
Triloģijas II. daļa 
DACE PRIEDE „MĒNESSTARS PĀR EZERU” 

 
Anotācija 

 
Maza pasaka lielām meitenēm turpinās. 
 
Turpinās romānā „Mēnesstars pār jūru” iesāktais pārvarīgās mīlas stāsts – 

Mare sastop savu par mirušu uzskatīto Keitu, viņas pārdzīvojumi un piedzīvojumi 
ieguvuši jaunus dziļumus (protams, arī šķēršļus), romantisko jūtu blīvums un kaisme 
šķiet neizmērojami, jo – ilgojas, cieš, cīnās un uzvar dzīvē daudz sista un arī mīlēta 
sieviete, kas prot un vēlas izprast sevi un sev tuvos cilvēkus. 

Sižetiski romāna „Mēnesstars pār ezeru” darbība norisinās gan strauju 
pārmaiņu plosītajā Latvijā, gan pārticības zemē ASV, kur savu pasauli veido Elīza, 
gan mežonīgajā prērijā, indiāņu rezervātā. 
Turpinās ne vien Mares un Keita mīlestības pārsteidzošie un neticamie līkloči, 
turpinās un padziļinās arī pētījumi par latviešu un indiāņu kultūras kopīgajiem 
motīviem, kā arī publicistiski asā un vispārinājumiem bagātā dažādu tautu iekarošanas 
un vardarbīgas asimilācijas tēma. 

Jāpiebilst, ka iedvesmojošā pasaka, kuras fonu veido skarba realitāte, vēl nav 
galā. Mares un viņas mazās meitiņas turpmākais liktenis nebūt nešķiet rāms un gluds, 
vēl daudzi sarežģījumi, sāpes un laime gaida lasītājus iecerētajā trešajā Daces Priedes 
grāmatā par mīlestības nepārvaramo spēku „Mēnesstars debesīs”. 
 

Redaktore: Vija Jugāne  
Dace Priede par sevi:  
 
 Dzimusi, augusi Rīgā. Beigusi Latvijas Valsts Teātra fakultāti, diplomēta 
aktrise. Mamma. Vecmāmiņa. Evaņģēliste (protestante). Režisore. Rakstniece. 
Sētniece. 6. gadus nodzīvoju laukos, māku slaukt govi, jāt ar zirgu un novest cūku līdz 
desām. Varu adīt, izšūt, vārīt, lāpīt, dārzu rakt, bet negribu. Patīk dzīvot (šobrīd)! 
Pirmajā stadijā ir apgūtas 4 svešvalodas, pirms pāris gadiem sāku apgūt jaunu valodu. 
„ Mainu Niagāras ūdenskritumu pret glāzi Spirita ezera (Spirit Lake) ūdens rezervātā 
”. Augstāk par visu vērtēju uzticamību!   
 
Grāmatas. 
Iznākušas: Saule špagas asmenī, 1994 (Karogs); Kamenes uz stīgām, 1997 (Karogs); 
Mēnesstars pār jūru, 1998 (Karogs); Zirnekļa tīkls smilgās, 2007 (Amber Line ), 
Mēnesstars pār ezeru, 2007 (Amber Line)  
Sagatavošanā: Taurenis vientuļās debesīs; Pasakas mazajai Nikolai; Snieg purpura 
sniegs; Zīmējumi smiltīs. 
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