
Grāmatu jaunumi maijā Meirānu bibliotēkā  

1.Romāna pamatā ir vecā un mūžam jaunā problēma par savas vietas un sava ceļa 

meklējumiem dzīvē. Ikkatra paaudze atkal sastopas ar to, taču kaut kādā mērā savādāk nekā 

priekšteči, jo mainās politiskās iekārtas, apstākļi un tiem līdzi cilvēki. 

 

 

 

 

 

2. Vēstījums par mīlestību un ciešanām Viljas un Alekša laulībā. Stingras reliģiskas 

audzināšanas ēnas puse, ģimenes ētiskie pamati, līdz ar mītiem un gaidām, kas apvij sievietes 

tapšanu par māti, — tās ir būtiskākās romānā skartās tēmas. 

 

 

3. Sērijas “Prinča līgava” pirmajās grāmatās “Atlase”, “Elite” un “Vienīgā” stāstīts par prinča 
Meksona grūto izvēli, cenšoties iepazīt trīsdesmit piecas meitenes un cerot viņu vidū atrast 
sava mūža mīlestību. Ir pagājuši 20 gadi, un tagad prinča Meksona meita Īdlina atrodas tādas 
pašas izvēles priekšā. 35 PUIŠI · 1 PRINCESE · JAUNA CĪŅA IR SĀKUSIES! 

 

 

4. Rakstniece saka: “Es dzirdēju stāstu par skaistu mīlestību starp ģimenē pieņemtu zēnu un 

viņa audžumāsu. Stāsts iekrita sirdī, un es nolēmu to uzrakstīt. Mans iecerētais mīlas stāsts 

pārtapa par kriminālromānu, un tad nāca tas vieglums, kad katrs varonis pats pasaka priekšā 

savu likteni”. 

 

 

 

 

5. Anastasija Kamenska un viņas bijušais kolēģis Jurijs Korotkovs aizbraukuši uz tālu Sibīrijas 

pilsētu - Verbicku. Pašā domes pirmsvēlēšanu cīņas karstumā pār pilsētu aizvēlies vilnis 

noslēpumainu ekologu slepkavību.  Kādēļ mērs un viņa draugi pārlieku dedzīgi aizstāv 

zvēraudzētavu, kas paslēpusies dziļi taigā aiz pilsētas? Klīst valodas, ka tieši tā kaitējot vietējai 

ekoloģijai. Pats par sevi saprotams, ka šī lieta ieinteresējusi Kamensku …. 

 



 

 

6. Stāsts par senajās latvju zemēs dzīvojošo varonīgo tautu pēcteci, zemgalieti, 5. Zemgales 

latviešu bataljona strēlnieku Indriķi Ekertu, kurš, neskatoties uz ļoti smago ievainojumu 

Ziemassvētku kauju laikā, brīnumainā kārtā izdzīvoja, nokļuva gūstā un, pārcietis smago 

gūsta laiku, atgriezās Latvijas atbrīvošanas cīņās pret boļševikiem kā Latvijas armijas 12. 

Bauskas kājinieku pulka kaprālis.  

 

 

7. Tetraloģijas centrā ir divu meiteņu   draudzība mūža garumā. Viņas mīl, apskauž, apbrīno 

un atdarina viena otru, nezaudējot katra savu patību un saglabājot ciešu saikni, kuru saraut 

neizdodas ne gadiem, ne attālumam un pārpratumiem, ne tīšiem nodarījumiem. 

 

 

 

8. latviešu meitene iemīlējās guculī, kas pēc 1969. gada lielās rudens vētras atbrauca uz 

Kurzemi zāģēt kritušos kokus. Padomju laika nejēdzības ir fons, uz kura risinās jauniešu 

attiecības – mīlestība, greizsirdība un visādi pārpratumi. 

 

  

9. Grāmatā ir perfekts dažādu žanru sajaukums, kur brīnišķīgi piedzīvojumi mijās ar 

biedējošu noziegumu pasauli.  Sižeta līniju veido telpā un laikā neierobežoti, acumirklīgi 

atmiņas uzplaiksnījumi dažādā laikā un situācijās vairāk skatoties uz visu no gaišās puses, 

spilgti raksturo vidi un sabiedrību, kurā mēs dzīvojam. Grāmata liek gan pasmaidīt, gan 

pasmieties.  

 

 

 

 

10. Grāmata bērniem. 

Viņa patiesā identitāte ir TIK noslēpumaina, ka viņš PATS nezina, kas viņš ir! 

Kurš gan ir drosmīgākais, attapīgākais, skaistākais un stiprākais? Protams, – supervaronis -  

Kapteinis Apakšbiksis, ko izdomājuši un komiksos uzzīmējuši divi neciešamie, palaidnīgie 

draugi Džordžs un Herolds . 


