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Priekšvārds

Ja bijusī prezidente nočiepa vienu pulksteni, tad te ir cilvēks,  
kurš, pārrēķinot naudas izteiksmē, nozadzis apaļu miljonu tūkstošlatu laikrāžu.

Vai jūs gribat dzīvē sasniegt visu? Nu, visu to, kas daudzu vidusmēra latviešu 
izpratnē dzīvei piešķir patiesu jēgu, kaut parasti tā arī paliek tikai neaizsniedzams 
sapnis?

Vai jūs gribat varu, ko dod tiešām liela nauda? Iespēju nopirkt gandrīz visu un 
gandrīz ikvienu? Iespēju ar dažiem simtiem tūkstošu finansēt vienu ekspremjeru, bet 
otru – lai kāds viņš tur būtu Lielais Vilis - telefoniski lamāt, kamēr viņš „vada” otrā galā 
stāv miera stājā?

Bet varbūt jūs gribat caurcaurēm izbaudīt arī tos praktiskākos prieciņus, ko dod 
liela nauda? Teiksim, bagātu arābu iecienītā Londonas drēbju veikalā iztērēt virs simt 
tūkstošiem (jā, jā, tieši simt un vēl padsmit tūkstošiem)? Vēl un vēl izbaudīt, cik jauki 
ādai pieglaužas drēbītes no Dolce & Gabbana?

Nopirkt klavieres par piecdesmit tūkstošiem? Sapirkt bises ar vārdiem Exclusive un 
Platin nosaukumā? Sagāzt pagrabā vīnus par pārsimt tūkstošiem? Ik pa pāris mēnešiem 
palaist meitiņu šopinga tūrē pa pasauli?

Jūs to patiešām gribat? Tad mācieties, kā to darīt. Mācieties nevis no gudreļiem, kas 
paši ir pliki kā baznīcas žurkas, bet gan no cilvēka, kas pierādījis savu varēšanu.

Nozagt ievārījuma burku vai vistu – tas nav grūti. Bet nozagt Latvijas valstij 
kopumā vismaz miljardu – tas jau ir kaut kas.

Protams, tas nav vienkārši un viegli – pat nedomājiet. Tas ir liels un smags darbs – 
divus gadu desmitus locīties, slēpt pēdas, piebarot piebarojamos, dresēt dresējamos 

un nemitīgi skatīties, kā kaut ko nokampt citiem profesionāliem kampējiem.
Dzīve arī nesastāv no priekiem vien. Brīžam miljarda iegūšanas un tērēšanas 

procesā iegāž primitīvs izglītības un zināšanu trūkums (angļu valoda ir jāmācās!), 
brīžam – pārliecība par to, ka apkārt taču vieni vienīgi auni un aitas, vēl brīžam - 
pārmērīga nekaunība un primitīva alkatība.

Tad vēl nākas regulāri atmest sava miljarda drupatas, lai uzturētu dzīvu leģendu par 
saimniecisko vīru, kurš varbūt arī zog, taču dod arī citiem, - bet vai tad grūti no katra 
nozagtā miljona dažus tūkstošus atmest arī tautai? Galu galā, ja reiz sazagtā summa 
vismaz trīsdesmitkārt pārsniedz, piemēram, Ventspils pilsētas gada budžetu...

Jā, un arī šie nepārtrauktie treniņi melošanā – jo skaļāk un nekaunīgāk, jo labāk. 
Turklāt procesā var nākties savus melus apliecināt, zvērot pat pie paša mātes veselības. 
Bet – tas ir izdarāms. Vajag tikai ļoti gribēt.

Ja arī jūs vēlaties šādi izdevušos dzīvi, tad šajā grāmatā minētie padomi domāti tieši 
jums. Turklāt, lai jūs nedomātu, ka tie ir tikai tukši vārdi, - katrs padoms ir ne tikai 
dzīvē pārbaudīts, bet arī rūpīgi dokumentēts. Lasiet un spriediet paši.
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