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“Es uzaugu ģimenē kā vienīgais bērns, un arī kaimiņos nebija 
daudz bērnu, līdz ar to grāmata bija mans biedrs it visur,  

es mēdzu lasīt no rīta līdz vakaram. Grāmatas veidoja  
manu pasaules uztveri un valodu. Domāju, ka tieši grāmatu  
dēļ latviešu valoda kļuva ne tikai par manu darba valodu,  

bet arī par manu dzīves valodu.”
Aiga Veckalne
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Maijs, šķiet, ir visvairāk gaidītais mēnesis visā 
kalendārā. Teorētiski, protams, visi gaidām vasaru, 
taču maijs – tas ir jau vasaras slieksnis, solis uz to. 
Un manas kājas – soļu kolekcionāri – jau tagad 
pārsitušas visus noieto soļu skaita rekordus, 
vērojot dabas mošanās svētkus viscaur parkiem 
un pastaigām. Aizvien biežāk, ejot laukā no mājas, 
paķeru līdzi grāmatu, lai, fonā skanot pavasara un 
putnu valodai, varu paralēli baudīt latviešu valodas 
plūdumu, kā arī ļautos domu un ideju provokācijām. 
Šobrīd lasu Konrāda Paula Līsmana grāmatu “Izglītība 
kā provokācija” un domāju līdzi, kādai tad vajadzētu 
būt izglītībai un tās lomai mūsdienās. Un cik daudz 
vietas tajā atvēlēts literatūrai, dzejai? Man patīk 
grāmatas, kas ne tikai izaicina manas domas, bet liek 
arī pārformulēt, pārvērtēt vai beidzot noformulēt 
savu viedokli – vismaz līdz nākamajam izaicinājuma 
brīdim, jo nekas neapstājas. Ir labāk savu viedokli 
mainīt un pilnveidot nekā ar visu spēku pie tā 
turēties. Viss ir mainīgs un mainošs. Tāpat kā valoda, 
un par valodu šoreiz Grāmatplauktu stāstos runājam 

ar tulkotāju, raidieraksta “Pieturzīmes” veidotāju 
un valodnieci Aigu Veckalni, un, ak, cik skaisti viņa 
sarunā teic par grāmatu nozīmi: “Domāju, ka tieši 
grāmatu dēļ latviešu valoda kļuva ne tikai par manu 
darba valodu, bet arī par manu dzīves valodu.” Tāpat 
savās pastaigās līdzi ņemu dienasgrāmatu – ne tikai, 
lai būtu, kur piefiksēt skaistus un svarīgus grāmatu 
citātus, bet arī lai ļautos rakstiskai pavasara tīrīšanai 
savā galvā. Izrakstoties domas ne tikai sakārtojas,  
bet arī atbrīvo vietu jaunām, tīrām domām. Varbūt 
ir vērts pamēģināt! Lai dzidrām domām un labām 
grāmatām bagāts pavasaris! Lai miers pietuvojas un 
pietauvojas pasaulei!

Inga Pizāne,  
dzejniece un “Jānis Roze”  
sociālo tīklu satura veidotāja

2.– 8. maijs

16.–22. maijs

9.–15. maijs 

23.–29. maijs

NEDĒĻAS PIEDĀVĀJUMS

€ 6,50
€ 15,42

€ 5,50
€ 11,20

€ 4,60
€ 13,03

€ 5,50
€ 12,80

Grāmatnīcās “Jānis Roze”  
un interneta veikalā  
www.janisroze.lv  
pērc izdevniecības  
“Latvijas Mediji” 
grāmatas

Pērkot grāmatas  par summu  virs 5 EUR, saņemsi dāvanā žurnālu

-20%

*dāvanu skaits ir ierobežots

AKCIJAS LAIKS: 
01. – 31.05.2022.
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Arnis Koroševskis

LIELAIS NOLIEDZĒJS
Sērijas “Es esmu…” monogrāfija par Andreju Upīti
Grāmatas mākslinieks Jānis Esītis
“Andreja Upīša talants bija dzīvs un elpoja, kamēr tam bija ļauts brīvi nostāties “pret”. Laikā, 
kad visi “par” un “pret” bija uzrakstīti priekšā, daudz lasītais rakstnieks, par kura darbiem 
strīdējās, pārvērtās ar rūgtu žulti iebalzamētā literatūras mūmijā, ko apstrīdēt nedrīkstēja. 

Turklāt šādu likteni viņš izvēlējās pats, būdams delegācijā, kas 1940. gadā devās uz Maskavu lūgt “Latvijas uzņem
šanu PSRS”. Vai mēs varam atrast izlīgumu starp valodas lielmeistaru un valsts nodevēju, starp dzīvo un mirušo 
Upīti? 145 gadus pēc dzimšanas Andrejs Upīts vēl arvien ir latviešu literatūras strīdus ābols.” (Vents Zvaigzne)
Grāmata tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

ATKĀRTOTS IZDEVUMS
Ilze Jansone

INSOMNIA
Grāmatas mākslinieki Sarmīte Māliņa un Oskars Stalidzāns
“Divpadsmit gadus pēc romāna “Insomnia” sarakstīšanas tam joprojām ir īpaša vieta 
latviešu literatūras vēsturē kā pirmajam prozas darbam, kas izvērsti vēsta par divu 
sieviešu iemīlēšanos. Tā galvenā varone teoloģijas studente Padma, kristiete būdama, 
vēlas ievērot baznīcas noteikumus, tāpēc homoseksuālas attiecības viņai ir aizliegtais 

auglis. Tomēr pēc pretošanās kārdinājumam, kas novedusi Padmu depresijā, viņa uzsāk kaislīgu kopdzīvi ar 
liktenīgo sievieti Rasu.” (Anna Auziņa, dzejniece un literatūrzinātniece)

ATKĀRTOTS IZDEVUMS
Sanita Reinsone

MEŽA MEITAS
12 sievietes par dzīvi mājās, mežā, cietumā
Grāmatas mākslinieks Jānis Esītis
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.

DRĪZUMĀ
Andris Zeibots

STĀSTI UN TEIKAS LAIKA VECIM
Grāmatas mākslinieks Jānis Esītis
Grāmatas vāku noformējumā – Matiasa Jansona skulptūra
“Andra Zeibota jaunākais stāstu krājums izskan kā spraiga 
un ideju slodzē nepiekāpīga, savā brīžam biedējošajā 

patiesīguma intensitātē arvien skaļumā pieaugoša simfonija šodienai “šeit un 
tagad”, soctīklu haosa varoņiem un cilvēciskā prāta, saprāta totālam apjukumam.” 
(Dace SparāneFreimane)

Sāra Okvela-Smita

MAIGĀ MIEGA  
GRĀMATA
No angļu valodas tulkojusi Ilze Lasmane
Pirmie pieci gadi bērna audzināšanā mēdz būt satraukuma un raižu pilni, bet 
lielākajai daļai vecāku neviena cita problēma nešķiet tik nozīmīga kā miega trūkums. 
Nereti vecākiem, cenšoties balansēt starp vēlmi izgulēties, sabiedrības gaidām un 
bērna vajadzībām, miega jautājums pārvēršas par cīņu, kurā diemžēl kāds vienmēr 

paliek zaudētājos. Taču tam tā nevajadzētu būt. 
“Maigā miega grāmata” piedāvā uzticamus, pierādījumos balstītus padomus, kā iejūtīgi pret sevi un bērnu 
risināt izplatītas miega problēmas, tostarp biežu mošanos, nakts šausmas un čurāšanu gultā, kā arī praktiskus 
ieteikumus, kas pielāgoti katram bērna attīstības posmam.

Ģimenes psiholoģijas centrs 
 LĪNA

Edīte Olupe

VĒJU GRĀMATA
Šis ir apjomīgs tematisks pētījums par, iespējams, pašu neizbēgamāko un varenāko 
dabas fenomenu uz Zemeslodes – vēju. Enciklopēdiska rakstura bagātīgi ilustrēts 
izdevums, kurā saistošā veidā un lieliskā valodā vējš aplūkots no visdažādāko jomu 
skatpunktiem. 

Grāmatā pārstāvēta meteoroloģija un folklora, daba, kuģniecības vēsture, sports 
un Latvijas industriālās kultūras mantojums. Bet tas nebūt nav viss. Tā kā grāmatā 
apkopots apbrīnojami mērķtiecīgi blīvs faktu materiāls, tā ir īsts kārums erudītiem, 

skolēniem un skolotājiem – ikvienam, kas interesējas par dabu, tās korelāciju ar cilvēku ikdienu un Latvijas 
kultūrvēstures savdabību.

“Vējš ir visur: klajā laukā un torņa smailē, kuģa burās un meitu brunčos, pūķa astē un vēja tunelī, ērģeļu 
stabulēs un dzirnavu spārnos, vietvārdos un buramvārdos, grieķu mītā un tautasdziesmas četrrindē. Arī  
šajā grāmatā.”

Zvaigzne ABC

Inguna Bauere

DOROTEJA. IZREDZĒTĀ
Jaunais Ingunas Baueres romāns turpina vēstījumu par dižajām Kurzemes meitām.

Skaista un talantīga. Žilbinoša. Neparasta. Kurzemes hercogiene Anna Šarlote 
Doroteja fon Mēdema ir pelnīti kļuvusi par sievieti – leģendu. “Es neticu, ka uz 
zemes jelkad būtu bijusi kāda sieviete, vairāk cienīga būt dievināta,” par hercogieni 
Doroteju teicis apgaismības laikmeta franču diplomāts Šarls de Taleirāns.

Kļuvusi par valdnieci, daiļā hercogiene tika ierauta politisko kaislību virpuļos, 
jo dzīvoja laikā, kad hercogiste pamazām, bet neglābjami zaudēja neatkarību. 

Mēģinādama mainīt uz labu tēvzemes likteni, Doroteja vairākkārt iesaistījās diplomātiskās misijās, kuras viņai 
deleģēja apolitiskais vīrs, un ar savu patīkamo raksturu, gudrību un, protams, arī ārējo pievilcību iekaroja 
Eiropas aristokrātijas pārstāvju simpātijas.

Zvaigzne ABC
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DRĪZUMĀ
Juka Rislaki 

STARP DZĪVĪBU UN NĀVI
LATVIEŠU AĢENTI SOMIJAS–PSRS 
SPIEGOŠANAS KARĀ
20. gadsimta 20. gados čeka izdomāja operāciju “Trests”, kas palīdzēja Padomju 
Savienībai sekot līdzi balto migrantu gaitām, sēja intrigas un mānīja citu valstu 

izlūkus. Šī stāsta tēli ir visnoslēpumainākie personāži Somijas vēsturē: Latvijā dzimušie Eduards Operputs 
un Vilis Jurcēns, kā arī Operputa iespējamā mīļākā – gudrā Marija. Tas ir arī vēstījums par meistarīgo britu  
spiegu un Džeimsa Bonda prototipu Sidniju Reiliju, kurš iekļuva slazdā. Šie un daudzi citi personāži  
ietekmēja nepieteiktā Somijas un PSRS spiegošanas kara gaitu. Un autors, pētīdams Somijas un Latvijas 
arhīvus un liecības, šķetina sarežģīto, izdomas un viltību pilno, daudzveidīgo un neparedzami globālo 
spiegošanas pasauli.

DRĪZUMĀ
Agnese un Eliass Volundi 

ROKASGRĀMATA 
SUPERVAROŅIEM
Naktī virs pilsētas esot lidojis supervaronis. Tagad visi bērni par to vien runāja. Daudzi 
lielījās, ka patiešām redzējuši supervaroni sarkanā tērpā.

Līsa ir apguvusi superspēju pamatus, un varonis sarkanajā maskā jau kļuvis pazīstams 
visā pilsētā. Daudzi lielās, ka pazīst Sarkano Masku un seko līdzi varoņa gaitām. Taču ikdienā tas meitenei 
nepalīdz – skolā viņa jūtas tikpat vientuļa un neredzama kā parasti.

Tomēr Līsa nepadodas. Pilsētai Sarkanā Maska ir nepieciešama, tāpat kā pašai Līsai.

DRĪZUMĀ
Daina Šadre

CEĻMALAS PUĶES
Kas kopīgs talantīgai, bet par sevi nedrošai aktrisei, kurai aizvērušās teātra durvis 
atjaunotajā 20. gadsimta beigu Latvijā, un augstprātīgai pirmskara lielsaimniecei, 
kura padzinusi dēla trūcīgo līgavu ar bērnu zem sirds? Dainas Šadres romāns stāsta 
par sievietēm, kuras vēlas baudīt mīlestību, drošību un uzticību. Autorei izdevies 
meistarīgi savīt 1924. un 1994. gada notikumus, triju dzimtu likteņus un kaislības un 
meistarīgi atšķetināt varoņu kopīgo saikni romāna nobeigumā.

Dzintra Andrušaite 

EVALDS DAJEVSKIS
Koša grāmata – attēlu, teksta, pielikumu ziņā. Vērtīgs, nozīmīgs, būtisks papildinājums 
Latvijas kultūrvēstures un vēstures izgaismojumā. Tikai divi aspekti, kāpēc šī 
grāmata būs nepieciešama daudziem speciālistiem, vairāku augstskolu studentiem, 

visiem patiesi inteliģentiem cilvēkiem.
Pirmkārt, tā ir grāmata, kas atsedz trimdas mākslinieka Evalda Dajevska dzīves gājumu, līdz ar to pievēršas pētīju
mu laukam, kuru esam kopuši visai kūtri. Otrkārt, Dzintra Andrušaite ir speciāliste, kura spēj analītiski un pamatoti 
pētīt, vērtēt, izteikt kā skatuves glezniecības, scenogrāfijas mākslu, tā arī teātra skatuves un izrādes īpašo dabu, 
struktūru, piepildījumu. To pagaidām mūsu mākslas vēsturē iespēj retais. (Ingrīda Burāne, mākslas vēsturniece)

Gizela Natālija Grādnere 

TANTES AR KLIKŠĶIEM
BALTIEŠU STĀSTI
Grāmata aizrauj jau ar pirmajām lappusēm, jo uzrakstīta spilgtu bērnības atmiņu 
vēstījuma stilā, piepildīta ar lielu daudzumu meistarīgu dialogu un acīgas pusaugu 
meitenes vērojumiem un “prātojumiem” par, viņasprāt, vairāku pieaugušo ģimenes 
locekļu un draugu loka pārstāvju dīvaino uzvedību, valodu vai rīcību. Tulkotājas 
Ingunas Mottes rūpīgā iedziļināšanās teksta faktūrā, teicamā vācu un latviešu valodas 

zemtekstu, mājienu, vēstījuma dzīvo intonāciju un pašas autores šķietamās klātbūtnes sajūtas atveidojuma 
spēja piešķir grāmatai neatkārtojamu dzīvīgumu.

Ručīrs Šarma 

10 NOTEIKUMI VEIKSMĪGĀM VALSTĪM
“Desmit noteikumi veiksmīgām valstīm” ir modinātājzvans ekonomistiem, kas nespēja 
paredzēt nevienu no nesenajām krīzēm, tostarp arī 2008. gada kataklizmu. Šī grāmata 
sniedz novatoriskas atziņas par veiksmīgu valstu politiskajiem, ekonomiskajiem un 
sociālajiem ieradumiem.
Aplūkojot valstu demogrāfiju, politisko stabilitāti, nevienlīdzību, inflāciju, investīciju 
līmeni, valūtas riskus, parādus un ģeogrāfisko stāvokli, Ručīrs Šarma analizē iemeslus, 

kāpēc dažas valstis kļūst bagātākas, turpretī citas piedzīvo neveiksmi pasaules ekonomikā. Grāmata sniedz 
lasītājiem, kā arī politiskajiem līderiem un uzņēmumu vadītājiem īsu ceļvedi par svarīgākajiem spēkiem, kas 
veido valsts nākotni.

Svetlana Aleksijeviča 

ČERNOBIĻA. LŪGŠANA
1986. gada 26. aprīlī pulksten vienos 23 minūtēs 58 sekundēs sprādzienu sērija izpostīja 
Černobiļas AES reaktoru un ceturtā energobloka ēku, kas 
atradās netālu no Baltkrievijas robežas. Černobiļas katastrofa 
kļuva par XX gadsimta lielāko tehnoloģisko katastrofu.
Romānslūgšana – šādi dēvē autores Svetlanas Aleksijevičas 
rakstības stilu, kas grāmatā no daudziem maziem stāstiem 

izveidojis lielu stāstu. Autore apkopojusi Černobiļas iedzīvotāju piedzīvoto, pārdzīvoto, 
spilgti atainojusi tā brīža izjūtas, sāpes, apjukumu, izmisumu...
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ligzdā turpat viņu pagalma vecajā ozolā. RUK! 
Cūciņa ir visdīvainākā un visbrīnišķīgākā dzimšanas 
dienas dāvana. Un uz karstām pēdām kļūst par 
Betes mājas sunīti un vislabāko draudzeni. 

Diemžēl līdz stāsta laimīgajām beigām ir vēl tālu. 
Pagalmā, skaļi rūkdams un pukšķinādams, ieripo 
ceļojošā cirka furgons, un no tā izkāpj briesmīgi 
dusmīgs cirka direktors, vārdā Alfrēds NEĢĒLIS. 
Viņš paģēr, lai Bete atdod viņa cirka zvaigzni,  
cūku Zuzannu. 

Taču meitene draugus nenodod, un vecāmāte ar 
pavārnīcu padzen Alfrēdu no pagalma. Zuze nu ir 
drošībā, tomēr viņai ir lieli un cēli plāni – cūciņa 
grib doties atpakaļ uz cirku un ar Betes palīdzību 
atbrīvot no Alfrēda Neģēļa ķetnām arī pārējos cirka 
zvērus. Tā ir ļoti BĪSTAMA avantūra, kas beidzas 
pavisam negaidīti un laimīgi. KĀ? To uzzināsiet, lasot 
šo grāmatu!

Marjus Marcinkevičs (Marius Marcinkevičius) dzimis 
1966. gadā Viļņā. Pēc skolas beigšanas izmēģinājis 
roku dažādās profesijās: strādājis par krāvēju, 
mežacirtēju, sanitāru, dienējis armijā un tad beigu 
beigās iestājies universitātē un saņēmis mediķa 
diplomu. Kad pasaulē nāca viņa bērni, sāka rakstīt 
tiem pasakas un dzejoļus, un pamazām rakstniecība 
no vaļasprieka kļuva par viņa pamatnodarbošanos. 
Šobrīd viņš ir viens no lietuviešu ievērojamākajiem 
bērnu rakstniekiem. Viņa grāmatas tulkotas vairāk 
nekā 10 valodās un saņēmušas nozīmīgas literārās 
balvas. Latviešu  lasītājiem jau pazīstamas viņa 
grāmatas “Svizis”, kas izdevniecībā “Jānis Roze” nāca 
klajā 2019. gadā, un “Akmentiņš” , kas iznākusi šī gada 
sākumā apgādā “Zvaigzne ABC”.

Vitalija Maksvīte (Vitalija Maksvytė) ir dzejniece, dūla 
un trīs bērnu mamma, Viļņas Universitātē ieguvusi 
maģistra grādu lietuviešu literatūrā. Viņas debijas 
dzejas krājums iznācis 2015. gadā.

Māksliniece Lina Itagaki (Lina Itagaki) studējusi 
japāņu valodu Tokijas Universitātē un ieguvusi 
starptautiskās ekonomikas bakalaura diplomu, vēlāk 
aizrāvās ar zīmēšanu un 2010. gadā Viļņas Mākslas 
akadēmijā pabeidza grafikas studijas. Tagad viņa ir 
brīvmāksliniece – zīmē komiksus un ilustrē grāmatas. 
Viņas debija ilustrācijā ir grafiskais romāns “Sibīrijas 
haiku”, kas izpelnījies augstu novērtējumu ne tikai 
dzimtajā Lietuvā, bet arī citur pasaulē, saņēmis 
daudzus apbalvojumus un tulkots vismaz 13 valodās. 
Šo grāmatu un Linas Itagaki ilustrācijas augstu 
novērtējuši arī latviešu lasītāji. Latviski tā iznāca 
2020. gadā, saņēma Starptautisko Jāņa Baltvilka 
balvu kā labākā tulkotā bērnu grāmata un tika 
nominēta arī Latvijas Literatūras gada balvai.    

Grāmata izdota ar Lietuvas Kultūras institūta atbalstu. 

Lielisks jaunums! Izdevniecībā “Jānis Roze” iznākusi 
grāmatiņa, ko var lasīt visdažādākajos veidos: klusi 
pie sevis ķiķinot vai kādam skaļi priekšā; vienā elpas 
vilcienā vai arī nodaļu pa nodaļai, pagarinot prieku;  
to var lasīt un pārlasīt, un ieteikt draugiem – jo šī 
ir reti brīnišķīga lasāmviela. Asprātīga, pamācoša, 
aizrau joša, ar labajiem varoņiem un ļaunajiem 
anti varo ņiem, ar satraucošiem pavērsieniem un 
negaidītiem risinājumiem, ar jokiem un dzīves 

gudrībām – un daudzām, daudzām ilustrācijām, kas 
nevar nepatikt!  

Nelaidiet garām iespēju – IEPAZĪSTIETIES AR BETI! 
Viņa ir ņiprs un dzīvespriecīgs meitēns, kas nekad 
nenokar degunu, vienmēr ir gatava rīkoties un 
neatstāj draugus nelaimē. Un Betei ir liela ģimene: 
mamma, kas strādā neatliekamās palīdzības dienestā 
un brīvajā laikā nodarbojas ar jogu, tētis arhitekts, 
kuram patīk konstruēt visādas brīnumainas lietas, 
virtuves virtuoze vecāmāte un divi lielie brāļi – 
desmitgadnieks Robis, kas ir veģetārietis un visu laiku 
pavada pie datora, un Bruno, kas ir tajā vecumā, kad 
pats jūtas visgudrākais, bet pārējā pasaule stulba.  

Betei ir DZIMŠANAS DIENA, viņai paliek septiņi gadi, 
un par visu vairāk viņa vēlas dāvanā saņemt suni. 
Sunīti, par kuru sapņo visu mūžu. 

Taču sunīša vietā viņa dabū pidžamu un kaut kādus 
nejēdzīgus niekus. Bete nav no tiem bērniem, kas 
bezspēcīgi nolaidīs rokas. Vispirms viņa mēģina  
par suni izdresēt kaimiņienes puķu dobē izrakto 
slieku, bet tad pa logu ierauga ko FANTASTISKU. 
Rozā balonā pa gaisu atlido CŪKA un iekrīt stārķa 

Vitalija Maksvīte, Marjus Marcinkevičs  

BETE UN LIDOJOŠĀ  
DZIMŠANAS DIENAS  
DĀVANA 
Ilustrācijas zīmējusi Lina Itagaki
No lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere 
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Etgars Kerets 
(1967) ir viens no 
ievērojamākajiem 
mūsdienu Izraēlas 
rakstniekiem, izpelnījies 
atzinību ne tikai ar 
īsajiem stāstiem, bet arī 
grafiskajām novelēm 
un filmu un televīzijas 
raidījumu scenārijiem. 
Viņa darbi tulkoti vismaz 
45 valodās. Savos 
tekstos autors bieži 

liek sadzirdēt to līdzcilvēku balsis, kurām daudzi viņa 
kolēģi nemēdz ļaut ieskanēties, tāpēc viņa proza tiek 
salīdzināta, piemēram, ar dzēlīgā amerikāņa Kurta 
Vonnegūta rakstīto. Atrodot īstos vārdus, lai saviem 
lasītājiem atklātu viņu pašu trūkumus, aizspriedumus 
un tuvredzīgumu, Kerets brīvi un netaisnojoties 
pieskāries teju ikkatrai sprādzienbīstamai tēmai. Starp 
tēmām, kas aizvien no jauna parādās viņa stāstos, 
ir pārlieka apmātība ar Holokaustu, palestīniešu 
teritoriju jautājumu un saspringtās paaudžu 
attiecības – Kereta varoņi mēdz saviem vecākiem 
pārmest, ka tie sagroza patiesību savu ērtību vārdā. 

Kerets mēdz iesaistīties arī dažādos vērienīgos 
starptautiskos projektos. 2020. gada vasarā viņš un 
vēl 28 ievērojami rakstnieki, starp tiem kanādiete 
Mārgareta Atvuda un itālis Paolo Džordāno, 
piedalījās The New York Times Magazine rīkotajā 
“Dekamerona projektā”, kas bija veltīts rakstniecībai 
pandēmijas apstākļos. Starp citu, viņš pieder tiem 
autoriem, kuri Covid19 ierobežojumus uzskata par 
izdevību pasmelties introspektīvo enerģiju, kas gadu 
desmitiem barojusi viņa daiļradi. Intervijā Jerusalem 
Post viņš stāsta, ka šoreiz “daudz domāju par savu 

nelaiķi tēvu, kurš bija izdzīvojis Holokaustā. Viņš 
nevienu savas dzīves posmu nesauca par sliktu. Kad 
biju bērns, viņš man sacīja: “Man nav labu vai sliktu 
periodu. Ir tikai vieglāki un grūtāki. Protams, ka man 
labāk patīk vieglākie, taču, palūkojoties pagātnē, tieši 
grūtajos es visvairāk uzzināju par sevi un pasauli.” 
Man šķiet, to var attiecināt arī uz pašreizējo laiku.” 

Izdevniecības “Jānis Roze” izpilddirektore Renāte 
Punka stāsta: “2012. gada rudenī man palaimējās 
būt klāt visās sarunās, kad Etgars Kerets tikās ar 
latviešu lasītājiem: Latvijas Universitātē ar tulkošanas 
programmas maģistriem apsprieda literatūras 
tulkošanas smalkumus, Latvijas Kultūras akadēmijā 
dalījās savā scenārista un lektora pieredzē ar 
topošajiem latviešu kino veidotājiem, grāmatnīcā – 
ar lasītājiem, Izraēlas vēstnieces rezidencē – ar tur 
ielūgtajiem dažādu kultūras jomu pārstāvjiem. Un 
ikreiz viņa uzstāšanās bija spoža, bezgala saistoša un 
arī pavisam atšķirīga no pārējām. Mani iespaidi par 
šo vizīti varētu sauk ties “Laimīgās stundas ar Etgaru 
Keretu”. Ik pa laikam vēl tagad pamanu presē un 
sociālajos tīklos pa kādai atsaucei uz tālaika sarunām, 
tātad viņa teiktais tiešām atradis dzirdīgas ausis. Kad 
pirms pāris gadiem kopā ar Izraēlas vēstniecību rīko  
jām literāro vakaru “Spilg tas grāmatas no Izraēlas”, 
Latvijas Kultūras koledžas teātra nodaļas audzēkņi 
ar lielu iedvesmu lasīja Kereta stāstus, tie rezonē ar 
visdažādāko vecumu publiku. Par Kereta popularitāti 
un reputāciju neno liedzami liecina arī tas, ka 
šogad, kad karš Ukrainā jau bija sācies, tieši viņu 
starptautisko grāmatu gadatirgu direktoru apvienība 
bija uzaicinājusi kā īpašo viesi uzstāties Boloņas 
starptautiskajā bērnu grāmatu gadatirgū par tēmu 
“Kā runāt ar bērniem par karu”. Saņēmis ielūgumu 
vien divas nedēļas pirms šī notikuma, viņš bija atradis 
ļoti blīvajā grafikā laiku atlidot uz Itāliju, lai savā 
unikālajā manierē, personīgi autobiogrāfisko filigrāni 
sajaucot ar universālo, atgādinātu, ka pats svarīgākais 
ir nezaudēt cilvēkmīlestību. Un būt godīgiem.”

Liela daļa Kereta uzstāšanās Boloņā bija saistīta ar 
viņa vecākiem, īpaši tēvu. Rakstnieks kādā intervijā 
teicis: “Tēvs man reiz sacīja: “Pusē tavu stāstu 
varonis, kurš ir tēvs, nomirst, un visos pārējos viņš 
ir pilnīgs pamuļķis, tomēr tajos visos es jūtu, ka tu 
mani mīli.” Man šķiet, ka daudzi mani stāsti pasaka ko 
daudz sarežģītāku, mīklaināku un pretrunīgāku par 
skaidru, kaut kodētu, vēstījumu.” 

Grāmatas izdošanu atbalstījis Valsts kultūrkapitāla 
fonds un Izraēlas vēstniecība Latvijā. 

Izdevniecība “Jānis 
Roze” rosina uz 
iepazīšanos vai atkal
satikšanos ar ievērojamā 
Izraēlas rakstnieka 
Etgara Kereta darbiem. 
Māras Poļakovas 
tulkojumā latviešu 
valodā nāk klajā viņa 
līdz šim jaunākais stāstu 
krājums “Aizķeršanās 
galaktikas nomalē”, kas 
ivritā iznāca 2018. gadā 
un šobrīd jau tulkots 
16 valodās. Kereta 

rakstības stilam Latvijā jau ir cienītāji – 2012. gadā 
Ilmāra Zvirgzda un Māras Poļakovas tulkojumā iznāca 
stāstu izlase no dažādiem krājumiem “Autobusa 
šoferis, kas gribēja būt Dievs”, un rakstnieks pēc 
Izraēlas vēstniecības Latvijā un izdevniecības “Jānis 
Roze” ielūguma viesojās arī Latvijā. 

Krājumā “Aizķeršanās galaktikas nomalē” apkopoti 
23 stāsti, ko vietumis caurvij sarakste par iespēju 
apmeklēt escape room, kas devusi krājumam 
nosaukumu. Laikraksts Boston Globe atzīst: “Tā ir 
perfekti veidota Kereta īsprozas izlase… Lasītājs 
tik dziļi iegrimst Kereta pasaulē, ka negaidītie 
sižeta pavērsieni ir vēl nežēlīgāki un pārsteidzošāki 
nekā parasti. Fantastiska, sirdi plosoša, smieklus 
izraisoša, fabulistiska un reizēm pilnīgi ķerta, Kereta 
rakstības maniere ir teju taustāmi piesātināta ar 
sevišķu intimitāti, it kā rakstnieks būtu lasītāju 
ielūdzis uz savu vietējo krodziņu vai kafejnīcu, lai 
pie kāda sirdij tīkama dzēriena glāzes patērzētu par 
pasaules – mūsu pasaules – kārtību. Kereta stāstos 
mutuļo enerģētisks, iztēli rosinošs baltās un melnās 
komēdijas sakausējums ar augsta līmeņa toleranci 
pret absurdo. Un vienmēr – vienmēr, pat ja šķiet, ka 
viņš rakstīto noslīpē, nevērīgi paraustot plecus par 
Visuma smieklīgajām kaprīzēm, šie teksti apņēmīgi 

uzstāj, ka cieši jāturas pie dzīves un neizbēgamā 
prieka par vārdu spēlēm. [..] Kereta provokatīvie stāsti 
negaidīti apmulsina un izsit no sliedēm: tajos ir gan 
cietsirdības elements, gan cerība, liegs atgādinājums 
par cilvēcisku kontaktu lielo vērtību. [..] Ja esat jau 
pazīstami ar Kereta darbiem, šis būs apsveicams viņa 
kanona papildinājums; ja vēl neko neesat lasījuši, šī 
kolekcija būs izcils starta punkts.”

Raksturojot krājumu, izdevums Goop uzsver: “Stāstu 
klāsts šajā kolekcijā ir ļoti plašs, un daudziem 
piemīt fantastiskais, ārkārtīgi radošais, Keretam 
vien raksturīgais elements. Tur ir melnais humors, 
sausi ironisks humors, tiktiešāmsasodītismieklīgs 
humors. Tur ir dziļums un skumjas. Un visvairāk – 
dzīve: cilvēki, kas stājas attiecībās ar sevi un citiem 
un atkal tās pārtrauc.” Labāko 2019. gada grāmatu 
apskats The Millions piebilst: “Kereta jaunajam 
stāstu krājumam ir visi tikumi, ko lasītājs varētu 
sagaidīt no rakstnieka, kura darbus bieži publicē 
prestižais žurnāls New Yorker: inteliģence, līdzcietība, 
apmulsums par to, cik ierobežotas ir cilvēku 
savstarpējās saziņas iespējas, un rotaļīgums, kas 
prot noturēties līdzsvarā, nekļūstot par untumu. [..] 
Kereta dziļā interese par cilvēku komunikāciju mūsu 
saraustītajā, izmocītajā laikmetā šķiet ļoti būtiska.” 

Amerikāņu prozaiķe Eimī Bendere par Kereta 
varoņiem teikusi šādi: “Šie stāsti – izvairīgi līkumojoši, 
stindzinoši jautri, godīgi un teju šokējoši modri – 
atbruņo lasītāju ļoti daudzos veidos. Kerets vērīgi 
palūkosies uz jebkuru situāciju un ikvienu varoni 
un lēnītēm (vai ar strauju rāvienu!) nolupinās visus 
aizsargslāņus!” Arī amerikāņu rakstniece, zinātniece 
un žurnāliste, 2018. gada Pulicera prēmijas fināliste 
Elifa Batumana neskopojas ar komplimentiem: “Lasīt 
grāmatu “Aizķeršanās galaktikas nomalē” ir kā doties 
izbraucienā luksusklases automobilī ar pasaules 
līmeņa šoferi pie stūres, secinot, ka viņa ārkārtīgi 
trakais skatījums uz pasauli nekādi netraucē izbaudīt 
lielisko prasmi vadīt auto. Vai ir vēl labāks veids 
apskatīt pasauli?”

DRĪZUMĀ 
Etgars Kerets 

AIZĶERŠANĀS 
GALAKTIKAS NOMALĒ
No ivrita tulkojusi Māra Poļakova

Kultūras koledžas audzēkņi lasa stāstus no “Autobusa šoferis, 
kurš gribēja būt Dievs”. 

Etgars Kerets Boloņas grāmatu 
gadatirgū 2022. gada martā.
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DISNEY 
AIZRAUJOŠI VAKARSTĀSTI
Tulkojusi Dace Andžāne, Jana Bērziņa, Edvīns Raups
Šīs krājums piedāvā daudzus jaukus vakara cēlienus kopā ar sirsnīgajiem Disney 
un Disney/Pixar studijas animācijas filmu varoņiem. Zaķēns Rībkājis aicina nakts 
piedzīvojumā, nāriņai Arielai nepieciešama palīdzība noskaidrot malduguņu mīklu, 

Pelnrušķīte vēlas iepazīstināt ar savu jauno peļu draudzenīti Grētu un vēl, un vēl!  Lai lasīšanas prieks ik vakaru 
vieno bērnus un vecākus!

LEDUS SIRDS
OLAFA VIENRADZIS
Tulkojusi Eva Jansone
Jaukais sniegavīriņš Olafs, kurš ir slavens ar savu lasītprasmi, ir izlasījis pasaku par 
vienradzi, un nu viņa kvēlākais sapnis ir to atrast. Pievienojies Olafam, Elzai un 
Svenam aizraujošā ceļojumā cauri Apburtajam mežam, lai satiktu vienradzi.

KAS PATĪK PONIJAM? 
Tulkojusi Linda Kalna
Kur ponijs dzīvo? Ko viņš ēd? Un kā top tīrs? Uzzini, kas ponijiem rada vislielāko 
prieku. Šajā jaukajā grāmatiņā atradīsi daudz sirsnīgu zīmējumu un aizraujošu taustes 
elementu.

PAW PATROL
SALDUS SAPŅUS, KUCĒNI!
Tulkojis Mārtiņš Karelis
Ķepu patruļa vienmēr steidz palīgā! Šajā stāstu krājumā uzzini, kā kucēni piedalās 
labdarības sporta spēlēs, lai vāktu ziedojumus jaunai cirka teltij, kā mērs Hamdingers 
iejūtas pērtiķa ādā un kā kucēni palīdz pūķītim, kurš izbēdzis no grāmatas. Lai saldi 
sapņi kopā ar Raideru un viņa brašajiem draugiem!
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kas saistīts ar vārdnīcām, valodu, komunikāciju, 
publisko runu u.tml. Tās nonāk plauktā apzināti un 
pēc nepieciešamības, un otrā istabā ir daiļliteratūra, 
kas savukārt bieži ir spontāni pirkumi, saskatoties 
grāmatu blogerus instagramā (smejas). Bet ir arī 
apzināti pirkumi, piemēram, interesējošu autoru 
grāmatas, no kuriem uzmeklēju visu vai gandrīz visu.

Vai vari, lūdzu, kādu nosaukt?
Piemēram, Pēters Hēgs. Viņa “Smillas jaunkundzes 
sniega izjūta” ir viena no mīļākajām grāmatām, kas 
ļoti iespiedusies atmiņā. Vēl man ļoti patīk Žoržs 
Simenons un viņa Komisārs Megrē – franču detektīvs 
īpašā noskaņā. Boriss Akuņins un viņa interesantā 
pieeja rakstīšanai dažādos žanros. Viņa galvenais 
varonis ir Fandorins – kaut kas starp izmeklētāju un 
pārcilvēku. Akuņins apraksta viņa piedzīvojumus 
visos iespējamos žanros. Tad, protams, ir dāvinātas 
grāmatas. Vieta ir ierobežota, tāpēc laiku pa laikam 
kaut kas ir jāizšķiro vai tieši otrādi – jāpaplašina, 
piemēram, viens no plauktiem līdz pagājušajam 
gadam bija kurpju plaukts (smejamies). Jā, grāmatas 
atrod mani dažādos ceļos.

Tad grāmatas tomēr atrod Tevi vai Tu tās?  
Vai abējādi?
Domāju – gan, gan. Piemēram, man ļoti patīk Ojārs 
Vācietis. Un no Vācieša man bija “Ex Libris” un Izlase, 
bet man nebija Kopoto rakstu. Un, kad pagājušogad 
tīrījām un kārtojām mammas māju, atbrauca viens 
grāmatu kolekcionārs savākt grāmatas, un kaut kā 
sākām ar viņu runāt par Vācieti un viņš sacīja, ka 
viņam ir tie sējumi un ka atnesīšot man visus piecus!

Turpinot par pašu lasīšanas procesu, ko vēl tajā 
meklē, izņemot valodu? Vai vairāk grāmatā skaties 
kā spogulī, meklē sarunu biedru, atziņas, atpūtu?
Visādi. Es esmu galējību lasītājs – es vai nu lasu, 
vai nelasu. Un, ja lasu, es lasu visu laiku un nevaru 
rimties. Tādos brīžos man gribas atslēgties no 
pasaules, padzīvot citu dzīvi, iegrimt citā pasaulē, 
vienlaikus tā arī atpūta no ikdienas, un man 
gribas arī to spoguli, man gribas atrast kaut ko, 
ar ko idenficēties vai gluži otrādi – kaut ko, par 
ko pareflektēt. Šobrīd grāmatu blogeru iespaidā 
lasu De Vigānas “Bērni ir karaļi”. Tā ir iespēja 
paraudzīties, ko es par to domāju – par sociālajiem 
tīkliem un privātas dzīves izlikšanu publiski. Bieži 

izvēlos detektīvus, taču man ir īpaša gaume, nelasu 
Jū Nesbē, tas man šķiet par asiņainu un vardarbīgu. 
Man patīk psiholoģiskie detektīvi. Tos es izvēlos, 
lai pilnīgi atpūstos un iegrimtu citā dimensijā. 
Man ļoti patīk amerikāņu autors Daniels Silva. Tā ir 
mana guilty pleasure literatūra, viņš raksta spiegu 
romānus. 

Cik valodās Tu lasi?
Četrās. Latviešu, krievu, angļu un čehu. Man ir īpašs 
plauktiņš čehu literatūrai.

Tad varam lēnām pāriet uz tulkošanas tēmu. 
Kāpēc literatūra jātulko? Vai katrai tautai nav gana 
ar savu? Es, protams, provocēju. 
Es domāju, ka ir cilvēki, kas tā tiešām domā. Kad 
studēju filologos, man nebija ne domas, ka es 
varētu tulkot. Biju koncentrējusies uz rediģēšanu, 
tulkošana nāca stipri pēc tam. Kad čehu valodu 
biju jau apguvusi, man viena draudzene piedāvāja 
palīdzēt ar tulkošanu aģentūrai. Tā tas pamazām 
attīstījās līdz pašas veidotam tulkošanas birojam, un 
es aizdomājos, cik svarīga loma ir tulkotājam dažādos 
procesos. Tas ir tilts. Mana draudzene izmanto 
teicienu “par neredzamo roku, kas pāršķir grāmatas 
lappuses”. Man tas šķiet skaists salīdzinājums. 
Tulkotājs bieži ir tas neredzamais gariņš, kas 
oriģināldarbu pārceļ citā valodā, un noteikti ir jātulko, 
jo kā tad mēs citādi iepazīsim citas kultūras? Citas 
pasaules? Citas garšas? Un otrādi – kā pasaule 
iepazīs mūsu literatūru, grāmatas? 

Kā Tu nonāci līdz domai par literatūras tulkošanu?
Viens no pirmajiem impulsiem tulkot literatūru bija 
veidojot parindeni Kārļa Vērdiņa atdzejotajai čehu 
dzejnieka Konstantina Bībla poēmai “Jaunais Ikars”. 
Bet pagāja ilgs laiks, kamēr es uzdrīkstējos pieteikt 
sevi. Tagad man gribas tulkot tikai literatūru. Tā ir, no 
vienas puses, misijas apziņa – pārcelt lasītāju pāri 
valodu tiltam, bet, no otras, tas ir ļoti izaicinošs prāta 
vingrinājums – atrast vārdus, labskanīgumu, saglabāt 
autora stilu, piemeklēt frazeoloģismus. Tas patiesībā 
ir īsts detektīva darbs.

Atgriežamies pie detektīviem (smejos). Ļoti labs 
salīdzinājums. Paldies par sarunu!

Sagatavoja: Inga Pizāne

Kā ir, Aiga? Kur dzīvo valoda? Grāmatās, sarunās?
Tas ir tas interesantākais, ka valoda dzīvo visur – 
grāmatās, virtuves sarunās, ielas sarunās un tviterī 
un kā šie dažādie valodas stili sadzīvo. Arī grāmatās 
valoda atšķiras. Ir akadēmiskas grāmatas, ir literāri 
rakstītas un ir grāmatas, kurās ir ļoti daudz atkāpju no 
normām. Tas tikai parāda valodas lielo spēku un to, ka 
mēs ar valodu varam izteikt jebko un jebkur. 

Vai atceries savu pirmo sastapšanos ar grāmatu? 
Kādas bija sajūtas?
Jā, es lasīju daudz no ļoti mazām dienām. Turklāt 
jau 6–7 gadu vecumā ķēros pieaugušo grāmatu 
plauktam. Iespējams, bērnu grāmatu bija maz vai 
visas izlasītas, vai vairs neinteresantas... Man ļoti 
patika lasīt. Es uzaugu ģimenē kā vienīgais bērns, 
un arī kaimiņos nebija daudz bērnu, līdz ar to 
grāmata bija mans biedrs it visur, es mēdzu lasīt 
no rīta līdz vakaram. Ja kādu obligātās literatūras 
saraksti biedēja, tad man tas bija labākais vasaras 
notikums. Tas, ka es lasu, ir manas bērnības atmiņas. 
Grāmatas veidoja manu pasaules uztveri un valodu. 
Domāju, ka tieši grāmatu dēļ latviešu valoda kļuva 
ne tikai par manu darba valodu, bet arī par manu 

dzīves valodu, jo ģimenē runājām gan latviski,  
gan krieviski.

Vai runāt un izglītot par valodu ir Tava misija? 
Ko, Tavuprāt, cilvēkam dod apzināta valodas 
pilnveidošana?
Runājot par misiju, man ļoti gribas parādīt, ka  
valoda nav tikai tas, ar ko nodarbojas valodnieki  
vai tulkotāji. Ka valoda nav tikai sausa un 
neinteresanta vai tikai gramatika. Gribu parādīt,  
ka valoda ir interesanta un ka tā ikvienam var 
palīdzēt kļūt par labāku cilvēku. Un, jā, man gribas 
izcelt tieši apzinātību. Līdzīgi kā mēs apzināti 
mācāmies citas prasmes, kas ir mūsu dzīves 
profesija vai nodarbošanās, gribu to sasaistīt arī ar 
valodu, uzsverot, ka valoda ir kaut kas ļoti mainīgs 
un mainošs – ka caur valodas pilnveidošanu mēs ne 
tikai spējam labāk izteikties un rakstīt, kas, protams, 
arī ir svarīgi, bet paplašinās arī citas prasmes, 
redzesloks, analītiskā domāšana, radošums, 
improvizācija.

Tas ir iedvesmojoši, bet ir daudz pārdomu par to, 
kāpēc tik daudziem cilvēkiem pietiek ar valodas 
minimumu. Un vai to tiešām iespējams mainīt? 
Jā, tā ir laba doma, jo valoda ir tik dabiska, 
pašsaprotama, ka mēs par to bieži vien vienkārši 
nedomājam, mēs vienkārši runājam. Tā ir ar mūsu 
dabiskajām prasmēm, kas ģenētiski un sociāli 
izveidojušās, mēs tām neslēdzam klāt apzinātību. 
Līdzīgi kā ar elpošanu. Visi zina, ka vajadzētu elpot 
apzināti un kā tas var mainīt lietas, bet es taču māku 
elpot un to daru... Kāpēc iespringt? Tāpat arī es māku 
runāt. Un man pietiek ar tiem 3000 vārdiem.

Un, ja tomēr ne, ir grāmatas... Kā grāmatas nonāk 
Tavā plauktā? Kādām grāmatām Tu atvēli vietu un 
kuras varbūt izšķiro?
Ļoti labs jautājums. Dažas nonākušas pie manis 
neapzinātā vecumā un atceļojušas līdzi no dažādām 
mājvietām. Liela daļa ir darba grāmatas – viss, 

CIEMOS PIE AIGAS VECKALNES
Ar valodnieci, tulkotāju, pasniedzēju, raidieraksta “Pieturzīmes” vadītāju un grāmatu lasītāju Aigu 
Veckalni tiekamies siltas gaismas pielietā rītā. Uz galda vāzēs – dzeltenas tulpes un baltas kallas. 
Malkojot maigu bezkofeīna kafiju, runājam par to, kur dzīvo valoda, kā valodai klājas grāmatās, kā 
grāmatas ietekmējušas viņas dzīvi, personību, izvēles.
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I N T E R V I J A I N T E R V I J A

Daina Šadre debitēja 
literatūrā 2015. gadā, 
iesniedzot konkursā 
“Vakara romāns” 
manuskriptu “Ceļmalas 
puķes”. Darbs žūrijai 
patika, tomēr tas 
bija garāks, nekā 
paredzēja nolikums, 
tādēļ pirmizdevums 
tika diezgan būtiski 
īsināts. Tagad romāns 
nonāks pie lasītājiem 

ārpus sērijas un pilnā apjomā, savukārt sērijā “Vakara 
romāns” lasītāji jūlijā saņems darbu “Maldugunis”.

Autore dzimusi Vidzemē, un tas atklājas viņas romānos. 
“Ceļmalas puķes” pamatā risinās Mārcienā,  savukārt 
“Maldugunis” – Cēsīs un to apkārtnē. 

“Ceļmalas puķu” sižets risinās divos paralēlos 
laikos – 20. gadsimta pirmajā pusē un tā pašā 
nogalē, autorei romāna otrajā pusē veikli sasienot 
abus sižetus vienā. Vai atceraties vēl, kā šis 
pirmais darbs tapa?
Atceros, ka bija ļoti daudz dažādu emociju. Ideju par 
to, ka es vispār varētu rakstīt, iedēstīja pavisam cits 
cilvēks, taču tā iesēdās galvā. Par ko varētu rakstīt, 
sapratu ļoti ātri, bet, protams, cilvēkam bez šādas 
pieredzes, bija diezgan lielas radošās mokas, lai 
saprastu, kā to vislabāk pateikt, kā sakārtot sižetu. 
Tas viss prasīja diezgan ilgu laiku, un es galīgi nebiju 
pārliecināta, ka tiešām kaut ko uzrakstīšu. Tad vienu 
vakaru, kad jau grasījos iemigt, acu priekšā parādījās 
ievads, burtiski izlēcu no gultas un iesaucos: “Jāsāk ar 
Annu!” (Smejas) Pēc šī klikšķa viss notika ļoti ātri. 

Romāns atspoguļo Latvijas vēstures realitāti.  
Vai tajā ievīti arī jūsu dzimtas likteņi?
Es vienmēr ļoti kategoriski saku, ka “Ceļmalas puķes” 
nav manas dzimtas stāsts, bet daži tajā ietvertie likteņa 
pavērsieni tiešām ir reāli mūsu ģimenes likteņstāstu, 
kurus stāstīja mana vecmamma. Kad uzrakstīju un 
iedevu izlasīt bērniem, dēls jautāja: “Vai tev nebūs 

dīvaini stāstīt par saviem tuviniekiem tik atklātas 
lietas?” Atbildēju, ka dzīvē viss nenotika tieši tā, kā 
rakstu grāmatā, tikai galvenajos vilcienos. Manai 
vecmammai tiešām bija seši bērni, no kuriem pēc kara 
palika dzīva tikai viena meita. Šis likteņa pavērsies 
aprakstīts tieši tā, kā bija. 

Lasīju šo vietu un domāju: kāda traģēdija, kā viņa 
to vispār izturēja?
Jā, mana vecmamma bija ļoti stipra, vitāla sieviete, 
viņa nodzīvoja līdz 95 gadiem. Tāpat kā tas tēls, ar kuru 
romāns sākas, – Anna.

“Ceļmalas puķēs” valda ļoti interesanta divdabība. 
Līdzās ļoti skaudrajam, traģiskajam 20.–50. gadu 
posmam ir 90. gadu sižeta līnija, kurā – citēju 
izdevniecības direktori Eviju Veidi – valda 
kārtīgas zaļumballes sajūtu, kad danco visi un 
erotiskā spriedze sprikstī gaisā. Tieši tāds vitāls 
dzīvesprieks, kā sakāt par savu vecmammu.
To darīju apzināti, cik nu labi man tas bez speciālas 
izglītības sanāca. Man ļoti gribējās iedot lasītājiem 
gaišu noskaņu, lai romānā nav tikai bēdas, bēdas, 
bēdas. Drīzāk lai būtu sajūta – tas arī nav mans 
teiciens – ka beigās viss būs labi, un, ja vēl nav labi, 
tātad tās nav beigas. 

Savukārt teātris sižetā parādās tādēļ, ka rakstīšanas 
laikā strādājāt Teātra Observatorijā?
Nē, no Observatorijas tobrīd jau biju prom, bet kopumā 
esmu strādājusi trīs teātros – Latvijas Nacionālajā teāt
rī, Latvijas Nacionālajā operā un Teātra observatorijā. 

Divus pēdējos zināju, bet par Operu gan nebiju 
dzirdējusi!
Opera bija mana pirmā darbavieta. Vēl studēju 
Konservatorijā (Latvijas Mūzikas akadēmijas 
nosaukums padomju gados – L.K.Š.), kad man 
piedāvāja iet strādāt par ģērbēju baleta trupas 
puišiem. Nostrādāju tur vairākus gadus un tik ļoti 
saindējos ar teātri, ka tad, kad man radās iespēja 
iet strādāt Nacionālajā teātrī, laikam palēcos kādus 
desmit metrus gaisā no laimes. 

Foto: Karīna M
iezāja

ES BIEŽI PĀRPLĀNOJU
Rakstniecībā ienākusi tikai pirms nepilniem septiņiem gadiem, savu lasītāju loku iemantojusi  
DAINA ŠADRE, kurai izdevniecībā “Latvijas Mediji” šopavasar neilgi viens pēc otra iznāks divi romāni.  
Ar autori sarunājās “Latvijas Avīzes” kultūras žurnāliste Linda Kusiņa-Šulce.

Vai katram teātrim ir sava aura?
Jā, noteikti. Nacionālais teātris, manuprāt, izceļas ar to, 
ka ir ļoti ģimenisks, ļoti iestājas viens par otru. Savukārt 
Teātra Observatorijā visi, sākot ar režisori un beidzot 
ar skatuves strādniekiem un mani, direktori, bija 
sapņotāji. Varbūt tas arī bija viens no šī teātra bēdīgā 
fināla iemesliem, ka dzīve notika mazliet virs zemes, 
un, kad nācās saskarties ar tīri reālām problēmām, bija 
grūti tikt ar tām galā.

Vai tas, ka esat strādājusi teātrī, ietekmē skatītāja 
pieredzi? Jūs taču apmeklējat teātri, vai ne?
Jā, protams, eju uz izrādēm. Bet traucē, jā. Ļoti. Skaties 
uz viņiem un domā – tas aktieris šoreiz slikti nospēlēja. 
Un tas otrs atkal vai cik labi nospēlēja! Kad iznāc ārā 
no izrādes, ir ļoti daudz, ko teikt, bet, lai novērtētu lugu 
kopumā, jāpaiet vairākām dienām, jāizlaiž viss caur 
sevi, lai varētu pateikt, kāda tad īsti bija luga, ko no tās 
var paņemt sev.

Bet vai tad nav izrāžu, kuras aizrauj, liek aizmirst 
profesionālo vērtējumu? Man tā reizēm gadās 
ar grāmatām, kad iekšējais redaktors atslēdzas, 
vienkārši lasi un baudi...
Ir tādas dažas izrādes bijušas, jā, no pēdējā laikā 
redzētajām “Smiļģis” Dailes teātrī. Ja man tagad kāds 
jautātu, kā kurš aktieris nospēlēja savu lomu, es ne
zinātu, jo viss kopums bija tik iespaidīgs, ka tu nonāc 
mākslas darba varā un nav nekādu blakus domu. 

Teicāt, jums nav īpašas izglītības, bet, lasot 
“Ceļmalas puķes”, man šķita, ka scenāristes 
pieredze jums tomēr palīdzējusi kā iesācējam 
ļoti grūtajā dialogu rakstīšanā, kad redzi – tiešām 
dabisks, dzirkstošs jautājumu un atbilžu pingpongs.
Grūti pateikt, vai tas ir teātra iespaidā, drīzāk tam 
pamatā ir visa dzīve, jo ļoti daudz esmu rakstījusi 
sce nārijus, arī ar dialogiem. Pēc izglītības esmu 
masu svētku organizatore, studēju Latvijas Mūzikas 
akadē mijā un kā diplomdarbu uzrakstīju Ilmāra Elerta 
va dītajai Eksperimentālā teātra studijai politisku izrādi. 
Pēc tam esmu rakstījusi ļoti daudz dažādu scenāriju 
pasākumiem, bet tas, protams, ir pavisam kas cits.

Par kuru no svētku scenārijiem pašai palikušas 
vislabākās atmiņas? 
Kad 1989. gadā studēju Latvijas Universitātē, mēs Rīgā 
sarīkojām pirmos Ziemassvētkus. Nevienam toreiz 
nebija skaidrs, kā tieši tos jāsvin, tādēļ mums bija gan 

garīgās mūzikas koncerti Rīgas baznīcās, gan tās pašas 
dienas vakarā – bluķa vilkšana pie Vanšu tilta. Svētki 
bija vērienīgi – notika bērnu pasākums Grīziņkalnā, 
dienas sarīkojums Doma laukumā pieaugušajiem. 
Bija, protams, arī dažādi negadījumi, bet tagad, pēc 
tik daudz gadiem, palikušas tikai gaišas atmiņas, viss 
sliktais aizmirsies.

Vai apgūtā izglītība nozīmē, ka mājās vienmēr ir 
skaisti saplānoti ģimenes svētki?
Es, protams, pie 
svētkiem piedomāju, bet 
teikt, ka ikviena detaļa 
rūpīgi izdomāta – tā gan 
nav. Pa šiem gadiem 
esmu sapratusi, – ja 
gribi sasmīdināt Dievu, 
pastāsti viņam par 
saviem plāniem. Pārējie 
ģimenes locekļi visu 
tver vieglāk, bet man 
vajag salikt plānu, lai 
zinu, kā viss būs. Tad 
viss, ko salieku, sagriežas 
kājām gaisā, un esmu 
iemācījusies par to vairs nepārdzīvot.

Bet grāmatās jums ir plāns.
Jā, ir. Tikai es bieži pārplānoju. (Smejas) Sākumā 
zinu – notiks tas, tas, tas – un beigas. Nonāku pie 
kāda pagrieziena, un nav – neatbilst raksturam. Tātad 
ņemam nākamo plānu.

Katrs jūsu romāns ir atšķirīgā tonalitātē, un 
“Maldugunis” – “Vakara romāns”, kas iznāks jūlijā, – 
man šķita skumjākais no visiem līdzšinējiem.
Man pašai šķiet, tas ir gana optimistisks, tikai tām 
meitenēm diezgan daudz jāpārdzīvo, lai viņas varētu 
cerēt uz laimīgām beigām. Jau pašā sākumā raksturos 
iezīmē, ka viegli viņām neklāsies, jo tikt galā ar saviem 
dēmoniem – tas ir ļoti grūti, ne visiem dzīvē tas 
izdodas. Pieļauju, ka ir piezemētāki, vienkāršāki cilvēki, 
kuri daudz nemokās – padusmojas par nodevībām, 
piedod un dzīvo tālāk. Bet ir sarežģītāki raksturi – un 
šīs trīs meitenes neviena nav vienkārša. 

Intervija tapusi 
sadarbībā ar 
izdevniecību 
“Latvijas Mediji”.
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Hope Mirrlees

LUD-IN-THE-MIST
Welcome to The Death Zone. 
LudintheMist, the capital city of the small country Dorimare, is a port at the 
confluence of two rivers, the Dapple and the Dawl.
The Dappple has its origin beyond the Debatable Hills to the west of Ludin
theMist, springing from the land of Faerie. In the days of Duke Aubrey, some 
centuries earlier, fairy things had been looked upon with reverence, and fairy 
fruit was brought down the Dapple and enjoyed by the people of Dorimare. 
But after Duke Aubrey had been expelled from Dorimare by the burghers, the 
eating of fairy fruit came to be regarded as a crime and anything related to 
Fairyland was unspeakable, and now Lud rejects anything ‘other’, preferring to 
believe only in what is known, what is solid.

However, when his son Ranulph is believed to have eaten fairy fruit, Nathaniel Chanticleer, the mayor of  
LudintheMist and a dreamy, melancholy man, who is deliberately ignoring a vital part of his own past; 
a secret he refuses to even acknowledge, finds himself looking into old mysteries in order to save his son 
and the people of his city.
Lud is changing – and something must be done.

Taylor Jenkins Reid

MAYBE IN ANOTHER LIFE
At the age of twentynine, Hannah Martin still has no idea what she wants to 
do with her life. 
She has lived in six different cities and held countless jobs since graduating 
college. On the heels of leaving andother city, Hannah moves back to her 
hometown of Los Angeles and takes up residence with her best friend Gabby. 
Shortly after, Hannah goes out to a bar one night with Gabby and meets up 
with her high school boyfriend, Ethan. 
Just after midnight, Gabby asks Hannah if she’s ready to go. A moment  
later, Ethan offers to give her a ride later if she wants to stay. Hannah 
hesitates. What happens if she leaves with Gabby? What happens if she 
leaves with Ethan?

In concurrent story lines, Hannah lives out the effects of each decision. Quickly, these parallel universes 
develop into radically different stories with largescale consequences for Hannah, as well as the people 
around her. 
As the two alternate realities run their course, Maybe in Another Life raises questions about fate and true 
love: is everything meant to be? Is there such a thing as a soul mate? Hannah believes there is. And, in both 
worlds, she’s found him.

Orion Publishing Co.

Simon & Schuster
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