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Risks. Vienmēr 

un visur - katra 

darbība, kas 

stratēģiski 

izplānota, 

sīkākā kļūda, 

kas var nodot 

un katrs 

uzdevums, kas 

var būt 

pēdējais.

Grāmata, kas 

balstās uz 

vairāk nekā 40 

gadu ilgu 

autora pieredzi 

būvniecības 

sfērā.
Autore piedāvā 

plašu vingrojumu 

klāstu atšķirīgām 

muskuļu 

grupām. 

Vingrojumi ir ar 

dažādu iedarbību 

un intensitāti, 

tādēļ katrs var 

izveidot sev 

piemērotu 

vingrojumu 

kompleksu.

Mets Heigs ļoti 

personiski, ļoti 

atklāti un ļoti 

aizkustinoši 

runā par dziļiem 

iekšējiem 

pārdzīvojumiem 

depresijas, 

trauksmes un 

panikas lēkmju 

skavās.

Grāmatā ietverts 

metodisks materiāls 

pašvadības prasmju 

attīstībai. Šīs 

prasmes ir viens no 

centrālajiem 

jautājumiem 

jaunajos mācību 

standartos.



Lēmums 

aizbraukt līdzi 

svešiniekam 

iedzert apelsīnu 

sulu var izmainīt 

visu dzīvi, bet 

“sapņu darbs” 

lielā, prestižā 

uzņēmumā var 

izrādīties 

nepavisam ne 

tāds, kā 

iedomājies…

Grāmata vēsta 

par 20. 

gadsimta 60. -

70. gadiem, 

ietverot gan 

bērnības 

atmiņas, gan 

laikmeta 

liecības.

Monikas Zīles stāstu krājums ir kā 

spogulis, kurā nevilšus ieraudzīsim 

paši sevi, jo tajā spoguļojas visai 

raiba personāžu plejāde un 

uzplaiksnī ticamas un ne tik drošas 

dzīves epizodes.

Viņš bija parasts lauku zēns – zemnieka 

dēls no Limbažu puses… 

Līdz paveica to, par ko latvieši viņu 

pieminēs mūžīgi – 1864. gada maijā 

Dikļos sarīkoja pirmos apkārtnes koru 

sadziedāšanās svētkus.



Kā jau visās iepriekš 

lasītajās grāmatās par 

Karlu Merku, arī 

romānā “Bez robežām” ir 

gan padrūms humors, 

gan dzēlīga satīra, gan 

sociāli apzinīgi 

spriedumi (iespējams, 

ne vienmēr politiski 

korekti...) un, protams, 

arī lieli nelieši, kuriem 

jāsaņem pelnītais sods.

Zoija un Roza, senās bērnības 

draudzenes, atkal satiekas pēc 

sešpadsmit atšķirtības gadiem. 

Zoja ir veiksmīga biznesa lēdija 

Londonā, neprecējusies un bez 

bērniem, bet Roza ir šķīrusies trīs 

bērnu māte, un viņa nekad tā arī 

nav devusies prom no mazā 

ciemata Kornvolā.

Viņas nolemj uz trim nedēļām 

apmainīties mājām, nedomājot par 

to, kā tas izmainīs viņu turpmāko 

dzīvi.

Francija, 1939. gads.

Spilgts konkrēta laikposma 

un vietas atainojums, kurā 

netrūkst šausmu,

bet viennozīmīgi tiek 

cildināts cilvēciskums un 

labestības spēks.

Reičela uzzina, ka ir mantojusi 

māju no kādas radinieces. 

Sieviete dodas uz šo 

noslēpumaino vietu cerībā 

uzzināt kaut ko vairāk par savu 

dzimtu. Reičela pat nenojauš, 

cik satricinošs būs šis 

atklājums.



Zemeslode ir pārapdzīvota, 

un dabas resursi izsīkst. 

Trīspadsmit gadus vecais Ari 

rūpējas par jaunāko brāli 

Joni, kas saslimis ar kādu 

retu slimību. Zēni kopā spēlē 

jauno, sarežģīto datorspēli 

Kepler62, kuru tikai retajam 

izdodas pabeigt. Neviens 

nezina, kas gaida tos, kuri 

tiks galā arī ar pēdējo līmeni.

Vai esat gatavi iepazīt pasaules 

briesmīgākos bērnus?

Deivids Valjamss ir radījis 

vienreizīgu nejaucību stāstu 

krājumu, kas papildināts ar 

krāšņām Tonija Rosa ilustrācijām.

Galvenais varonis ir deviņus 

gadus vecs zēns, un viņam ir 

savāda problēma: “Es nekad 

nebūšu bērns, par kuru veido 

mājaslapas. Par kuru uzņem 

filmas. Vai raksta grāmatas. Ar 

mani viss ir kārtībā. Es 

nemirstu (vai katrā ziņā ne 

tuvākajā laikā, es ceru). 

Neesmu arī bārenis, kas 

drosmīgi metas iekarot 

pasauli.”

Filipam Raitam ir divpadsmit gadi, 

komiķa talants un... daudz dzīves 

grūtību. Skolā viņam pāri dara 

Jetijs, Gaišmatainā Dieviete Lūsija

smejas par viņu, mamma izstāsta –

viņai ir vēzis…

Romāna autore darbā izmantojusi 

autobiogrāfiskus motīvus.


