
Jaunās grāmatas Meirānu bibliotēkā decembrī 

1. Magone neslēpjas, tā atļaujas būt koša un izaicinoša un reizē nes sevī noslēpumu kā  

Ilzes Freimanes romāna galvenā varone Magdalēna, četrdesmit piecus gadus veca 

sieviete, viena no tām, kas laulībā jūtas dziļi nelaimīga. Vai Magdalēnai izdosies 

piepildīt savas ilgas un kļūt kaut nedaudz līdzīgai magonei – krāšņai, brīvai un 

laimīgai? 

 

2. Romāns sākas ar klasisku mīlas trīsstūri, kurā viena no trīsstūra smailēm ir 

muižnieku atvase Hanss Bergs. Kad Hansa mīļotā Matilde nesagaida iecerēto 

plostnieku Andžu, jaunā sieviete pieņem Hansa bildinājumu un aizbrauc viņam 

līdzi uz Vāciju, bet Andžs, nokārtojis saimniecības lietas, ierodas Matildes 

mājās un uzzina par viņas aizbraukšanu… 

 

3. Burvīga, aromātiska, ar Francijai tik raksturīgi saldeni sāļajām garšām piesātināta 

grāmata... Šo Lauras Madeleines romānu obligāti jāizlasa ikvienam literatūras 

gardēdim un katram Parīzes šarma apburtajam. Gaumīgs, iepriecinošs un ļoti 

parīzisks romāns par dzimtas noslēpumiem, radošām kulinārajām izpausmēm, 

vēsturiskiem notikumiem un, protams, mīlestību. 

 

4. Pavērsienu pilna un spēcīga, asprātīga un aizkustinoša. Sieviete logā ir 

gudrs un izsmalcināts psiholoģiskās spriedzes romāns, kas atsauc atmiņā Hičkoka 

labākos darbus.  Viena no tām retajām grāmatām, kuru patiešām nav iespējams nolikt 

malā. Tas, kā autors izspēlē savu absolūti oriģinālo stāstu, ir reizē patīkami un sirdi 

stindzinoši. 

 

5. Romāns salds kā medus un reibinošs kā jasmīns... Tas atmaidzinās jūsu sirdi, 

savienos prātu un kaislību... Smarža ir patiesība. Vienīgā, kurai tiešām ir nozīme. 

Smarža nemelo, smarža ir tas, kas mēs esam, smarža ir mūsu īstenā būtība. Rosīni 

dzimtas sievietes jau daudzās paaudzēs ir parfimēres, kas prot sajust aromātu 

vissmalkākās nianses un piemeklēt ikvienam visatbilstošāko smaržu salikumu. 

Vecāmāte Elenu jau kopš bērnības ir apmācījusi parfimēres amatā, Elenai 

pakļaujas smaržu esences, un ikviens klients iegūst neatkārtojamu un 

pārsteidzošu aromātu, kurā sajūtamas viņa paša dvēseles ilgas. Elena atklāj 

arī savu parfīmu un saprot, kāda sieviete vēlas būt... 

 

6. Zviedru rakstnieces Susannes Jānsones detektīvromāns „Upurpurvs”. Mosmarkene ir 

nomaļš tīrelis ar miglā tītiem plašumiem, salīkušām priedītēm, mitrainēm un slīkšņām. 

Senlaikos šeit apglabāti dieviem ziedotie upuri, taču apkaimē klīst nostāsti, ka arī 

mūsdienās ne viens vien te pazudis bez pēdām. Mosmarkenē veikt pētījumus disertācijai 

ierodas jaunā bioloģe Natālija. Purvs viņu biedē un vienlaikus pievelk ar neatvairāmu 

neredzamu spēku, likdams sajust, ka tā dzīlēs atdusas noslēpumi, kam grūti rast 

zinātnisku skaidrojumu.  

 



 

7. Pazudis bērns… pamesta māja… neatklāti noslēpumi… Lieliskā rakstniece 

Keita Mortone romānā “Ezera māja” aizved lasītāju uz pievilcīgu Anglijas 

nostūri un ievilina sena ģimenes noslēpuma aizraujošā atšķetināšanā. Viņa 

ir tik nevainojami savijusi sižeta pavedienus, ka romāna finālā pārsteigti 

tiek ne tikai lasītāji, bet arī iesaistītie personāži.   

Sižets nesteidzīgi un līgani pārvietojas uz priekšu un atpakaļ laikā, aptverot 

septiņus gadu desmitus, ievilinot lasītāju greznā un krāsām piesātinātā ainavā, 

liekot aizmirst par ikdienas pienākumiem un raizēm. 

 

 

8. 1830. gadā tika izveidots kas pārsteidzošs – pirmā dzelzceļa līnija, kas 

stiepās no Liverpūles līdz Mančestrai. Dzelzceļš neatgriezeniski ietekmēja 

angļu sabiedrību. Laiks ceļā samazinājās no vienas dienas līdz nepilnai 

stundai. Ļaudis reiba no jauniegūtās brīvības. Taču dzelzceļš nesa arī 

jauna veida nāvi. Londonu satricināja nežēlīga slepkavība vilcienā – 

kāds kungs tika nogalināts cieši noslēgtā pirmās klases kupejā... un 

Tomass de Kvinsijs uzsāk izmeklēšanu. 

 

9.  Te nu mēs esam – AFTER sērijas beigās! Bet kas šis ir bijis par ceļojumu! 

Kaisles viesulis, kalnu brauciens cauri visam jūtu un emociju spektram. Anna 

Toda ceturtajā- noslēguma grāmatā atraisa visus drāmas mezglus, un droši var 

teikt, ka to lasīsiet aizturētu elpu.  Tesas un Hārdina dzīve vienmēr ir bijusi 

satricinājumu pilna, taču katrs pārbaudījums saikni starp viņiem ir padarījis 

tikai stiprāku. Vai viņi tiks pāri jaunajiem pārbaudījumiem, vai Tesa izglābs 

Hārdinu un... pati sevi? 

 

 

10. Mīlestība staro no katras lappuses! Fērna Kārlaila mīl savu lielo, nepavisam ne 

ideālo ģimeni, jo tieši viņa ir tā, kas mazgā veļu, gatavo maltītes un arī  vada pati 

savu biznesu. Tomēr viena gada laikā atrodas ne mazums jautājumu, kas sašķeļ 

ģimeni. Un te... Draudīgi mākoņi savelkas pār saulaino pagalmu. Lai laime būtu 

pilnīga un absolūta, pie Fērnas pārvācas tante Nora, kuras raksturs ir kā 

verdošs vulkāns un iejūtības tik cik izsalkušam krokodilam. Lieliska grāmata! 

Tā raisa dzīvesprieku un spēju paraudzīties uz tumšajām svītrām no gaišās 

puses. 

11. Kādas ģimenes rūpīgi glabāti noslēpumi pilnībā maina dzīvi sievietei, kura tos uzzina 

citu pēc cita – satriecošus un baisus... Pēc vīra nāves Merita dodas uz Bofortu, kur 

viņu sagaida nams, par kuru viņai iepriekš nekas nebija zināms un satraucoši vīra 

agrākās dzīves noslēpumi. Drīz svešajā mājā Merita ir spiesta atklāt Heivordu 

ģimenes sarežģītos pagātnes vijumus un ieskatīties acīs pati savām bailēm... 

Daudzpusīgs un emocionāli bagāts darbs… šis romāns paliks lasītāju atmiņās vēl 

ilgi pēc tam, kad būs aizvērta pēdējā lappuse. Aizraujošs un skaisti izstāstīts! 

 

 

 



 

12. Alisona ir vecākā un gudrākā māsa. Netīras sirdsapziņas un vainas izjūtas nogurdināta, 

viņa patveras darbā, strādājot par mākslas pasniedzēju cietumā. Kitija – jaunākā un 

skaistākā māsa, viņas mērķi un ideāli par spožu mākslinieces karjeru, sabirza 

putekļos... Abu māsu pēdējā kopīgi pavadītā diena, un-  viņas līdz mūža galam saistīs 

nāvējošs noslēpums. Ir vēl kāds, kas alkst atriebes un pacietīgi gaida atmaksas 

brīdi...  Romānā „Asinsmāsas” valda satraucošs, nospriegots sižets. 

 

13. „Simt soļu ceļojumā” stāstīts par talantīgu pavāru, indiešu puisi Hasanu Hadži, 

kuru dzīve mētā no vienas valsts uz otru, visbeidzot ļaujot viņam apstāties 

Francijā, kur viņu un viņa ģimeni gaida cīņa ar Malorī kundzi, smalka franču 

restorāna īpašnieci, kuras restorāns atrodas tieši pretī Hasana ģimenes skaļajam 

indiešu restorānam. Tomēr, lai arī šķiet, ka Hadži ģimenes un Malorī kundzes 

restorānu cīņas būs romāna kodols, nākas vilties savās priekšnojautās, jo 

romāns ir daudz dziļāks par izklaidējošu un intrigām apvītu biznesmeņu 

plūkšanos par vietu zem Saules. Brīžos, kad šķiet, ka zini, kādā virzienā 

plūst romāns, tas pēkšņi maina virzienu 

 

14. Pazīstamais somu diplomāts, bijušais Somijas vēstnieks Maskavā un Berlīnē 

Rene Nībergs atklāj savas mātes dzimtas pārdzīvoto kara un miera laikos. Tas 

ir stāsts par dramatiskām attiecībām starp ebreju ģimenes locekļiem, 

lielvalstu dzirnām, kurās cilvēki tiek ierauti bez viņu pašu vēlēšanas. 

Holokausts un izglābšanās ― liktenis vai apziņas diktēta rīcība? Grāmata 

modinājusi lielu interesi Somijā, un arī mūsu zemē ieguvusi daudz lasītāju, 

īpaši tāpēc, ka daļa traģisko notikumu risinājušies Rīgā. 

15. Pa gaišu taku ir viegli iet pat tumšā laikā. Ingunas Cepītes grāmata ir tāda 

taka 20. gadsimta 60. un 70. gados — uz bērnību un caur bērnību līdzās ķibeļu 

magnētam Ulsikam (tā sauc meiteni!) delverībās un pasaules vērojumā, kas neizdāļā 

vērtējumus, bet dalās priekā par katras dienas pirmreizību. Mūzikas klātbūtne un 

stāsti par vecāku koncertbraucieniem ir liecība par grāmatas autobiogrāfiskumu, kas 

šķietami bērniem rakstīto pārvērš par laikmeta dokumentu 

 

16. Augusi ietekmīga Romas kardināla ģimenē, Lukrēcija piepeši kļūst par ārkārtīgi 

ietekmīgu figūru – Vatikāna princesi. Kad Lukrēcijas tēvs kāpj pāvesta tronī, viņas 

dzīve mainās. Lukrēcija tiek ierauta intrigu, kaislību, nodevības un grēka virpulī, kas 

pat vairāku gadsimtu garumā nav zaudējis sabiedrības interesi. Bordžu dzimtas 

vēsture ir rakstīta ar indi un asinīm. Asinsgrēks, aizliegtā mīla un nāvējošas kaislības 

15.gadsimta Romā. 

 

17. Gijs de Mopasāns „Nepielietojamais skaistums”. Romāns no sērijas XIX gadsimta 

klasiķi. 

 

 

 

 



 

18. Lias Guļevskas un Gunāra Jākobsona grāmata par leģendārā estrādes dziesmu 

konkursa vēsturi, tā veidotājiem un dalībniekiem. Autori ir bijuši raidījuma 

“Mikrofons” vadītāji un balsis radioviļņos. “Mikrofona” vēsturi cilājot, 

atlasītas nozīmīgākās lappuses, svinīgākie, jestrākie un skandalozākie 

atgadījumi, kas raksturo gan konkursa lielo nozīmi, gan PSRS laika tikumus 

un cilvēkus. Grāmatā arī bagātīgs fotomateriālu klāsts. 

 

 

 

 

 

19. Diplomātes un politiķes Sandras Kalnietes atmiņu krājums "Cinītis". Grāmata, 

kuras nosaukums atvasināts no visiem zināmā latviešu sakāmvārda "Mazs 

cinītis gāž lielu vezumu", lasītājus aizved pagājušā gadsimta deviņdesmitajos 

gados –, kad kā fēnikss no pelniem atdzima Latvijas ārlietu dienests. Darbā 

netrūkst humora, veselīgas paškritikas un pašironijas, atminoties laikus, kad 

neatkarību atguvušajā Latvijā diplomātijas dienests radās praktiski tukšā 

vietā. 

 

 

20. Hosams Abu Meri dzimis Libānā, taču lielāko mūža daļu pavadījis Latvijā. Latvijas 

Medicīnas akadēmijā ieguvis izglītību, kļuvis par gastroenterologu. Hosams 

vienmēr bijis aktīvs cilvēks, kuru interesē gan politika, gan sabiedriskā dzīve. 

Tāpēc nav brīnums, ka viņš ir gan praktizējošs ārsts, gan Arābu kultūras centra 

vadītājs, gan 12. Saeimas deputāts. 

 

 

 

 

 

 

 

21. Grāmata par sporta žurnālistikas leģendu “Vaiders.  

Artura Vaidera dzīves vārdnīca no A līdz Ž”. Grāmatā apkopoti 123 stāsti 

Artura Vaidera laikabiedru — kolēģu žurnālistu un citu sabiedrībā 

pazīstamu personu atmiņas  


