
Jaunās grāmatas Meirānu  bibliotēkā oktobrī/ novembrī 

 

1. Maskavas viesnīcā "Marriott Aurora" prestižas bankas viceprezidents zvēriski 

nogalina savu darbinieku. Pirmajā brīdī slepkavība šķiet absolūti nemotivēta, turklāt 

apsūdzētais atsakās sniegt liecību. Eksperts un analītiķis Drongo tomēr noskaidro, ka 

slepkavības motīvs ir greizsirdība. 

 

 

 

2. Romāns „Slepenās stundas”  ir aizkustinošs stāsts par mīlestību, 

cilvēciskajām šaubām, attiecību samezglojumiem un visdziļākajām ilgām, 

kuras pazīstamas katram no mums. Šo grāmatu jūs izgaršosiet lappusi pa 

lappusei, un to būs neiespējami aizmirst. 

 

 

3. Romānā attēlotas trīs ģimenes ar bērniem, kuri jau ir pieauguši un ne vienmēr 

rīkojas vecākiem pa prātam. Pieņemot lēmumus, kas tajā brīdī dzīvi padara vieglu 

un ērtu, vēlāk nākas pārdzīvot un ciest ne tikai pašiem. 

 

 

4. Vai cilvēku, kurš ir mums līdzās, mēs redzam tādu, kāds viņš ir patiesībā? 

Vai arī tikai savas interpretācijas atspulgu? Varbūt mēs katrs dzīvojam savā 

prātā un veidojam attiecības nevis ar reālām būtnēm, bet gan tēliem, ko paši 

esam radījuši?  

 

 

5. Džodžo Moja ir rakstniece un žurnāliste. Viņas grāmatas ir kļuvušas par 

bestselleriem visā pasaulē, romāns “Joprojām es” uzskatāms par noslēdzošo daļu 

triloģijai, kuras galvenā varone ir Lūisa Klārka un kuru aizsāka darbi “Pirms atkal 

tiksimies” un “Pēc tevis”. 

 



 

 

6. Liva Konstantīna ir māsu Linnas un Valērijas Konstantīnu literārais 

pseidonīms. Ar romānu Kad tevi redzēju pēdējo reizi Liva Konstantīna 

strauji turpina grāmatā “Plēsoņa” iesākto un paceļ latiņu vēl augstāk, radot 

psiholoģiskas spriedzes pilnu stāstu, kurā nevainīgu cilvēku dzīve – un 

vienas sievietes veselais saprāts – balansē uz bezdibeņa malas. 

 

7. Doktore Marija Martinesa ir laukā no cietuma un bēguļo. Viņu vajā nežēlīgas 

pagrīdes organizācijas Projekts biedri. Lai izdzīvotu, viņai ir jābūt soli priekšā 

ienaidniekiem. Pastāv kāds fails, kura saturs Marijai varētu nozīmēt dzīvību vai 

nāvi. Romāns ir jaudīgs, aizraujošs, adrenalīna piesātināts trilleris, kuru nav 

iespējams aizmirst. 

 

8. Pēc krāšņām kāzu svinībām Silvija un Maels ilgojas pēc bērna. Negaidīti 

Kamēliju salā ierodas Maela pirmā mīlestība Hloja ar septiņgadīgo dēlu, kuru, 

visiem par pārsteigumu, stāda priekšā kā Maela bērnu. Un tas vēl nav viss – 

Hloja grib atgūt arī Maelu. 

 

 

9. Grāmata par talantīgo Sanktpēterburgas kriminālpolicijas izmeklētāju 

Konstantīnu Aņisimovu, kas savas prakses laikā nav spējis atrisināt tikai vienu 

lietu – savas sievas Annas Aņisimovas mistisko pazušanu pirms diviem gadiem. 

Meklējumi Aņisimovu aizved uz nomaļu Latvijas mazpilsētu, kuras iedzīvotāji 

glabā šaušalīgu pagātnes noslēpumu. Tā atrisināšana sniegtu atbildes uz daudziem 

jautājumiem. 

 

 

10. „Nāve pēc pieprasījuma” ir stāsts par to, kā tiek uzplēstas vecas rētas, 

atdzīvojas senas ēnas un sāpes par reiz zaudētu mīlestību.  Seni noslēpumi, 

nāvējoši aizvainojumi un ļaunums, kas paslēpts zem labklājības maskas.       

Šī ir Džūdas Devero debija detektīvromānu žanrā. 



 

11. Anglija, 1813. gads. Jaunā Luīze ar savu vīru Pēteru un dēliņu Jakobu dzīvo 

brīnišķīgajā Zīdelejes pilī, namā ar bagātīgu vēsturi. Viss šķiet lieliski, līdz 

kādu dienu viņa saņem māsīcas Lilianas vēstuli ar apmeklējuma pieteikumu. 

Pils saimniece ir sašutusi, jo Liliana, kura tikko kļuvusi par atraitni, ir 

valdzinoša jauna sieviete un prot izmantot savu šarmu. Un tagad Liliana dzīvos 

šeit un atgādinās par to sasodīto balles nakti, kad māsīca padarīja Luīzi par 

visas grāfistes apsmieklu un iznīcināja viņas labi sakārtoto nākotni... 

 

 

12. Džeina Kokrema ir brīnišķīga stāstniece, kas rada tik patiesu 

klātesamības sajūtu, ka ļauj lasītājam iegrimt romānā un neizlaist to no 

rokām līdz pat pēdējai lappusei. Tā ir rakstnieces debija literatūrā, un šī 

grāmata jau aizrāvusi neskaitāmus lasītājus visā pasaulē. Lielisks, 

aizraujošs romāns ar beigām, kuras paredzēt nebūs pa spēkam nevienam. 

 


