Sadarbībā ar literatūras skolotājām, notika akcija

100 lasītāji un 100 grāmatas Latvijai
Populārākās latviešu autoru grāmatas Cēsu Valsts ģimnāzijā

Grāmatu izlasot, novērtēju savas attiecības ar savu mammu un vecomammu.
Romāns sniedz citu skatu uz ģimeniskajām attiecībām. Rodas pārdomas par
savu bērnību, liek novērtēt cilvēkus, kas mums ir apkārt.
Sižetam bija aizraujoši sekot līdzi mātes veselības stāvoklim, kā tas
pasliktinājās un kā citi uz to reaģēja. Interesanti bija sekot līdzi meitas dzīvei
skolā un kā viņa reaģē uz padomju varas režīmu un kā viņa tiek ietekmēta pret
varu no vecākiem un skolotāja. Interesants, aizraujošs sižets, viegla valoda.
Autore ļoti prasmīgi parāda, kāda cilvēku nevienlīdzība pastāvēja
Ulmaņlaikos, lai arī tie tika uzskatīti par Latvijas „treknajiem, labajiem”
gadiem, cik ļoti daudz tika slēpts un noklusēts. Autore ataino cilvēku bailes
atšķirties un neatbilst tā brīža „normām”. Dzīve un tajā notiekošais ir atainots
skarbi un svešādi un reizē neizprotami.
Romānā risinātas būtiskas tēmas– par salauztām attiecībām, stereotipiem, kas
aktuālas arī mūsdienās. Ļoti viegli un ātri var izlasīt, lai gan notikumi ir jāliek
kopā kā puzles gabaliņi.
Grāmatā ir savienota divu paaudžu dzīve, var uzzināt gan par latviešu jaunieša
dzīvi ASV gan par dzīvi izsūtījumā. tajā ir lasāmi vēstures fakti, taču ne tik
daudz, lai būtu grūti lasīt.
Grāmatā ir saprotama valoda, kaut liela daļa darbības notiek bankā, kur tiek
lietota sarež’’gita leksika. Ir citādāks skatījums uz dzīvi trimdā, salīdzinājumā
ar citām trimdas grāmatām. Ieguvu atziņu, ka visi cilvēki var būt labi aktieri
no tā iegūstot labumu sev.

Lielisks veids, lai vairāk iemācītos par Latvijas vēsturi, cilvēku
pārdzīvojumiem Sibīrijā un izdzīvošanu briesmīgos apstākļos, bez naudas,
pajumtes un ēdiena. Ļauj cilvēkiem novērtēt un saprast mūsdienu dzīves
vērtības, priecāties par mazumiņu. „Dvēsele mīt asinīs”.
Labs vēstures materiāls. Šī grāmata liek liek uz savas ādas izjust tā laika
briesmīgos apstākļus. Pēc šīs grāmatas izlasīšanas ir jāsaprot tas, cik mūsu
dzimtā zeme ir vērtīga.

Grāmata ir mūsdienīga. Tas ir stāsts par divu cilvēku mīlestību. „Mēs
mācāmies vienīgi no tumsas – tikai tās dzelmē atrodamies atbildes uz dzīves
svarīgākajiem jautājumiem”. „Sāpes, zaudējumi, vilšanās, pieļauto kļūdu
nasta un sirdsapziņas traipi – tieši tas veido mūs par to, kas esam”.

Stāstā uzmanību ļoti piesaista, kā viesstrādnieki strādājot pamatdarbu centās
papildus nopelnīt naudu. Ļoti patiesi parāda viesstrādnieku dzīvi Anglijā,
neslēpjot slikto. Atspoguļo, ka dzīve ārvalstīs nav viegla. Pārliecina, ka
Latvijā tomēr ir vislabāk.

Grāmata ir par pusaudžiem pagājušā gadsimta 90.gados. Tajā stāstīts par
jauniešu dzīvi un, manuprāt, ikvienam to būtu interesanti lasīt, īpaši
jauniešiem. Saturu var cieši sasaistīt ar mūsdienu Latviju. Grāmatā stāstīts par
alternatīvo kultūru, rokmūziku. Tā varētu būt interesanta ikvienam tās
lasītājam.

