
Grāmatu jaunumi Meirānu bibliotēkā aprīlī 
1. Hanna bija gribējusi tikai sagatavot pārdošanai savas mirušās tantes māju, taču nejauši 

viņa atrod senu vēstuļu kaudzīti un sāk tās lasīt. No vēstuļu lapās aprakstītajiem notikumiem veidojas 
dramatisks dzīvesstāsts un iezīmējas sen glabāts noslēpums, kas uz visiem laikiem izmainīs Hannas dzīvi. 

 

2. Zoija un Roza ir senās bērnības draudzenes, kas atkal satiekas pēc 
sešpadsmit atšķirtības gadiem. Abas draudzenes šobrīd jūtas nomāktas un abām ir 
nepieciešamas pārmaiņas un laiks, ko atvēlēt pārdomām. Tāpēc viņas nolemj uz trim 
nedēļām apmainīties mājām, nedomājot par to, kā tas izmainīs viņu turpmāko dzīvi. 

 

3. Skaisti uzrakstīts emociju un dzīvīguma piesātināts romāns par māsu 
mīlestību, draudzību un arī zaudējuma sāpēm. Pārliecinoši, skumji, rūgteni un vienlaikus neatvairāmi! 
Mīlestība parāda, kādi mēs vēlamies būt, bet kādi esam patiesībā... 

 

4. Jau gana daudz posta nesuši, Andra Kolberga triloģijas pirmā romāna sākumā 
briljanti nonāk Rīgā pie izmanīgā un viltīgā juveliera Mendela Davidsona, taču pakavējas vien 
“uz mirkli”, jo jau drīz žilbinošie akmentiņi turpina savu ceļojumu cauri visiem trim triloģijas 
romāniem, cauri cilvēku prātiem, seifiem un dzīvēm, nesaudzīgi un nešķirojot raudami visus 
sev līdzi nebūtībā. 

 
 

5. Lilija piepildīja savu sapni par ziedu veikalu un bija laimīga. Vēl laimīgāku Liliju darīja 
kāda tikšanās- viņa bija sastapusi pievilcīgo Railu, kas veltīja viņai nedalītu uzmanību un maigumu... 
Taču reiz maiga glāsta vietā Lilija saņēma sitienu... Vai tas bija pirmais vai pēdējais? Lilija jutās 
satriekta un attapās savas mīlestības slazdā. Viņai nācās palūkoties uz savu mīļoto citām acīm un 
saprast, vai šādu rīcību ir iespējams piedot…  
 

 

 
6. Lūsinda Railija ir īru rakstniece, kuras romāni tulkoti vairāk nekā trīsdesmit valodās. 

Romānu cikla “Septiņas māsas” pamatā ir teiksmas par Septiņu Māsu zvaigznāju. Šī ir 
cikla ceturtā grāmata „Pērļu māsa” 

 

 

7. Sirdi plosošu pavērsienu pilns, emocionāli aizkustinošs romāns par nodevību, 
aizspriedumiem un piedošanu. Tesa Demelo nule ir atsaukusi saderināšanos ar mūža lielo mīlestību. 
Negaidīts pārpratums aizved viņu savādā bezmīlestības laulībā ar pavisam svešu vīrieti. Viņa nonāk tālā 
provinces pilsētā, kurā jūtas neiederīga, turklāt nespēj no šīs vides izrauties. Vai Tesai izdosies 
atšķetināt sava vīra pagātnes noslēpumus, iekams viņas dzīve vēl vairāk samezglojas? 
 

 

 

 

 



 
8. Harijs Tidars ierauga avīzē kriminālziņu – 25 gadus veca sieviete nošāvusies publiskā 

šautuvē. Vecā vīra draugs policijas inspektors Dāvis Štegmanis apsola noskaidrot patiesību. Vēlāk 
noskaidrojas, ka nelaiķe ir kosmetoloģe Kristīne Tomsone, kuras draudzene bijusi Krista, kurā 
inspektors savulaik iemīlējies Štegmanis un Krista atkal satiekas, un sākas elpu aizraujoša 
izmeklēšana. Ričarda Plūča detektīvu galvenie varoņi ir policijas inspektors Dāvis Štegmanis, Harijs 
Tidars un viņa meita Krista Tidara. 

 

 

9. Lasot šo grāmatu, jums radīsies dažādi pieņēmumi. Jūs domāsiet, ka lasāt par 
greizsirdības māktu bijušo sievu, kas ir apsēsta ar savu aizstājēju – skaistu, jaunu sievieti, 
kura jau drīz apprecēsies ar vīrieti, ko viņas abas mīl. Jūs pieņemsiet, ka šī mīlas trīsstūra 
anatomija jums ir saprotama un zināma. Labāk izvairieties no pieņēmumiem! Šis ir 
Ārkārtīgi gudri savīts kaķa un peles spriedzes romāns! 

 

10. Bez pēdām pazūd rakstnieks Ouens Kvains, un viņa sieva Leonora nolīgst 
privātdetektīvu Kormoranu Straiku. Sākumā Leonora domā, ka vīrs devies prom tikai uz dažām dienām, 
kā gadījies bieži, un vēlas, lai Straiks palīdz viņu atrast un atvest mājās. Taču izmeklēšanas gaitā kļūst 
skaidrs, ka šī lieta nav tik vienkārša, kā izskatās. Aizraujošs kriminālromāns ar daudziem negaidītiem 
sižeta pavērsieniem . 

 

11. Uves Timma jaunais, brīnišķīgi veidotais un daudzslāņainais romāns “Putnu vērotājs” ar 
augstu intensitāti un vienlaikus gandrīz meditatīvu mieru precīzi, skaisti, komiski un 
gudri stāsta par iekāres varu, par dzīves noslēpumainajiem spēles noteikumiem un par 
atvadīšanās mākslu. Šis ir stāsts par diviem pāriem, kuri bija laimīgi, līdz iekāres spēks 
pilnīgi pārveidoja viņu dzīvi. Romāns lasītāju pārņem savā varā, liekot viņam 
aizdomāties par paša jūtām un dzīves vērtībām. 

12. Jauns skandināvu  kriminālromāns. Policijas Kriminālo izmeklējumu 
departamenta galvenais inspektors Viljams Vistings uzsācis šķietami neatšķetināmu mīklu par 
vasarnīcu rajonā izdarītu slepkavību. Domu pavedieni ved visdažādākajos virzienos, aizvedot 
Vistingu tālu prom no slepkavības norises vietas — no Norvēģijas uz Lietuvu, kur visrūdītākie 
noziedznieki kļūst par neatsveramiem lieciniekiem, kas palīdz lietas atrisinājumam. Cauri visam 
vijas inspektora meitas Laines kaislīgā mīlestība ar Tomiju, kurš savulaik tiesāts par narkotikām... 

 

13. Kāpēc vairot bēdas, ja var vairot prieku! Satīriski stāsti un dzejoļi.  Katrs varēs  izbaudīt 
šīs grāmatas sniegtos smaidus un  jautros brīžus! Tie ne tikai izklaidē, bet arī liek 
aizdomāties par to, kas notiek mums līdzās. 

 

14. Grāmata sniegs praktiskus padomus un izskaidros darbības principus, kas palīdzēs 
radīt un nostiprināt ticību saviem spēkiem. Iemācīs uzveikt šaubas un kļūt pašpārliecinātākiem, lai 
gūtu veiksmi it visā, kam pievērsīsieties. 


