
Jaunās grāmatas Meirānu bibliotēkā janvārī. 

1. 1. Pēc traģiska nelaimes gadījuma ģimenē Keita kopā ar savu meitiņu aizbēg, atstājot neziņā satriekto 
vīru un tuviniekus. Sieviete ir mainījusi vārdu un apmetusies kādā vientuļā mājā, cerot, ka tā būs 
drošības un miera osta viņai un meitai. Tomēr izrādās, ka šai mājai ir savi noslēpumi – caur tukšajām 
istabām vējo gan laime, gan ciešanas.  

 

2. Marija atrodas cietumā, bet apgalvo, ka nav vainīga, lai gan viņas DNS 
nozieguma vietā liecina par pretējo. Piekļūstot arvien tuvāk patiesībai, Marija nonāk 
starptautiskas sazvērestības noaustā tīklā un ir spiesta cīnīties ne tikai par 
attaisnošanu un brīvību, bet arī par savu dzīvību. 

 
 

    3. Jauns kriminālnoslēpums, kurā aizdomās tiek turēts eksperts analītiķis Drongo. Šoreiz tas viņam 
ir goda jautājums - atrast īsto slepkavu. 

 

4. Šis ir attiecību stāsts. Trīs sieviešu – Laimas, Gunas un Dagnijas – dzīves 
līkloči, kas jauši vai nejauši savijas, krustojas, atlaižas un aizvirpuļo tālāk.  
Dagnijas darba kabinetā ir spogulis. Liels, sens, kokgriezumiem rotātām malām. 
Visiem apmeklētājiem šķiet, ka atspulgi tajā ir citādi – dziļāki, asāki, patiesāki... 

 

5. Kad Ebija apjukusi pamostas slimnīcā, sieviete nezina, kas viņa ir un kā te nokļuvusi. Vīrietis 
Ebijai blakus apgalvo, ka ir viņas vīrs, ka Ebija ir talantīga māksliniece, mīloša māte savam mazajam 
dēlam un ideāla sieva. Viņš apgalvo, ka Ebija pirms pieciem gadiem cietusi traģiskā nelaimes 
gadījumā un, tikusi izglābta no nāves. Viņš apgalvo, ka viņi abi viens otru neprātīgi mīl un beidzot 
varēs būt kopā līdz mūža galam. Tomēr, pamazām liekot kopā atmiņu mozaīku, Ebija sāk apšaubīt 
patiesību. Vai vīram tiešām var uzticēties? Kas notika pirms pieciem gadiem? Vai viņa ir ideālā Ebija 
vai arī kāda cita? 

 

6. Aizkustinošs mīlasstāsts uz dramatisku vēstures notikumu un krāšņās 
Jaunzēlandes dabas fona. Divi jauni cilvēki veido savu likteni un atrod laimi 
mīlestībā par spīti dramatiskām pasaules vēstures lappusēm, kas nosaka viņu dzīvi. 

 

2.  

7. Izmeklētāja Asnāte Grieze un operatīvais darbinieks Juris Zvirbulis kādā Zemgales mazpilsētā 
izmeklē jaunas studentes nāves apstākļus. Šis gadījums ir kā neredzamas virtenes pēdējais 
redzamais posms, aiz kura pavelkot parādās vesela rinda citu aizdomīgu notikumu, par kuriem nav 
ziņots vai arī tie ir paslīdējuši garām vecāku un tiesībsargu uzmanībai. 

 

 



 

8. Vīne, 1892. gads. Pēc sava vīra pēkšņās nāves Anna Zahere grib pati vadīt 
viesnīcu. Par spīti visiem šķēršļiem, jaunā atraitne beidzot izcīna sev 
patroneses vietu. Viņas viesnīcā sastopas divi laulāti pāri: princis un princese 
fon Traunšteini un Marta un Maksimilians Āderholdi, apgāda īpašnieki no 
Berlīnes. Un Zahera viesnīcā Vīnē savērpjas mīlas drāma... 

 

9. Nejauša tikšanās var izmainīt visu... Kad Helēnas un Mansibū ceļi krustojas, atklājas, ka skaistā 
pilsēta savās kafejnīcās un iekšpagalmos glabā vairāk noslēpumu, nekā tās iedzīvotāji vai viesi 
vispār spēj iedomāties... Absolūta lasīšanas bauda! Parīze gluži vai atdzīvojas šajā brīnišķīgajā 
romānā, kurā lasām par sevis atrašanu, par to, cik svarīgi ir dzīvot ar pilnu krūti un nelaist garām 
dzīves piedāvātās iespējas. 

 

10. Turpinājums skandināvu detektīvam “Ziemā slēgts”! Atklājas, ka pirms 17 
gadiem notiesātais nav noslepkavojis jaunu sievieti, par ko tika iesēdināts 
cietumā. Atbildīgo izmeklētāju Viljamu Vistingu atstādina no darba, un viņam 
virsū metas skandāla kārie žurnālisti. Vistings turpina izmeklēšanu ar savas 
meitas — žurnālistes — palīdzību. Tikmēr pazūd vēl viena jauna sieviete… 

 
 

11.Karīnas Račko jaunajā romānā (18+) , vērpjoties grēcīgu kaislību, tumšu intrigu un aizliegtu 
attiecību pavedieniem, rodas jautājums – kurš izrādīsies izcilāks aktieris dzīves un jūtu spēlēs? 

 

12. Rīdziniece Maruta satiek lauku puisi Haraldu, un pamazām jauniešu starpā 
uzplaukst siltas jūtas. Tomēr dzīve met viņiem izaicinājumu, jo abu ģimenes līdz 
ar Latvijas neatkarības atgūšanu nokļuvušas konfliktā – Marutas tēvs vēlas atgūt 
dzimtas mājas Mežalesiņus, kurās padomju laikā iemitinājusies un jau gadiem 
saimnieko Haralda ģimene. Vai ar Haralda un Marutas mīlestību pietiks, lai 
samierinātu abas ģimenes? 

13. Īsā laikā Bostonā mīklainos apstākļos pašnāvību izdara četras meitenes. Bet varbūt tās tomēr bija 
slepkavības... Talantīgā žurnāliste Lija Stīvensa sava skandalozā raksta dēļ zaudē darbu un vēlas 
atstāt Bostonu, lai sāktu visu no nulles. Nejauši sastaptā draudzene Emija, piedāvā abām kopā 
pārcelties uz kādu provinces pilsētu. Tomēr viss nenotiek tik gludi, kā plānots. Neilgi pēc 
pārvākšanās pie ezera tiek atrasta smagi savainota sieviete, kas ir pārsteidzoši līdzīga Lijai. Pēc pāris 
dienām pazūd Emija. Sākas dīvainu notikumu virkne, kurā Lija saprot, ka varbūt nemaz nav pazinusi 
savu draudzeni. 

14. Londona, 1907. gads. Kad galma balles laikā publiski izskan nelāgi mājieni 
par senu un tumšu ģimenes noslēpumu, Viktorija sastrīdas ar seru Frensisu, 
kurš vēlāk tiek atrasts nogalināts. Par saistību ar notikušo slepkavību aizdomās 
tiek turēta arī Viktorija, tāpēc ar savu sulaiņa Hopkinsa palīdzību viņa uzsāk 
pati savu izmeklēšanu. 

 


