

Denijs Kacs ir spiests bēguļot, bet, lai glābtu dzīvību, 
nežēlīgā mīkla ir jāatrisina. Kurš nolaupa cilvēkus? 
Kas ar viņiem tiek darīts? Kāds šodienas slepkavībām 

sakars ar sen pazudušo puisēnu un vudū rituāliem? No Zviedrijas līdz Dominikānai un 
Haiti stiepjas pavedieni, kurus pareizi atšķetinot atklājas cits par citu baisāks stāsts. 

 

 

Romāns Pūķa ķērājs vēstī par diviem zēniem – 
Amīru un viņa tēva kalpotāja dēlu Hasanu, kas 
gandrīz kā brāļi uzaug Afganistānā – zemē ar senām 
austrumu pasakām, skaistiem namiem un ziedošiem 
granātkokiem. Bērni tur katru ziemu laiž pūķus un 
cilvēki seko paaudzēs koptām tradīcijām – pilnām 
aizkustinošas uzticības un cieņas. 
Taču diemžēl ikvienā no mums un apkārtējā pasaulē 
mīt pārāk daudz pretrunu un kārdinājumu. Zēnu 
starpā ielaužas bērnišķīga greizsirdība un sāncensība, 
un notiek traģēdija, kas uz visiem laikiem izmaina 
viņu dzīvi. Sabrūk pasaule, kuru sev radījuši mazie 
puikas, sabrūk pasaule ap viņiem. 
Pūķa ķērājs ir aizraujošs, aizkustinošs un domāt 
rosinošs romāns par mīlestību pret zemi un 

cilvēkiem, par mūsu vājībām un to cenu. 



 

Čarlstona, 1799. gads. 

Lēdijai Ketrīnai Edilīnai Hārkortai netrūkst 
pielūdzēju. Ketrīnai piemīt izteikts piedzīvojumu 
gars, kas attīstījies, meitenei uzaugot līdzās ar trim 
brāļiem, un tas arvien attālina viņu no došanās pie 
altāra. Kad krusttēvs lūdz Keju izpalīdzēt izbēgušam 
noziedzniekam Aleksandram Makdauelam, viņa 
nešauboties piekrīt... 

Šoreiz piedzīvojums izvēršas par ekstrēmu 
pārbaudījumu. Kejai ir jāuzticas Aleksam vai jāiet 
bojā... 

 

 

Grāmata “Vasaras mēnesnīcas gaismā” vēsta par mīlestību un 
kaisli, kas negaidīti uzplaukst savdabīgā vietā. Eva un Dāvids 
satiekas nelielā zemnieku saimniecībā, kur abiem dažādu 
apstākļu sakritības dēļ jāpieskata vecā Gustava aitas. Dāvids 
ierodas, kamēr viņa otrā pusīte Monika, Gustava meita, 
apciemo tēvu slimnīcā, bet Eva vēlas iegūt augstvērtīgo 
Gustava aitu vilnu draudzenes veikalam... Jau no pirmā 
skatiena Evu un Dāvidu kaut kas nevaldāmi piesaista vienu 
pie otra, nostādot abus izvēles priekšā — vai turpināt esošās 
attiecības, kurās jau sen kaut kā pietrūkst, vai arī sekot 
sirdsbalsij un sākt jaunu dzīvi kopā. 

 

 

 

 

 

 



Fascinējošs pretrunīgas sievietes portrets. Aizraujošs 
stāsts par lielu Austrumprūsijas ģimeni. Dzīva 20. 
gadsimta vēstures hronika!  Triloģijas 3.grāmata 
 
Felicijas mazmeita Aleksandra, uzaugusi pagājušā 
gadsimta septiņdesmitajos gados, politisku nemieru un 
pārmaiņu laikmetā, ir sava laika bērns - vēsa un maiga, 
spītīga un sapņaina, tomēr ar izteiktu realitātes izjūtu. 
Viņa ir daudz mantojusi no savas vecāsmātes - pirmām 
kārtām fascinējošās pelēkās acis, nevaldāmās alkas pēc 
brīvības un spēju pragmatiski rīkoties. Kad Aleksa 
pārņem Felicijas lielo mantojumu, viņa liek uz spēles 
visu - un zaudē... 

 

 

Triloģijas 1. grāmatas darbība aizsākas 1914. gada 
vasarā. Eiropā viss vārās, taču Degneliju ģimenes 
muižā Lulinnā Austrumprūsijā, šķiet, vēl ir laiks idillei 
un romantiskam sapnim par lielo mīlestību. Sapnim, 
kas romāna galveno varoni, astoņpadsmitgadīgo 
Feliciju, pavada cauri grūtam un skarbam laikam. 
Felicija ir iemīlējusies Maksimā Marakovā, kurš ir 
aizrāvies ar revolucionārām idejām un izlemj doties uz 
Krieviju 
Karš maina lielās ģimenes locekļu plānus un 
nodomus: Felicijas jaunākie brāļi sajūsmināti dodas 
karā, turpretim tēvocis Leo domā par dezertēšanu no 
armijas, māte aizbrauc uz Berlīni, bet tante Bella – uz 
Petrogradu pie vīra Juliusa, kas dien cara armijas 
pulkā. 
Vīlusies mīlestībā, arī Felicija dodas uz Berlīni, kur 
neapdomīgi apprecas ar tekstilrūpnīcas īpašnieka dēlu 

Aleksu Lombardu. Arī laulībā Felicija nav laimīga un kā medmāsa dodas uz fronti… 
Vētrains dzīvesstāsts par karu, skumjām, mīlestību, laimi, ciešanām un cerībām – par 
neparastu sievieti trauksmainā laikā. 



Triloģijas 2. daļas Savvaļas lupīnas darbība norisinās 
Otrā pasaules kara laikā, un šis trauksmainais 
vēstures periods maina arī Degneliju ģimenes 
locekļu un viņiem tuvo cilvēku dzīvi un plānus. 
 
Felicijas meitas Bellas vīrs Makss un viņas brālēns 
Pauls tiek ierauti kara šausmu virpulī, un no viņiem 
ilgi nav nekādu ziņu. Bella vēlas kļūt par kinoaktrisi, 
bet arī viņas sapnim nav lemts piepildīties. Toties 
viņa satiek savas dzīves liktenīgo vīrieti, kurš Bellu 
saprot un ar kuru viņa jūtas laimīga. 
Felicija arī šajā smagajā laikā parāda savu stingro 
raksturu un apņēmību, gan spējot gūt labumu no 
karalaika industrijas, gan nesavtīgi palīdzot 
draugiem, gan arī ciešot smagus personiskus 
zaudējumus. Lai arī romāna varoņiem jāpārcieš 

daudz grūtību un nelaimju, viņi nezaudē ticību un cerību pēc kara skatīt ziedošu lupīnu 
laukus dzimtajās mājās Lulinnā  

 

 

Margarita Jukumsone ir ģimnāzijas direktore, un 
šis darbs prasa stingrību un nepiekāpību – viss 
jāizlemj vienai. Mājās vīrs, liela saimniecība un... 
vīramāte. Margarita tur ir tikai kalpone, pelnrušķe, 
paklausīga kā maza meitene. Attiecībās ar vīru 
izveidojusies rutīna. Vai abiem atlicis vēl kas 
kopīgs? Abas meitas iekārtojušās un vēlas palikt uz 
dzīvi Anglij ā. Kāpēc Margaritas dzīvē viss notiek 
citādi, nekā viņa bija iedomājusies un gribējusi? 
Un ko viņa pati šobrīd grib vai negrib? 
Risinājumam jābūt... 

 

 

 



OBLOM. Izgāšanās” ir grandioza vēstures rekonstrukcija par 
1956.—1957. gada notikumiem, kad Ņikita Hruščovs ar 
maršala Žukova palīdzību atstādināja no Padomju Savienības 
vadības bijušos Staļina tuvākos līdzgaitniekus, savukārt 
Žukovs slepus gatavoja militāru apvērsumu, lai gāztu 
Hruščovu un iegūtu vienpersonisku varu valstī. Rekonstruējot 
to gadu notikumus un saliekot zināmus un mazzināmus faktus 
vienā mozaīkā, autors stāsta par varas cīņām PSRS vadībā, par 
Žukova un viņa līdzgaitnieku sazvērestību pret Hruščovu, par 
šīs sazvērestības atklāšanu, pateicoties nejaušību virknei, un 
par ārkārtīgi sarežģīto slepeno operāciju Žukova izolēšanai un 
atstādināšanai no varas. Šī grāmata ir par to, kā mainījās valsts 
vadības sistēma pēc tam, kad tika atcelta Staļina piekoptā 
sistemātiskā varmācīgā vadošās elites nomaiņas prakse, kā 
varas karjeru sāka veidot partijas līderu jaunā paaudze, kura 
pēc dažiem gadiem nomainīja Hruščovu pie valsts vadības 

stūres, kādu alternatīvo PSRS attīstības scenāriju grasījās īstenot Žukovs un kāpēc tik daudz kļūdu 
pieļāvušais Hruščovs tomēr ir pelnījis atzinību par to, ka izglāba valsti un pasauli no Žukova. 

 

 

Skarbais padomju militārisma kritiķis, bijušais 
izlūkošanas virsnieks Viktors Suvorovs (1947), ir 
iecienīts rakstnieks ne tikai savā dzimtenē, kur 
viņam aizmuguriski piespriests nāvessods, bet arī 
daudzās citās pasaules valstīs. Šo popularitāti var 
izskaidrot ar viņa paša teikto: “Man pārmet: tu 
raksti vēsturi, tikai tavs stils, raugi, nav zinātnisks. 
Piekrītu. Netaisnojos. Neesmu vēsturnieks, pie 
tādiem sevi nepiepulcinu. Vienkārši pūlos tikt 
skaidrībā ar dažiem mūsu nesenās pagātnes 
neskaidrajiem momentiem. Un, ja izdodas uzrakt 
ko tādu, kas cilvēkus varētu interesēt, publicēju.” 
Viktora Suvorova jaunākais darbs “Pret visiem” 
ievada Hruščova laiku triloģiju “Diž ās 
desmitgades hronika”, kuras otrā grāmata — 

aizraujošs politisko intrigu trilleris. 

 



Īstas princeses dzīvē ir kaut kas vairāk, ne tikai 
tiāras un labās krustmātes, kas pārvērš sārtu kleitu 
par zilu. Renesanses laika sieviešu spēks un izturība 
ir apbrīnojama parādība. Laikmetā, kad pats 
svarīgākais bija laist pasaulē dēlus un karalieņu 
likteni noteica viņu bērnu dzimums, šīs trīs karaliskās 
Tjūdoru dzimtas meitenes bija atkarīgas no savu 
vecāku bīstamajām iegribām. Viņi lika uz spēles savu 
meitu dzīvību, lai apmierinātu savu nevaldāmo 
godkāri. Karaļa Henrija VIII valdīšanas laikā 
pieļautie varas paņēmieni ir leģendāri vēl mūsdienās. 
Pēc tam, kad sešpadsmit gadīgā Džeina Greja pavada 
Anglijas tronī deviņas dienas, trīs māsu dzīve tiek 
ierauta Tjūdoru galma izdzīvošanas spēlēs uz visiem 
laikiem. 

 

 

 

 

Uzticīgais un mīlošais Meizijas vīrs kādudien 
aiziet uz darbu ostas dokā un vairs neatgriežas. 
Kaut kā savelkot galus, Meizija sastopas ar 
šķēršļiem, kurus rada viņai nezināms, ārkārtīgi 
ietekmīgs cilvēks. Meiziju vada pārliecība, ka viņa 
paveiks visu iespējamo, lai izrautos no trūkuma un 
bezcerības un atvērtu logu uz pasauli savam ļoti 
talantīgajam dēlam Harijam.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Autors veltījis grāmatu savai ģimenei, radiem, 
kaimiņiem, draugiem, kā arī visiem Jūrmalā 
dzīvojošiem ļaudīm, kam rūp Jūrmalas pilsētas 
vēsture. Grāmatas pamatā ir autora redzētais, 
dzirdētais un piedzīvotais līdz 1965. gadam. 
Atsevišķās sadaļās organiski iekļautas arī Pētera 
Struberga vecmāmiņas brāļa Kārļa Priedes 
atmiņas, kas tēlaini atspoguļo jūrmalnieku sadzīvi 
Krievijas impērijas un pirmās Latvijas brīvvalsts 
laikā. Autors interesanti dokumentējis konkrētu 
ēku vēsturiskās un arhitektoniskās pārmaiņas laiku 
lokos. Nozīmīga vieta grāmatā ierādīta 
fotoattēliem – unikāliem vēstures materiāliem, kas 
ņemti no autora personīgā arhīva, kā arī Jūrmalas 
pilsētas muzeja un Valsts ugunsdzēsības glābšanas 
dienesta Jūrmalas brigādes krājuma. Par vērtīgu 
informācijas papildinājumu uzskatāma arī grāmatā 
iekļautā informācija par slaveniem kultūras 

darbiniekiem, kas dzīvojuši un strādājuši Majoros pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, proti, 
dzejnieku Raini, kinorežisoru Aleksandru Rusteiķi, kā arī gleznotāju, grafiķi un 
dekoratīvās mākslas meistaru Ansi Cīruli. 
 

 
 
1861. gada rudenī Durbes Ziemeļu draudzes mācītāja 
Edmunda Proktora ģimenē gandrīz vienlaikus 
mājskolotāja darbu sāk divi jauni, izglītoti cilvēki: 
vāciete Karolīne Lizete, Gramzdas daktera Frīdriha 
Rolofa vienīgā meita, un latvietis Atis, Krotes 
drēbnieka un vēlāk muižas lopu pārrauga Kristapa 
Kronvalda dēls, par kura izglītošanu un apmācīšanu 
smalkās manierēs rūpējies vietējās draudzes gans 
Erenfests Katerfelds – viņš neparasti apdāvināto puisi 
pieņēmis par audžudēlu. Jauno ļaužu starpā uzplaukst 
mīlestība...  
Kā veidotos dedzīgā tēvzemes patriota Ata Kronvalda 
dzīve un ko viņš sasniegtu, ja blakus nebūtu pacietīgās 
un inteliģentās Karolīnes, var tikai minēt. ,,Es vienmēr 
stāvēšu tev cieši līdzās,” kāzu dienā Atis solīja 
laimīgajai līgavai. Tomēr, kopīgo ceļu ejot, bieži 

atkārtoja: ,,Piedod, Karolīne!” Par ko viņš lūdza piedošanu? 



 

„Ell īgais „parīzietis”” ir šī asprātīgā un izklaidējošā 
romāna turpinājums. Galvenais varonis Pols Vests, gadu 
nodzīvojis Francijā, vēl arvien mēģina iepazīt Franciju un 
meklē atbildes uz eksistenciāliem jautājumiem. Viņš 
Parīzē atver angļu tējnīcu, uz īsu brīdi iemiesojas franču 
viesmīļa ādā, pēcpusdienā gūst baudu tipiskā franču 
hotelī, bet pēc atgriešanās Apvienotajā Karalistē ar 
„parīzieša” acīm vēro pārtijas šausmas britu kompānijā. 
Un visu laiku ilgojas pēc mīļotās francūzietes. Vai Pols 
beidzot atradīs savu l’amour eternel? 

 

 

 

 

Jaunais Brodvejas mūziklu režisors Toms Stouns 
aizbrauc uz Grieķiju – tikai uz vienu vasaru –, lai 
sarakstītu romānu. Patmas salā viņš satiek skaisto 
francūzieti, gleznotāju Danielu; abiem tā ir mīlestība 
no pirmā acu uzmetiena. Toms nolemj vēl kādu laiku 
palikt Grieķijā... 

Septiņi gadi aizvadīti, dzīvojot kā paradīzē. Toms un 
Daniela pārcēlušies uz Krētu un audzina divus jaukus 
bērnus. Kādu vakaru negaidot piezvana vecs paziņa, 
patmietis Teologs, kuram pieder pludmales krodziņš 
“Skaistā Helēna”. Zinādams, ka Toms aizraujas ar 
kulināriju, grieķis piedāvā – uz abpusēja izdevīguma 
pamatiem – vasaras sezonā viņam to iznomāt.  
Draugi un sieva viņu gan brīdina par grieķiem 
raksturīgo viltību, taču labticīgais amerikānis visu laiž 
gar ausīm. Toms ir sajūsmināts par iespēju saimniekot 

krodziņā un iepriecināt tā apmeklētājus ar daudzveidīgiem, teicami pagatavotiem 
ēdieniem. Lai gan nākas pārvarēt dažādas grūtības, Toms realizē savu sapni un lasītājs 
tiek ne tikai pie baudpilnas lasāmvielas, bet arī pie gardu ēdienu receptēm, kuras tā vien 
kārojas ātrāk izmēģināt. 



 

 

“Viesnīca Pastis” ir lielisks romāns, kurā netrūkst 
dēku un intrigu, romantikas, spilgtu raksturu, humora 
un kārdinošu ēdienu aprakstu. Autors meistarīgi 
saplūdina vairākus žanrus – komēdiju, detektīvu un 
romantisko romānu – un izmanto interesantus 
personāžus – karjeristus, dīvaiņus, neliešus, ļaunu 
žurnālistu, bijušo sievu... 
 
Romāna galvenais varonis reklāmas aģentūras 
vadītājs Saimons Šovs ir noguris no ikdienas rutīnas 
– septiņu dienu darba nedēļas, izdabāšanas svarīgiem 
klientiem, darījumu vakariņām… Drauga pierunāts, 
viņš dodas brīvdienās un mašīnas remonta dēļ ir 
spiests uzkavēties nelielā Provansas ciemā. Taču šī 
brīnumainā vieta, mierpilnā gaisotne un kāda skaista 

sieviete apbur Saimonu, tāpēc viņš nolemj kardināli mainīt dzīvesveidu un atvērt 
Provansā viesnīcu. 

 

Pīters Meils un viņa sieva īstenoja to, par ko daudzi 
mēdz tikai sapņot. Viņi piepildīja savu senloloto sapni 
pārcelties uz dzīvi ārzemēs. Nedomājot par risku un 
metot pie malas šaubas, viņi nopirka 200 gadu vecu 
lauku māju Liberonu kalnos, devās prom no 
Lielbritānijas un sāka jaunu dzīvi. Gadā, kas sākas ar 
bezgalīgi garām pusdienām un arī turpmāk iepriecina ar 
dažādiem kulinārijas brīnumiem, viņi iepazīstas ar 
Francijas lauku ikdienu, piedzīvo pārsteigumus un bieži 
vien arī jautrus brīžus. Apgūstot provansiešu valodas 
īpatnības, pārvarot ieilguša mājas remonta radītās 
neērtības, gūstot prieku vienkāršajās izpriecās petanka 
(boules) laukumā, kazu skriešanas sacensībās un daudz 
kur citur, svešzemnieki iepazīst franču tautas dzīvi, kas 

viņus pamazām apbur un ievelk savā plūdumā. 



 

Romāna galvenais varonis – divdesmit septiņus 
gadus vecais brits Pols Vests – ar minimālām franču 
valodas zināšanām ierodas Parīzē, lai strādātu franču 
kompānijā pie angļu tējnīcu atvēršanas projekta un 
iepazītu franču šarmu, virtuvi un sieviešu apakšveļu. 
Taču izrādās, ka integrēšanās Parīzes sabiedrībā nav 
vienkārša. Viņš uzzina, ka Francijā darbinieku nevar 
atlaist no darba, ja viņš nepilda savus pienākumus, ka 
frančiem garšo siers, kas nelabi ož, ka vienkāršākais 
veids, kā atrast dzīvokli Parīzē, ir ievākties pie kādas 
francūzietes, piemēram, šefa meitas, (un kādas ir 
nepatikšanas, kas ar to saistās), ka streikošana ir 
franču nacionālais sporta veids, kā mīlēt, nevis karot 
un kā nenopirkt māju Francijas laukos. 
Asprātīgs un izklaidējošs stāsts, kas liks jums skaļi 
smieties! 

 

Rakstniece arī šajā detektīvā pārsteidz ar spilgtiem 
raksturiem, aizraujošu un prasmīgi veidotu sižetu. 
Smalki izjustas un psiholoģiskas nianses vēstījuma 
stilā lasītājā notur neatslābstošu interesi līdz pat 
noslēpumu atrisinājumam un pēdējai grāmatas 
lappusei. Paralēlās sižetiskās līnijas noved lasītāju pie 
atziņas, ka noslēpumus nav iespējams noslēpt mūžīgi 
un ka klusēšana spēj salauzt cilvēka sirdi un pat 
likteni. 

Sirdi stindzinošs romāns un izcils skandināvu 
detektīvs!  

 

 

 

 



 

 

Kad rakstniece Ērika Falka pēc vecāku bērēm atgriežas 
dzimtajā piejūras pilsētiņā, viņa atrod savu bērnības 
draudzeni Aleksu nogalinātu - viņas ķermenis ledus 
vižņos sastindzis vannā. Sākumā šķiet, ka viņa izdarījusi 
pašnāvību. Sadarbojoties ar detektīvu Patriku Hedstromu, 
Ērika pamazām atklāj šokējošus notikumus Aleksas 
bērnībā. Kad atklātībā nāk viens šausminošs fakts pēc 
otra, Ērikas un Patrika ziņkāre paver ceļu kaislībai un 
viņu flirts pāraug nekontrolējamā romānā 

 

 

 

 

 

Stāsts par pamesto bērnu aizsākas, Ērikai atrodot savas 
mātes lādē nacistu medaļu un senu zīdaiņa apģērbu. Tā kā 
māte ir mirusi un abu atrasto lietu izcelsme ir neskaidra, 
Ērika dodas pie vietējā vēstures skolotāja, lai uzzinātu ko 
vairāk vismaz par medaļu. Izrādās, šis skolotājs reiz pazinis 
Ērikas māti. Sākas nekontrolējamu un šausminošu notikumu 
virkne — tā aizved pie 70 gadu seniem noslēpumiem, kas 
radušies Otrā pasaules kara laikā. 

 

 

 

 

 

 



Annija – neveiksmīga aktrise, kurai atlicis tikai darbs 
bērnu leļļu izrādēs, – ieradusies pavadīt ziemu 
Peregrīnailendas salā, lai paturētu tiesības uz 
Mēnessgaismas kotedžu, savu vienīgo patvērumu. Viņa 
zina dučiem veidu, kā sasmīdināt publiku līdz asarām. 
Šobrīd Annijai smiekli nav prātā. 

Teo ir vientuļš rakstnieks, kurš raksta baisus šausmu 
romānus. Viņam zināms dučiem veidu, kā savus tēlus 
nonāvēt kailām rokām. Viņš ir arī Mēnessgaismas 
kotedžas īpašnieks un vīrietis, kurš reiz pagātnē Anniju 
ir gandrīz nogalinājis. 

Šī būs viena gara un karsta ziema… 

 

 

 

 

 

 

Improvizācija par teātra tēmu, par dzīvi teātra 
aizkulisēs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lasītāju vērtējumam nododam Alfrēda Bērziņa līdz šim 
nepublicētas atmiņas, kas ar tādu pašu nosaukumu 
glabājas Hūvera institūta arhīvā Stenforda universitātē, 
ASV.  

Alfr ēda Bērziņa liecībām ir īpaša nozīme, jo viņš kā 
sabiedrisko lietu ministrs un Latvijas valdības iekšlietu 
ministra biedrs laikā no 1934. līdz 1940. gadam 
atradies sabiedrības, valsts un nācijas notikumu 
epicentrā. Atšķirībā no iepriekšējās grāmatas “Labie 
gadi”, šeit viņš ir vairāk personiskāks un tiešāks, kas ne 
tikai vēsturniekiem, bet arī jebkuram interesentam 
paver daudz lielākas iespējas salīdzināt un interpretēt 
tālaika notikumus. 

 

 

 

 

 

IZVĒLE IR GREZNĪBA, KURU MŪSDIENĀS VAR 
ATĻAUTIES VIEN RETAIS. 
Narkomānu midzenī uz grīdas guļ sašauts cilvēks. Viens pats. 
Visu pamests. Vai viņam jāmirst? 
Kāds zinātnieks radījis jaunu brīnumzālīti – to sauc par vijolīti, 
tā ir drošāka par heroīnu un izraisa daudz stiprāku atkarību. 
Policijā iefiltrējies dedzinātājs – cilvēks, kurš apmaina vai 
iznīcina pierādījumus. 
Un Oslo neslēpti saimnieko noslēpumains narkokarteļa īpašnieks 
ar iesauku Dubajs. IR CILVĒKI, KAS IZVĒLĒJUŠIES SAVU 
LIKTENI... 
Pēc triju gadu prombūtnes Harijs Hols atgriežas Oslo. Atgriežas, 
lai slepeni izmeklētu kādu jau atklātu slepkavību. Harijs ir 
pārliecināts, ka neviens nezina par viņa ierašanos. Taču jau no 
lidmašīnas trapa viņam seko modras acis... BET IR REIZES, 

KAD LIKTENIS IZRAUGĀS CILVĒKUS.  
Harijs ir ieradies, lai izdibinātu, vai Oļegs ir noslepkavojis draugu vai vienkārši nepareizā laikā atradies 
nepareizā vietā. Taču viņš atsakās runāt. Un Harijs dodas pie Rākelas, sievietes, kuru viņš ir mīlējis un 
mīl joprojām... 

 



 

Ziemas spelgonī slepkava nemanīts klīst pa pilsētu. 
Divas sievietes tiek noslīcinātas pašas savās asinīs. 
Viena – pakārta. 
TIE ESAT JŪS, NEVIS ES, KAS ĻAUJ ŠĪM 
SLEPKAVĪBĀM TURPINĀTIES. 
Nozieguma vietās nav nekādu pēdu. Prese ārdās. 
Izmeklētāji mīņājas uz vietas. 
REIZ TAČU KĀDAM IR MANI JĀAPSTĀDINA... 
Ir tikai viens cilvēks, kurš varētu atklāt slepkavu. Bet 
inspektors Harijs Hols ir tālu un nevēlas tikt atrasts. 
...JO ES JAU ESMU IZRAUDZĪJIES NĀKAMO 
UPURI. 
Par laimi, tas nenotiek bieži. Bet ir reizes, kad starp 
mīlestību un naidu var likt vienlīdzības zīmi. Kurš ir 

tas, kurš mīl tikpat spīvi kā ienīst? 
“Leopards” ir trilleris, kurā lasītājs līdztekus aizraujošam sižetam var gūt patiesu baiļu 
katarsi! 

 

Šī grāmata aizsāk aizraujošo daudzsējumu vēstījumu par Hariju 
Holu. Harijs ierodas Sidnejā, lai palīdzētu izmeklēt jaunas 
norvēģietes slepkavības apstākļus. Drīz vien viņš nokļūst 
notikumu centrā un sastopas gan ar ielasmeitām un savedējiem, 
gan ar transvestītiem, klauniem un narkotiku tirgoņiem.  
 
SIKSPĀRNIS IR NĀVES SIMBOLS... 
Harijs un viņa kolēģis, aborigēns Endrū Kensingtons, nojauš, 
ka te darbojas sērijveida slepkava. Kāds ir psihopāta motīvs? 
Un kāpēc viņš nonāvē gaišmates? Austrālijas pirmiedzīvotāju 
mīti ir savdabīgi un krāšņi, pilni apslēptu simbolu, un 
ziemeļniekam ir grūti tos izprast. Taču pienāk brīdis, kad Harijs 
zaudē visu, atlikusi tikai intuīcija... 
BET MAZĀ MELNĀ ČŪSKIŅA IR VĒL BĪSTAMĀKA. TĀ 
NEMANĀMA SĒŽ SLĒPNĪ, UN TĀS KODIENS IR 
NĀVĒJOŠS UN PRECĪZS. 

Iepazīstiet romantisku un jauneklīgu Hariju – no šī pievilcīgā puiša izaugs nepārspējamais Oslo 
Kriminālpolicijas izmeklētājs, sērijveida slepkavu bieds un lielākais izaicinājums. 



 

" Vārnu dzīres" II Ticības brāļi bruņojas, dzelzsvīri nekaunīgi 
dodas iekarojumos, Straujupe krīt, bet sirotāji sparīgi vajā Frejus. 
Vai Sersejai izdosies nomelnot vedeklu un atbrīvoties no 
nevēlamajiem Tīreliem? Cik kvēla ir Džeimija mīlestība pret 
māsu? Kāda alga par centību gaida Brīnu? Vai Citadele noticēs 
Sema stāstam par svešajiem un pūķiem? 
Romānā “V ārnu dzīres” lasītāju gaida viltības, sazvērestības un 
intrigas, kas gan salīdzinājumā ar Īkstīša plāniem ir tīrās bērnu 
rotaļas.  

 

"V ārnu dzīres" I  

Dienvidu svelme briedina arvien varenākas intrigas, un arvien 
skaļākas kļūst baumas par Tārgārjenu princeses pūķiem. Karaļa ostā, 
Dzelzs salās, Dornē un pie Mūra ar nerimstošu sparu rit troņu spēles, 
un visur ar kritušo līķiem mielojas vārnas. Sazvērestības, iekāre, 
baudas un viltus uzbango arvien varenāk. Karaļi un karalienes, 
bruņinieki un nodevēji, meļi, godavīri un kropļi – visi joprojām spēlē 
troņu spēles un piedalās vārnu dzīrēs.  

 


