
 

Latviete Marija Emma Tiltiņa (1896–1943, 
dzimusi Šūla vai Šulca) bija no Dobeles 
važoņa ģimenes, taču jau 20. gadsimta 30. 
gados viņa vadīja ievērojamu spiegošanas 
tīklu, kas piegādāja Padomju Savienībai 
Somijas militāros noslēpumus. Šūlu par 
spiedzi savervēja PSRS militārā 
izlūkdienesta (GRU) priekšnieks Jānis 
Bērziņš, un viņa profesionāli strādāja gan 
Somijā, gan citur.  
 

  

 

Padomju militārās izlūkošanas speciālo 
uzdevumu daļas (SpN) bija viens no 
galvenajiem Padomju Savienības 
militārajiem noslēpumiem. Saskaņā ar 
padomju pavēlniecības ieceri šīm daļām bija 
paredzēta izšķirošā loma sagaidāmajā 
kodolkarā ar Rietumu valstīm, un tieši tāpēc 
pat šo daļu pastāvēšanas fakts tika rūpīgi 
slēpts. Specnaza daļām un vienībām 
gaidāmā kara priekšvakarā un jau pirmajās 
tā stundās un dienās, ienaidnieka 
aizmugurē spiegojot un veicot diversijas, 
bija jānodrošina Padomju Savienības un tās 
sabiedroto bruņoto spēku pēkšņo 
uzbrukuma operāciju veiksmīgs iznākums 

  

 

Lielu daļu grāmatas veido paša Alfrēda 
Jaunušana monologs, kurā viņš atskatās uz 
savu veikumu teātrī, runā par smago 
galvenā režisora nastu divu gadu desmitu 
garumā, izvērtē savus režijas un 
pedagoģijas principus un min daudzus 
savus dzīves faktus, kas iepriekš nav 
publicēti - pirmo reizi tik plaši tiek atklāta 
arī viņa bērnība, skolas gadi, Otrajā 
pasaules karā pārdzīvotais 

  



 

Šajā grāmatā atspoguļosies ne vien dzīves 
svinēšana un baudīšana, bet arī atklāsies 
samērā nopietnas un satraucošas laikmeta 
ainiņas. Uzzināsiet, kā 20. un 30. gados 
dzīvoja Latvijas bagātnieki (neticami, bet 
turīgākajiem pie sienas bija pat Rembranta 
glezna), ko darīja valsts ierēdnis, kad alga 
nebija vēl saņemta, kā ceļoja un kādus 
iespaidus ļaudis atveda no ārzemēm. 
Aizrautība ar patēriņa kredītiem jau tolaik 
bija kā apmātība. Un kur nu vēl latviešu 
mīlas lietas, nacionālā skaistuma ideālu 
apspriešana, iesaistīšanās galdiņu 
dancināšanā un skolotāju neapmierinātība 
ar algām! 

  

 

"Mūža noslēpums" ir stāsts par Santu, kura, 
daudzus gadus tiekdamās pēc sava sapņa 
un to nesasniegusi, kādā brīdī izdara 
noziegumu. Taču situācija nav tik 
viennozīmīga – varbūt tas nav noziegums, 
varbūt Santa rīkojas cēlsirdīgi, kaut pirmajā 
mirklī šķiet egoistisku jūtu vadīta. Daudzus 
gadus Santai nākas melot, bēguļot un 
izlikties, lai noslēpums nekad netiktu 
atklāts. Un jautājums - pašas dēļ vai mīļā 
cilvēka dēļ. Galvenā varone pati nespēj 
atbildēt uz jautājumu – turpināt klusēt vai 
tomēr atklāt patiesību 

  

 

Maija Krekle: “Izlasot grāmatu, varbūt no 
Dārziņa tēla nobirs zelta putekļi, bet es ļoti 
vēlētos, lai viņš kļūtu lasītājiem par mīļu un 
tuvu cilvēku, kura traģiskās dvēseles 
neremdināmā sāpe būtu sajūtama aiz 
nebēdnīgā vieglprāša maskas.” 

  



 

Rakstnieci interesē esamības problēmas. 
Savos stāstos viņa atsedz cilvēka psihes 
dzīles, iedomu un fantāziju pasauli, 
nojaucot robežas starp iztēloto un realitāti. 

  

 

Skaistā, nomaļā mežmalā atrodas veca 
māja, kuras sienas glabā kādas ģimenes 
pagātni. Ramona, labi situēta vienpate, 
nolēmusi iegādāties mājas daļu, ar kuru 
viņai saistās bērnības atmiņas. Turklāt viņa 
cer, ka mājā atradīsies mammas rakstītā 
dienasgrāmata, kas ļautu pietuvoties 
kādam noslēpumam. No Lūsēnu mājām 
atteikties negrasās arī to mantinieks 
Gabriels. Abi ir rūdīti vientuļnieki, bet no 
savstarpējām simpātijām un jūtām neviens 
nav pasargāts... 

  

 

Gatis un Regīna laulībā nodzīvojuši ilgus 
gadus, izaudzinājuši meitu Ingu, dzīve rit 
samērā rimti, ja vien Regīna neļautos 
vieglam flirtam ar savu kursu skolotāju 
Patriku. Katru nedēļas nogali Regīnas un 
Gata ceļš ved uz Gata tēva lauku mājām. 
Kādu dienu tiek saņemta negaidīta ziņa – 
vīratēvs, vecais Antans, aizgājis mūžībā, 
norakstot māju un zemi Gata pusmāsai. 
Šķetinot stāsta intrigu, lasītājam atklājas 
savdabīga galveno varoņu savstarpējā 
radniecība, bet mistikas auru romānam 
piešķir noslēpumaini suņi, kas sargā kādu 
kalnu un kurus Regīna satiek ik uz soļa 
savās ikdienas gaitās 

  



 

Pirms vairāk nekā septiņdesmit gadiem 
silciemieši bijuši liecinieki ciniskai nodevībai 
un divām asinis stindzinošām traģēdijām, 
kas atstājušas neizdzēšamas pēdas daudzu 
ģimeņu likteņos, liekot piesaukt dzimtas 
lāstu, likteņa sodu vai pat mirušo 
atriebību... 
 

  

 

Osvalda Zebra romāns "Māra" ir par 
vidusskolēnu dzīvi un savas patības 
atrašanu. Skolā satiekas jaunieši, kuriem ir 
dažāda dzīves pieredze un izpratne par savu 
vietu pasaulē. Rakstnieks parāda, ka ikkatra 
paaudze, meklējot atbildes uz līdzīgiem 
jautājumiem, nonāk jaunās skarbās 
situācijās un pārbaudījumos. 

  

 

Māru varētu uzskatīt par veiksmīgu sievieti 
- viņai ir labi atalgots darbs, divi pieauguši 
dēli un 25 gadi pavadīti kopā ar vīru 
Raimondu. Taču izrādās, ka gaidāmas nevis 
sudrabkāzas, bet šķiršanās, jo Raimonds ir 
nopietni aizrāvies ar gados jaunāku sievieti. 
Bet vai vīra sānsolis ir īstais iemesls laulības 
krīzei? Varbūt nesaskaņu cēloņi meklējami 
senākā pagātnē? Šajā kritiskajā dzīves mirklī 
Māra ierauga avīzē rakstu un saprot, ka 
viņai ir iespēja satikt vīrieti no savas 
jaunības 

  



 

Medību laikā mežā netālu no ceļa tiek 
uziets svaigs apbedījums. To atrokot, 
atklājas, ka aprakts jaunas meitenes 
Agnetas līķis. Izmeklētāji, šķetinot 
acīmrredzamo noziegumu, konstatē, ka 
nogalinātā bijusi kurlmēma meitene, kas 
tikko absolvējusi vidusskolu. Pēc neilga laika 
pazūd viņas labākā draudzene Sandra. 
Izmeklētāji ir stupceļā, jo pazūd arī meiteņu 
skolotājs Olmanis, kurš mācījis datorzinības. 
Izmeklētāju rokās nonāk Agnetas soma ar 
datoru un grāmatu. Izdodas atšifrēt paroli 
un datorā atrast dokumentus par bērnu 
namu, no kura audžuğimenē kā zīdainis 
tikusi pieņemta Agneta. 

  

 

Grāmatā iekļautie stāsti ir par cilvēkiem un 
viņu dzīvēm. Ar šķietami vienkāršu un 
saprotamu valodu autors ievelk sadzīviskās 
situācijās, kuras izvēršas traģiskas vai 
komiskas, dažbrīd abas kopā. Krāsu 
poētikas un ironijas piesātinātajiem 
stāstiem piešķir spēles ar stāstītāja un 
skatpunkta maiņu, kas sniedz iespēju uz 
attēlotajiem notikumiem paskatīties no 
dažādām perspektīvām. Spilgta un 
pārliecinoša debija latviešu literatūrā. 

  

 

 Autore apraksta atmiņas un iespaidus par 
cilvēkiem, kurus pazīst visi, tostarp 
slavenām personām, kas dzimušas Latvijas 
laukos (rakstniekiem, izciliem kultūras 
darbiniekiem, publicistiem, dzejniekiem - 
Raini un Aspaziju, Andreju Pumpuru un 
citiem), studējušas ārzemēs un sarūpējušas 
nozīmīgu mantojumu, atceroties arī 
vēsturiskas personas (Pēteri I, Martu - 
Katrīnu I, zviedru un poļu karaļus, kuri pie 
mums pabijuši un atstājuši savas pēdas, 
kuras vairs neizdzēst), arī par tādām, par 
kuru dzīvi un veikumiem (uzteicamiem vai 
peļamiem) daudz kas nav plaši zināms. 

  



 

Lai atgūtos no zaudējuma, atraitnis viens 
pats vada laiku Rumānijas Karpatu kalnos 
un nakšņo pamestā mednieku būdā. 
Mežonīgajos klaiņojumos viņa vienīgā 
pavadone un sarunu biedrene ir vilcene, 
kuru viņš dēvē par mežalaņķīti. Meistarīgi 
savienojot tagadni ar pagātni, autors panāk 
iedarbīgu profānā un sakrālā unisonu. "Nav 
nekā personiskāka par zāli, kokiem, 
putniem, debesīm 

  

 

Jums pat prātā nevar ienākt, ka tieši šobrīd, 
lasot šīs rindas, kāds cits jūs jau izmanto 
sociālam eksperimentam, bet vēl kāds aiz 
stūra ir sagatavojies slepkavībai, ko 
pārraidīs labi apmaksātā tiešsaistē kā 
vienreizēju vakara izklaidi. Jūs vēl 
nenojaušat, ka nomainītā izdegusī lampiņa 
guļamistabā patiesībā līdz šim ir strādājusi 
kā augstas izšķirtspējas videokamera. 
 

  

 

Brīnumzemē, kas saucas Latvija. Un ar 
brīnumiem, gan pozitīviem, gan negatīviem, 
autore sastopas ik uz soļa, kad pēc trimdas 
svešumā, Kanādā, pavadītajiem gadiem 
viņa pārceļas uz Latviju. Lai paliktu, lai 
dzīvotu. "Lai Dievs tev stāv klāt!" ir viņas 
tēva atvadu vārdi, kad 1995. gada vasarā Iilz 
Bērziņa dodas ceļā uz ilgoto, daudz 
izsapņoto dzimteni. Augušai ar mātes un 
vecmāmiņas stāstiem par skaisto, brīvo, 
civilizēto Latviju, viņas prāts uzbur pasaku 
ainas. Tomēr tēva nojausma izrādās 
pravietiska - realitāte ir pavisam citāda. 

  



 

Romānam līdzīgs biogrāfisks dzīvesstāsts 
par ceļu, kurš vienkāršu lauku meiteni izved 
no Sēlijas mežiem, lai tālāk vestu pa garīgās 
attīstības kāpnēm. Liktenis vēlīgi sniedz 
viņai iespēju sastapties ar dvēseliski 
gudriem mākslas pasaules cilvēkiem, 
iepazīties ar ezotērisko filozofiju, nokļūt 
Latvijas Televīzijā starp "zvaigznēm", drīz 
viņai pašai kļūstot par TV "dīvu" un gūstot 
gan pozitīvu, gan negatīvu dzīves pieredzi, - 
nākas sastapt gan draugus, gan nedraugus, 
piedzīvot gan radošas veiksmes, gan smagu 
personiskās dzīves vilšanos. 

  

 

Ceļteku ģimene gadiem sapņojusi par 
kopēju laivu braucienu pa Gauju, jo ikvienai 
latviešu ģimenei to vienreiz pienāktos 
īstenot. Ir apceļota pasaule, savīta lepnu 
lepnā ģimenes ligzda, izaudzināti četri 
bērni, bet laivošana vienmēr atlikta. Un nu, 
kad vecākajiem bērniem Oskaram un Indrai 
ir jau teju trīsdesmit, bet dvīņiem Jorenam 
un Dziedrai bīstamie "padsmit", ģimenes 
galvenā sieviete – māte Loreta pēkšņi 
uzstāj, ka jābrauc. Četru dienu laivošana 
Ceļteku trīs paaudzes atrauj no pārējās 
pasaules un iemet atmiņās. 

  

 

Stāsts par divu jauniešu attiecībām Izraēlas 
Neatkarības laikā tajā cieši savijies ar 
vēstījumu par mūsdienu notikumiem 
tūrisma gida, putnu vērotāju pavadoņa 
Jaīra Mendelsona dzīvē. Romāna galvenā 
tēma ir mīlestība – cik dziļas ir mūsu jūtas, 
kas ir mājas un kāpēc mēs, gluži kā baloži, 
kas apmācīti lidot tikai vienā virzienā, allaž 
tajās atgriežamies.  
 

  



 

Alisija Stantona iekaro valdzinošo kino 
pasauli. Vienlaikus Viktorija Brauna uzsākusi 
modes fotogrāfes karjeru. Dzīve piedāvā 
plašas iespējas. Bet Kavendonas nams, kurā 
abas ir uzaugušas, Otrā pasaules kara laikā 
ir pieredzējis grūtus laikus, un arī tagad tam 
draud bankrots. Turklāt pirmo reizi ģimeņu 
vēsturē Ingemi un Svonni ir sastrīdējušies, 
bet, ja tiks atklāti Kavendonas noslēpumi, 
būs apdraudēti nama iemītnieki. Vai 
Ingemiem un Svonniem izdosies salīgt 
mieru, lai glābtu ģimenes godu un nākotni? 

  

 

Pieci skolēni dodas uz pēcstundām. Tikai 
četri iziet no klases dzīvi. Jeila Universitātes 
kandidāte Bronvina nekad nav publiski 
pārkāpusi nevienu noteikumu. Sporta 
zvaigzne Kūpers ir pārliecināts par sevi tikai 
beisbola laukumā. Sliktais zēns Neits pēc 
nākamā kļūmīgā soļa kļūs par noziedznieku. 
Skaistumkaraliene Adija cenšas saglābt savu 
"ideālo" dzīvi. Un atstumtais Saimons Beivjū 
vidusskolā ir izveidojis bēdīgi slavenu tenku 
blogu. Saimons iet bojā 24 stundas pirms 
četrotnes vistumšāko noslēpumu 
publicēšanas internetā.  

  

 

Andrea Kūpere par savu māti Loru zina visu. 
Jaunā sieviete zina, ka mamma visu mūžu 
pavadījusi klusā pilsētiņā, ir labi ieredzēta 
runas terapeite un viņai nav itin neviena 
noslēpuma. Viss mainās, kad kāda 
sestdienas pēcpusdiena kafejnīcā izvēršas 
traģiskā incidentā, kas Loru parāda pavisam 
citā gaismā. Andreai rodas neskaitāmi 
jautājumi: kas ir šī sieviete, kura viņu 
audzinājusi trīsdesmit vienu gadu? Vai 
mātes rīcību attaisno nesavtīga mīlestība? 
Vai varbūt tas bijis nežēlīgs aprēķins? 

  



 

Pie privātdetektīva Kormorana Straika 
ierodas savāds jauneklis un lūdz viņu atklāt 
noziegumu, kam kļuvis par aculiecinieku 
agrā bērnībā. Lai gan puisis šķiet psihiski 
nelīdzsvarots, viņa stāsts tomēr neatstāj 
Straiku vienaldzīgu, bet, iekams viņš pagūst 
uzzināt vairāk, puisis panikā metas bēgt. Lai 
tiktu skaidrībā par Billija mīklaino stāstu, 
Straiks un viņa partnere Robina Ellakota sāk 
rūpīgu izmeklēšanu, kas aizved viņus ne 
vien uz krēslainiem Londonas nostūriem, 
bet arī uz Parlamenta ēkām un uz 
noslēpumainu lauku īpašumu Oksfordšīrā. 

  

 

Kādā 1983. gada vasaras pievakarē no lauku 
mājām Dienvidzviedrijas līdzenumos bez 
vēsts pazūd mazs puisēns. Viss ciems 
iesaistās bērna meklēšanā, taču viņu atrast 
tā arī neizdodas. Minējumi un baumas 
izplatās ātri, bet nozieguma izmeklēšana 
noris gausi, un beigās lieta tiek slēgta bez 
atrisinājuma. Pēc divdesmit gadiem 
pazudušā zēna māsa Veronika vada grupas 
terapijas sesiju. Tai pievienojas kāds jauns 
vīrietis, kurš dalās atmiņās par bērna 
pazušanu.  

  

 

Entonijs Peardū, agrāk slavens rakstnieks, ir 
pavadījis pusi savas dzīves, vākdams citu 
pazaudētās lietas, vēlēdamies izpirkt vainu 
par kādu sen atpakaļ lauztu solījumu. 
Apzinoties, ka viņa mūžs tuvojas beigām, 
Entonijs savu māju un pazaudētos 
dārgumus atstāj mantojumā asistentei 
Laurai, kurai viņš uztic atrast lietu īstenos 
īpašniekus. Pazaudēto lietu glabātāja 
novēlējuma izpildīšana izraisa nejaušas 
tikšanās un izmaina ne vienu vien dzīvi. 

  



 

Sākumā lieta nepiesaista Karla Merka 
uzmanību. Kad viņš saņem mājienu par to, 
ka jaunai slepkavībai ir daudz kopīgu 
iezīmju ar neatklātu slepkavību pirms 12 
gadiem, viņam ir vajadzīgs kolēģes Rozes 
asais prāts. Taču Roze ir saslimusi, viņai 
spokojas briesmīgi pagātnes pārdzīvojumi, 
un viņa cīnās, lai izrautos no tumsas, kas 
draud saslēgties ap viņu un viņas glabāto 
noslēpumu. Karls, Asads un Gordons augām 
dienām strādā, lai atrisinātu plaši sazaroto 
slepkavību mīklu, taču visvairāk enerģijas 
prasa palīdzība Rozei 

  

 

Spriedze pieaug, kad tiek atrasta 
noslepkavotā Hadleru ģimene. Gandrīz 
neviens nešaubās, ka Lūks Hadlers pavērsis 
šautenes stobru pret sievu un bērnu un pēc 
tam arī pret sevi. Kīvaras fermeriem katru 
dienu jāpieņem lēmumi par dzīvību un nāvi, 
jo lopiem nav, ko ēst. Kāds tur brīnums, ja 
viens no viņiem nav spējis izturēt šo 
spriedzi... Federālās policijas izmeklētājs 
Ārons Falks, kurš ieradies Kīvarā uz sava 
bērnības drauga bērēm, nelabprāt iesaistās 
lietas izmeklēšanā 

  

 

Zviedrijas Valsts kriminālpolicijai tiek 
nosūtīta saite uz nelielu videofailu. Kāds to 
uzņēmis, stāvot dārzā pie mājas, caur logu 
slepus filmējot sievieti. Nākamajā dienā 
viņa tiek atrasta nežēlīgi noslepkavota. 
Policija saņem jaunu filmu, bet arī šo 
sievieti nav iespējams identificēt, pirms tiek 
atrasts līķis. Vīrs, kurš atgriežas no 
komandējuma un viņu ierauga, ir tik 
satriekts, ka iztīra visu māju un nogulda 
viņu gultā.  

  



 

Hanne ir noziedznieku psiholoģiskā portreta 
veidotāja, kuras dzīve vēl tikko bija lieliska. 
Ceļojums uz Grenlandi kopā ar Pēteru 
līdzinājās sapnim, un draudošās demences 
simptomi šķita atkāpušies. Tomēr, domājot 
par nākotni, Hanne tik un tā pieraksta 
dienasgrāmatā visu, kas notiek, jo nevēlas 
slimības dēļ zaudēt darbu vai Pēteru. Šobrīd 
viņi abi piedalās pirms desmit gadiem 
notikušas, bet vēl neatklātas slepkavības 
izmeklēšanā nomaļā ciematā. Nedēļu pēc 
izmeklēšanas sākuma Hanne tiek atrasta 
mežā – apmaldījusies un zaudējusi atmiņu, 
bet Pēters ir pazudis.  

  

 

Kādā vasaras dienā, drīz pēc savas 
deviņpadsmitās dzimšanas dienas, pazūd 
Samera. Pēdējā aina, ko visi atceras, - 
jauna, gaišmataina sieviete draiskojas 
pļavā. Vai viņa izgaisusi vējā, kokos, ūdenī? 
Vai varbūt viņa ir kaut kur pavisam citur? 
Divdesmit četrus gadus vēlāk Benžamēnu, 
kuram tagad ir jau 38 gadi, vēl aizvien vajā 
atmiņas. Samera iezogas viņa sapņos kā 
gracioza, bet spokaina parādība, atmodinot 
sen noklusētus ģimenes noslēpumus, jo cik 
gan ilgi kāds spēj sadzīvot ar nakts 
murgiem...  

  

 

Harija Hola līdz šim drūmākā lieta. Viņam 
šobrīd neklājas viegli - Rākela viņu ir 
pametusi, darbā viņam nākas strādāt ar 
senām, neatklātām lietām un Sveins Finne, 
izvarotājs un slepkava, ir laukā no cietuma. 
Tikai Harija dēļ Finne savulaik tika ielikts 
cietumā, un tagad, pēc divpadsmit 
nosēdētiem gadiem, viņš ir ticis brīvībā un ir 
gatavs turpināt iesākto. Kad Harijs pēc 
nakts dzeršanas pamostas ar asinīm klātām 
rokām, nav šaubu: tas ir tikai sākums un 
būs vēl ļaunāk 

  



 

Mākslas dīlere Elizabete Tīrlinka šo to zina 
par viltojumiem. Kaut kādā ziņā arī viņa ir 
viltojums. Viņas patiesā identitāte – Džūdita 
Rešlija – ir apslēpta zem vairākiem melu 
slāņiem līdz ar vairākiem līķiem, par kuriem 
pārtop tie neapdomīgie, kas gadījušies viņai 
ceļā. Tomēr šoreiz, nonākot krievu mafijas 
pārstāvja un korumpēta itāļu policista 
interešu krustugunīs, Džūditai nāksies radīt 
daudz nopietnāku mākslas darbu.  

  

 

Kad Floras bijušā vīra vecāki uzaicina viņu 
pavadīt vasaru idilliskajā Kornvolā, sieviete 
piekrīt. Galu galā, būtu tik brīnišķīgi 
nodoties gleznošanai un smeldzīgām 
atmiņām par pagātni. Par mīlestību, kas 
joprojām turpina klusi gruzdēt... Tomēr 
iecerētās mierpilnās brīvdienas ievirzās 
pavisam trakulīgā gultnē. Darba dēļ 
Kornvolā palicis arī Floras bijušais vīrs Hugo 
ar savu jauno sievu, un neplānotā vizītē 
ieradies neciešamais ģimenes draugs Tomijs 
kopā ar savu kārtējo draudzeni.  

  

 

Marī ir jauks vīrs, burvīgi bērni un savs 
bizness. Taču, atšķirībā no savas 
kaimiņienes, Marī neprot ne uzcept 
cepumus, ne iepriecināt bērnus ar vēja 
kūciņām, kas pašas kūst uz mēles. Viss 
mainās, kad Marī nolemj savai vecajai dzīvei 
pateikt "Nē!" un sākt jaunu. Arī viņas vīrs, 
kuram draud atlaišana no darba, apsien 
priekšautu un iesaistās kulinārajā 
piedzīvojumā. Marī apzvēr mats matā sekot 
Konditorejas Karalienes receptēm un 
pastāvīgi vaicā sev: "Ko šajā situācijā darītu 
Mērija Berija?".  

  



 

Viņa bēg.... no māsīcas slepkavības, no 
vesela gada, ko viņa nespēj atcerēties. Viņa 
bēg no vīra, kurš, cerams, ir miris, no 
nabadzības un bailēm. Uzdodamās par 
Kellenu Adamsu, viņa pieņem vadītāja 
palīdzes darbu kūrortā Klusā okeāna 
ziemeļu piekrastē. Vētrainajā un viļņainajā 
krastā viņa cer atrast patvērumu, ko varētu 
saukt par savām mājām. Bet, atrodot kādas 
sievietes mirušo un sakropļoto ķermeni, 
viņa vienlaicīgi mēģina nosargāt savus 
noslēpumus un izmeklēt šo slepkavību... un 
pēc tam citu. 

  

 

Izmantojot atvaļinājumu, Anna Fekete 
atgriežas dzimtajā Balkānu pilsētiņā. Taču 
jau pirmajās dienās, kad upes krastā tiek 
atrasts kabatzagļa līķis, izgaist cerības uz 
mierīgu atpūtu. Saskārusies ar 
aizspriedumiem un bezdarbību, Anna uzsāk 
neatkarīgu izmeklēšanu. Atrastie pavedieni 
aizved negaidītā virzienā. Kā lai atšķetina 
noziegumu, kurš izcēlis gaismā pirms 
trīsdesmit gadiem notikušu nodevību, kas 
iznīcinājusi Annas ģimeni? 

  

 

Kā tu justos, ja tava trīsgadīgā meita tev 
negaidīti uzbruktu? Kad Džūlijas trīsgadīgā 
meita negaidīti sadur ģimenes kaķi, Džūlija 
domā, ka uzvedību izraisījusi Itālijas 
antikvariātā iegādāta vijoles skaņdarba 
atskaņošana, un viņa dodas uz Venēciju, lai 
noskaidrotu patiesību. Tā paralēli ir divi 
stāsti – Džūlijas meitas uzvedības mistērija 
(mūsdienas) un itāļu ebreja, mistiskā 
skaņdarba komponista Lorenco stāsts 
2.pasaules kara laikā. 

 


