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Kopumā šajā darbā apskatīti 
vairāki desmiti zīmju un 

sniegts to skaidrojums un 
izmantojums. Grāmatā 

atsevišķas nodaļas veltītas 
arī maģiskajiem skaitļiem 

un to nozīmei, puzuriem un 
citām ar senlatviešu 

pasaules redzējumu un 
zīmēm saistītām tēmām.

Grāmatas autores īsos un 
izklaidējošos stāstiņos zīmē un 
psiholoģiski risina situācijas, kas 
sievietēs rada apjukumu, liek 
pieņemt dīvainus lēmumus un 
rīkoties neracionāli.

Kā izaugt no parasta puikas 
Rīgā līdz spožai zvaigznei 
Anglijas premjerlīgā. 
Marians Pahars savā 
autobiogrāfijā atklāti stāsta 
par savā karjerā piedzīvoto 
un pārdzīvoto, par spožiem 
panākumiem un 
sarūgtinošiem zaudējumiem, 
par skaistiem mirkļiem un 
skandaloziem atgadījumiem.

Ekonomikas profesore un 
Eiropas Parlamenta 

deputāte savā grāmatā 
atskatās uz bērnību un 

jaunības gadiem, uz 
profesionālo izaugsmi no 

mācībspēka līdz 
ietekmīgai politiķei.



Ģimenes noslēpums 
izaicina mīlestības spēku. 

Krustcelēs satiekas pagātne 
un kopīgā nākotne.

Grāmatā publicētie liriskie 
monologi, dzeja, esejas un 
publicistiskas pārdomas 
atspoguļo Andas Līces 
ikdienas pieredzi 
mūsdienu Latvijā.

Šis darbs varētu izraisīt interesi 
ne tikai pikantas lasāmvielas 

meklētājiem, bet arī dažādiem 
speciālistiem (antropologiem, 

sociologiem, psihologiem, 
sekspatologiem, žurnālistiem 
utt.), kuri pēta sievietes vietu 
mūsdienu Latvijā, dzimumu 

attiecības un daudzus citus 
ikvienam svarīgus jautājumus. 

Kad vidusskolnieci Agnetu 
pamet Mareks, jo iemīlas viņas 
labākajā draudzenē, meiteni no 
ieslīgšanas bezcerībā glābj 
iesaistīšanās vēsturiskā projektā.



Pēc traģiska nelaimes gadījuma 
ģimenē Keita kopā ar savu 
meitiņu aizbēg, atstājot neziņā 
satriekto vīru un tuviniekus. 
Sieviete ir mainījusi vārdu un 
apmetusies kādā vientuļā mājā, 
cerot, ka tā būs drošības un miera 
osta viņai un meitai.

“Indīgais velnarurks” 
ir pirmā grāmata 
dārzu detektīvu 

sērijā, kurā mūsdienu 
mis Mārpla, izbijusī 

kartogrāfe, 
atraitne Elēna Lehde

apceļo pasaules 
skaistākos dārzos.

Robs, Anna un Džeks ir 
laimīga ģimene līdz brīdim, 
kad Džeka slimība satricina 
viņu ierasto ikdienu. Dzīve 
pārvēršas melnā bezdibenī, 

un nepārvarama straume 
nošķir Robu no sievas, no 

dēla, no dzīves.

“Satriecošs fināls triloģijai, kas 
kļuvusi par vienu no 
lielākajiem sasniegumiem 
amerikāņu fantāzijas 
literatūrā.”
(Stīvens Kings)



Angļu rakstnieces Hollijas
Smeilas romānu seriāla GEEK 
GIRL ceturtajā grāmatā "Viss, 
kas mirdz» galvenajai varonei 

Harietai Mennersai, kā 
vienmēr, nākas risināt 

neatliekamas problēmas, kuras 
galvenokārt izraisa attiecības 

ar vienaudžiem.

Dzirksteļojošs fizikas 
piedzīvojums “Šausmu 

atrakcijās”! Brīvībā izlaužas 
pieci briesmīgi monstri. 

Izmanto savas zināšanas, esi 
drosmīgs un atrisini 

mīklainos uzdevumus!

Berijs nonāk pasaulē, kurā 
vecākiem bērni nevis 
vienkārši ir, bet gan bērni 
drīkst izvēlēties sev 
vecākus. Berijam šī 
pasaule šķiet kā sapņa 
piepildījums. Taču tad 
izrādās, ka viss nav nemaz 
tik vienkārši...

Grāmata ir ceļvedis visai 
ģimenei. Tajā stāstīts par 
labas uzvedības 
pamatprincipiem un 
tradīcijām, par mūsu 
sabiedrības galda 
kultūru.


