
Jaunās grāmatas Meirānu bibliotēkā februārī 

 

1. Spēcīgs psiholoģiskais trilleris un, visticamāk, viens no sižetiski dinamiskākajiem, ko šogad 
lasīsiet. Bernārs Miņjē māk saglabāt intrigu un vienlaikus pārsteidz ar negaidītiem notikumu 
pavērsieniem. 

 

 

 

2. Nora Robertsa pelnīti tiek dēvēta par romānu karalieni. Viņa ir bestselleru rakstniece, 
vairāk nekā 200 grāmatu autore. Latvijā šīs autores romāni vienmēr atrodas pirktāko 
grāmatu sarakstā. Zemstraumes ir satricinošs stāsts par ģimenes spēku, kurš var gan 
dziedēt, gan nodarīt pāri. 

 

3. Brāļi Seržs un Pauls Lomani – viens ievērojams politiķis, otrs izbijis vēstures skolotājs – kopā ar 
savām sievām vakariņo smalkā restorānā, galvenā tēma, kuras dēļ īstenībā ir satikušies – viņu dēlu 
Mišela un Rika nākotni. Abi pusaudži ir izdarījuši ko tādu, kas var izpostīt viņu dzīvi un arī politiķa 
Lomana spīdošo karjeru. Vakariņu gaitā pamazām atklājas šīs labi situētās ģimenes drāma, liekot 
jautāt: vai vecāku mīlestībai ir robežas? Cik tālu drīkst iet, sargājot savus bērnus? 

 

4. Romāns “Mums pieder debesis” ir stāsts par reālo dzīvi un debesīm virs mums. Par 
dzīvi, kas ir skaista, reizumis elpu aizraujoša un– arī neizskaidrojami tumša. Lūks Alnats 
ir sarakstījis neaizmirstamu, sirsnīgu un ļoti cilvēcisku romānu par pasauli mūsu 
plaukstās, tās zaudēšanu un centieniem atgūt agrāko dzīvi un cerības, vienu saullēktu un 
zvaigžņotu nakti vienlaikus. 

 

5. Nelielu velsiešu ciematu pāršalc baisa ziņa ― divas pusaudžu meitenes pazudušas. Viena no 
viņām vēlāk tiek atrasta mirusi, bet Gvena ― smagi ievainota un zaudējusi atmiņu.  
30 gadus vēlāk Gvena, izvedot suni pastaigā, pazūd. Viņa tiek atrasta turpat, kur toreiz pirms 30 
gadiem. Pēc galvas traumas Gvena sāk atcerēties pagātnes notikumus. Ne visu uzreiz, bet pa 
detaļām, fragmentiem. Atmiņas atgriešanās liek policijai vēlreiz atvērt toreiz neatrisināto nozieguma 
lietu, lai rekonstruētu detaļas, kas galu galā noved pie visdažādākajiem notikumiem… 

 

6. Luīze viena audzina bērnu, strādā par sekretāri un jūtas ikdienas rutīnas nomākta. 
Vienu vakaru viņa bārā iepazīstas ar kādu vīrieti, un aizšķiļas dzirkstele. Beidzot! Beidzot 
arī viņai ir attiecības! Kad pirmdien Luīze ierodas darbā, viņa satiek savu jauno 
priekšnieku Deividu. Vīrieti, kuru viņa sastapa bārā, kurš ir precējies un kurš tagad saka, 
ka viņu skūpsts bija vien kļūda, tomēr neizlaiž viņu no acīm... 

 



 

7. Toms Vuds ir viens no spilgtākajiem mūsdienu spriedzes romānu rakstniekiem. 
Grāmatā Hameleons darbojas lasītāju jau iecienītais ģeniālais algotnis Viktors, kura dzelžainā 
loģika un spēja paredzēt vairākus gājienus uz priekšu ļauj paveikt neiespējamo. Šoreiz Viktors 
izaicinās savas spējas līdz galējai robežai. 

 

 

8. No grāmatas “Laiks ir slepkava” burtiski vējo Korsikas smaržas un garšas... Tā ir 
aizraujoša un daudzslāņaina, un jūs to lasīsiet, ik pa brīdim aizturot elpu, līdz pat 
beidzamajam sižeta pavērsienam. Mišels Bisī, franču rakstnieks, latviešu lasītājiem ir 
pazīstams no romāniem “Meklējot Spāri” un “Melnās ūdensrozes”. 

 

9. Kad vidusskolnieci Agnetu pamet Mareks, jo iemīlas viņas labākajā draudzenē, meiteni no 
ieslīgšanas bezcerībā glābj iesaistīšanās vēsturiskā projektā. Pilsētā, kurā Agneta dzīvo, atrodas 
sena ēka – Zīres bendes nams. Reiz vakarā, klīstot viena, Agneta pamestajā namā redz cilvēku. 
Kas ir noslēpumainais svešinieks un kāpēc Agnetai piepeši liekas, ka aiz kāda maskotā ietvara 
viņa redz dzīvas vīrieša acis, sadzird elpu, sajūt pieskārienus? 

 

10.Romāna vēstījums lasītāju izved cauri vairāku paaudžu sieviešu dzīves 
līkločiem. Tajos netrūkst nedz mīlestības un kaislību, nedz sāpju pilnu pavērsienu. 
Romāns par Baltijā lielāko vācu koloniju 

 

 

11. Psiholoģiski niansētais darbs nedod padomu, kā pareizi rīkoties, lai garantētu sev apsolīto 
laimi. Romāns ļauj līdz mielēm izsāpēt cilvēciskas ilgas pēc mīlestības – īstās un vienīgās, kopā 
ar varoņiem iziet meklējumu ceļu caur sevis iepazīšanas un negaidītu atklāsmju labirintu. Fināls 
ir satricinošs… 

 

 

 

 12 Ar Otrā pasaules kara radītā posta un iznīcības spilgti atainotajām 
ainām romāns nemanot ievelk lasītāju tolaiku pasaulē, sniedzot vēsturisku un sadzīvisku 
ieskatu tajā, kā karš ietekmēja un mainīja cilvēku dzīvi. Lasītājam iespējams sekot līdzi 
varoņu dzīvei daudzu gadu desmitu garumā, iepazīstot nebeidzamos viņu likteņu mestos 
līkločus. 

 


