
   Nav noslēpums, ka žurnāli par vēstures tematiku latviešiem ir starp 
populārākajiem jau vairākus gadus. Iespējams, tam par iemeslu ir apšaubāmā 
skolu programma padomju laikos, bet varbūt mūsu unikālā ģeopolitiskā 
situācija. Ticamāks gan šķiet tas iemesls, ka žurnālu izdevēji ir iemācījušies 
pārvērst sausus vēstures faktus nebeidzamā piedzīvojumu romānā, atlasot 
aizraujošākos notikumus, iedvesmojošākos personāžus un pamācošākās 
kopsakarības, kā arī tos bagātīgi ilustrēt izmantojot visas jaunāko dizaina 
tehnoloģiju sniegtās iespējas.  

 Kuri latviešu spiegi ir atstājuši pēdas vēsturē? Vai vikingi bija draugos ar 
personīgo higiēnu? Kādiem mērķiem Ķīnas imperators radīja terakotas armiju? 
Vai Turaidas valdnieks Kaupo bija nodevējs, vai arī varbūt vienkārši apsteidza 
laiku un kā pirmais no latviešiem gribēja integrēties Eiropā? Vai faraona Tutan-
hamona lāsts ir tikai blēņas un nieki, vai tomēr baisa īstenība? Kurš valdnieks 

bija precējies 158 reizes? Vai karš un alkohols vienmēr iet rokrokā? Kā būtu attīstījusies pasaules vēsture, ja Romas 
impērija nebūtu sabrukusi? Cik ticamas no vēstures viedokļa ir daudzas slavenas 
Holivudas filmas?

 Uz šiem un daudziem jo daudziem citiem jautājumiem atbildes piedāvā 
jaunais ikmēneša žurnāls «Nezināmā Vēsture» – bagātīgi ilustrēts ikmēneša izde-
vums, kuru latviešu valodā izdos «Aģentūra Lilita» pēc licences, ko tai izsniegusi 
viena no progresīvākajām Lielbritānijas izdevniecībām «Imagine Publishing» 
(oriģinālais žurnāla nosaukums «All About History»). 

 Tajā būs iespējams uzzināt pārsteidzošas atklāsmes gan par pasaules, gan 
arī par Latvijas vēsturi. Vairs nekādu garlaicīgu pētījumu sīkā drukā un monotonā 
valodā – jaunais žurnāls vēsturi padarīs par piedzīvojumu sāgu, kas atkal un atkal 
pārsteigs ar saistoši pasniegtu informāciju par notikumiem un cilvēkiem, ko līdz šim 
nezinājāt!

 Pirmais žurnāla «Nezināmā Vēsture» numurs iznāks 28. aprīlī un būs nopērkams visās preses tirdzniecības vietās, 
savukārt abonēt to varēs www.abonesana.lv.

 Gan britu partneru pieredze, gan mūsu pašu novērojumi liecina, ka šādi augstas 
saturiskās kvalitātes žurnāli piesaista galvenokārt ekonomiski aktīvu, labi izglītotu un 
maksātspējīgu auditoriju. Iespējams, tie nebūs izteikti lojāli lasītāji, kas no vāka līdz 

vākam izlasa katru numuru, toties, izvēloties, ko palasīt brīvā brīdī, 
piemēram, lidmašīnā, «Nezināmā Vēsture» būs prioritāšu galvgalī.

 Informācija par reklāmas izvietošanas noteikumiem – klāt 
pievienotajā cenu lapā. Tāpat ir vērts pievērst uzmanību mūsu jaunajai 
triecienpakai «Interešu žurnāli», kas piedāvā īpaši izdevīgus nosacījumus, 
vienlaikus izvietojot reklāmu žurnālos «GEO», «Nezināmā Vēsture» un 
«Copes Lietas». 

Jauns mēneša žurnāls          jau maijā!
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