
Grāmatu jaunumi Meirānu bibliotēkā novembrī 

1.Miks  

1. Miks bēg no notikuma vietas, pārliecināts, ka viņu apcietinās un iemetīs cietumā, un nokļūst savā 

bērnības mājā, laukos, kur sapulcējusies visa viņa ģimene, ko viņš nav redzējis 10 gadus. Mājā ar 

stingru roku valda viņa vecmāte Odile. Miks piedzīvo mīlestību, atbildību, kā arī iespēju kardināli 

mainīt savu dzīvi. 

 

2. Romāns ir intrigu un sirsnīga humora pilns, tāpat kā jau izdotie autores darbi. Neatvairāmi! Silti, 

dzīvīgi un bezgala viedi! 

 

 

3. Romāns „P.s. Tu man patīc” ir satriecošais mīlas stāsts, kas pārsteigs ar neatvairāmu humoru, 

sirsnīgumu un dzirksti vienmēr tad, kad vismazāk to gaidīsiet. 

 Kas viņš ir?  

Lilija cenšas atklāt noslēpumu un atklāj, ka sirdslietas ne vienmēr ir 

saprotamas… 

 

 

 

 

4. Kamillas Lekbergas detektīvromānu sērijas astotā grāmata, kas ietver intriģējošus noslēpumus un 

grūti atklājamus noziegumus, kas jāatrisina katram lasītājam pašam. 

 

 

 

 

 

 

5. „Sievietes gadagrāmata" 2018 - praktiski padomi, kā uzlabot savu personisko labsajūtu un ģimenes 

dzīvi. Kā piesaistīt mīlestību, veselību un bagātību? Kā vecākiem rast laiku pašiem sev? Lasiet par šo un 

citiem jautājumiem jaunajā sievietes gadagrāmatā! 

 

 

 

6. Šis ir stāsts par drosmīgu, garā stipru  un ļoti sievišķīgu karalieni, kurai nebija svešas cilvēciskas 

ciešanas, kvēla mīlestība, mātes maigums un atriebes kvēle.1176. gads Anglijā. 

 

 

7. Romāna galvenie notikumi risinās 19. gadsimta sākumā Cēsu pusē – Priekuļos, Drustos un Gatartā. 

Noslēpumu romānā "Dieva riekšavā", kas ne velti nosaukts par nojausmu stāstu, netrūkst, un lielāko 

daļu no tiem uzzinās arī lasītājs. Atklāt noslēpumu vai paņemt to līdzi kapā? Par laimi, pagātne nav 

kaps. 

 

 



 

8.     20. gadsimta 40. gadu sākumā – vācu laikā – Rīgā nejauši sastopas divi atšķirīgi cilvēki –              

SS virsnieks Ernsts fon Vofenbors un latviešu virēja Inese Levinstone. Viņš aizstāv vācu intereses, bet 

viņa – īsta Latvijas patriote, iesaistās latviešu pagrīdes cīņā un nokļūst bīstamās situācijās. Viņus vieno 

kāds noslēpums, kam ir dzīvības cena... Šis ir stāsts par ienaidniekiem, kurus dzīve pārbauda 

visskaudrākajā veidā. 

 

 

 

9. “Pirms tu aizej” ir emocionāli spēcīgs vēstījums par mīlestību un zaudējumu. Šis ir stāsts, kas 

salauzīs sirdi un pēc tam atkal to sadziedēs, romāns, kas liks domāt vēl ilgi pēc tā izlasīšanas. Sāpīgi ... 

bet burvīgi uzrakstīts stāsts par mūža mīlestību. 

 

10. Krāšņa ģimenes sāga televīzijas seriāla “Dauntaunas abatija” cienītāj iem.  

Triloģijas pirmā un otrā grāmata. „Kavendonas nams” un „Kavendonas  sievietes”.  Kavendonas namā mīt divas ģimenes – aristokrātiskie Ingemi un Svonn i, kuri v iņus apkalpo, kā to gadsimtiem ilg i jau darījušas iepriekšējās paaudzes. Ka vendona ir viens no greznākajiem namiem brīnišķīgajā Jorkšīrā, un Ingemu meitai daiļajai lēdijai Dafnei ir paredzamas spožas laulības... Tomēr 1913. gada vasarā kāds  negaidīts notikums uz visiem laikiem izmaina Dafnes dzīvi, kā arī apdraud visu Ingemu ģimenes nāko tni.  

 

11. "Savā grāmatā "Likteņa nolemtie" esmu centies parādīt lauku 

cilvēku dzīvi pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, latviešu 

zemnieku tiekšanos pēc savas zemītes, savas mājas. Vēlējos parādīt 

mūsu tautas centību un darba tikumu. Kaut tika smagi strādāts, 

neaizmirsa arī atpūsties un papriecāties. Darbam cauri vijas divu 

jauniešu mīlestība. Lasot varēsiet iepazīties ar Alūksnes 

ievērojamākajām vietām. Pabūsiet arī Lubānā un uzzināsiet par 

Lubānas mežsaimniecības skolas audzēkņu dzīvi",- saka autors. 

 

 

 

 


