
Jaunās grāmatas Meirānu bibliotēkā maijā. 
 

 

1. Romāns par cilvēku pārvarētajiem šķēršļiem viņu dzīves laikā. 

 

 

 

 

 

 

2. Jūrmalas villā "Majorenhofa" dzīvo slavenas ārstu dzimtas atvase Vilfrīda. 

Viņas vīrs - politiķis, negaidot iet bojā dīvainos apstākļos. Vēstījums par 

attiecībām šajā ģimenē, mantojumu, vectēva likteni un savādiem notikumiem 

izved pagātnē, kura neizbēgami iespaido gan tagadni, gan nākotni.  

 

 

3. Nelei Noihausai piemīt talants izvēlēties nopietnas tēmas un ievīt tās aizraujošu romānu 

sižetā, kas sākotnēji atgādina nevainīgu pastāstu. Spriedze un interese pakāpeniski pieaug, un 

lasītājs negaidīti attopas notikumu virpulī, palīdzot risināt romāna personāžu savstarpējās 

attiecības.  Neles Noihausas radītais izmeklētāju pāris Olivers un Pia nereti tiek salīdzināts pat 

ar Holmsa un Vatsona duetu, tomēr Noihausas varoņi darbojas šodien un tepat, risinot 

mūsdienām raksturīgus noziegumus. Lieliska lasāmviela! 

 

 

 

4. Katra slepkavības lieta sākas ar aizdomās turamo. Un ja nu tiesas priekšā 

jāstājas tavai meitai? Vai tu ticēsi viņai vai apsūdzības pierādījumiem? 

Ādams ir pārliecināts, ka ne visi jautājumi ir atbildēti. Ulrika uzskata, ka meitene 

kaut ko slēpj, bet Stella apzinās, ka nevienam nav pat vismazākās nojausmas, uz 

ko viņa ir spējīga... Patiesība satricinās Sandelu ģimeni, liekot arī lasītājam uzdot 

jautājumu - cik tālu tu ietu, lai pasagātu savu bērnu?! 

 

5. Pagājuši desmit gadi kopš Elijas nozušanas. Tikai māte Lorela tā arī nav atteikusies no cerības 

viņu atrast. Ģimenes drāma ar stindzinošiem notikumiem. Spilgti uzrakstīts, ar savērptiem sižeta 

pavērsieniem… 

 

6. “Franču svīta” ir plaša vēriena panorāmisks darbs, kas kaut kādā ziņā 

atgādina “Vējiem līdzi” un dīvainā kārtā sasaucas ar pašas autores likteni. 

Gribētos sacīt, ka šī grāmata ir par cilvēka dabu un tās izpausmēm lielu pārmaiņu 

laikos — tās ne vienmēr ir tādas, kādām tām vajadzētu būt. Mīlestība uzplaukst ne 

tur, kur tā gaidīta, izdevīgums liek aizmirst sakāves rūgtumu, divkosība dzen 

bārstīt skaļus vārdus, slepus doties pie uzvarētāja un nosūdzēt, taču šodienas 

uzvarētāji rīt būs zaudētāji, lai gan vēl to nezina. 

 

 

7. Biodatorikas profesoram Teo Krejam piemīt apbrīnojamas spējas saskatīt likumsakarības tur, kur 

citi redz tikai haosu. Kad mīklainos apstākļos tiek noslepkavota Kreja bijusī studente un viņš kļūst 

par vienu no aizdomās turamajiem, profesors sāk pētīt nozieguma detaļas. Viņa atklājumi ir 

satraucoši, un tie ir klajā pretrunā ar policijas versiju. Riskējot ar savu dzīvību, Teo Krejs sāk dzīt 

pēdas slepkavam, kurš, pēc likumsargu domām, nemaz neeksistē. 



8. Sāra sastop Ediju, pavada ar viņu kopā septiņas brīnišķīgas dienas un ir neglābjami iemīlējusies. 

Turklāt jūtas ir abpusējas, par to nav šaubu. Šķiet, arī Edijs bija gaidījis tieši Sāru. Kad viņš dodas 

sen ieplānotā ceļojumā un apsola piezvanīt no lidostas, nav iemesla viņam neticēt. Tomēr Edijs 

nepiezvana. Draugi iesaka par viņu aizmirst, bet Sāra to nespēj. Viņa ir pārliecināta, ka kaut kas ir 

atgadījies. Edija pazušanai, visticamāk, ir nopietns iemesls. Aizrit minūtes, dienas un nedēļas, līdz 

Sāra uzzina, ka viņai bijusi taisnība un ka Edija pazušanai tik tiešām ir iemesls – kāds noslēpums, 

kuru abi nebija izrunājuši. 

 

9. Leo Murneks ir nostrādājis cirkā 35 gadus, pēdējos 20 par lauvu dresētāju. Guvis 

labus panākumus un ar savu atrakciju “Zvēru karaļi” apbraukājis pusi pasaules... 

Margaritas Grietēnas jaunākais kriminālromāns kā allaž savā viegli ironiskajā stilā 

paver priekškaru tur, kur vienkāršais cirka skatītājs ielūkoties nevar. Taču, par spīti 

izteiksmes vieglajam rotaļīgumam, cirkā ne viss ir tik rotaļīgi. Izrādās, arī mākslas 

pasaulē mēdz būt konkurence, nenovīdība un... slepkavība. 

 

10.   Ir pazudušas vairākas sievietes. Ir veseli pieci aizdomās turamie, un visi – ciemā labi 

pazīstami un godājami vīri.  Grāmata par ļaunumu un tā iemesliem, par to, cik svarīgs ir katrs mūsu 

solis, vārds, rīcība. Autore ir ne tikai centusies iedziļināties noziegumu aprakstā, bet arī meklējusi 

tā saknes, piedāvājot atminēt mīklu – kurš tad ir vainīgais? Lasītājam būs interesanti iejusties 

detektīva lomā! 

 

 

 

 


