
Jaunās grāmatas Meirānu bibliotēkā oktobrī 

1. Divdesmit divu gadu vecumā Loto un Matilde ir stalti, valdzinoši un žilbinoši, 
neprātīgi iemīlējušies un pārliecināti par sevi. Desmit gadus vēlāk draugi vēl aizvien 
apskauž viņu laulību, tomēr ir noprotams, ka aiz ģimenes mājas slēgtajām durvīm viss 
norisinās daudz sarežģītāk, nekā tas šķiet. Pārsteidzošs, brīžiem mulsinošs un 
emocionāli piesaistošs romāns, kas atmodina prātu un saviļņo sirdi. 

 

2. Viena vasara, trīs sievietes un iespēja atgriezties pagātnē, lai 
uzzinātu, kā būtu, ja būtu... Izjusts, ar burvību apdvests romāns un lielisks piemērs Džūdas Devero 
brīnišķīgajai prasmei savīt sižetu, kas gan aizraus ilggadējos viņas iecienītājus, gan iepriecinās 
jaunas lasītāju paaudzes. 

 
 

3. Vikijas mīļotais vīrs Deivids reiz solīja viņu mīlēt mūžīgi. Tomēr, 
kad traģisks negadījums maina Vikijas dzīvi uz visiem laikiem, Deivids aizbēg ar citu 
sievieti. Tad Vikija uzzina, ka bijušais vīrs ir pazudis, un vispirms izjūt atriebīgu prieku. 
Bet policija atrod pierādījumus, kas liecina par Deivida nāvi. Un izmeklētāji domā, ka 
vainīga ir tieši viņa. Kas notika Deivida pazušanas naktī? Un kā lai Vikija pierāda, ka nav 
vainīga, ja pati par to nav līdz galam pārliecināta? 

 

 

4. Kriminālinspektoram Gunnaram Barbaroti vēl nekad nav nācies risināt tik sarežģītu lietu. 
Vai tiešām vainot vajadzētu likteni, ja vienas ģimenes divi cilvēki pazūd no mājas vienas diennakts 
laikā? Vai tomēr bijis kāds plāns? Vai starp abām pazušanām ir kāda saikne? Lai noskaidrotu, kas 
patiesībā notika, Barbaroti nāksies atklāt senākus un ne tik senus tumšus noslēpumus, kā arī izlemt, 
vai to izpaušana neradīs neatgriezenisku ļaunumu... 

 

5. Keitijas Breneres dzīve ir brīnišķīga: dzīvoklis Londonā, iekārojams darbs un stilīgs 
Instagram konts. Diemžēl priekšniece Dēmetra atlaiž viņu no darba un Keitijas ne tik 
perfektā dzīve saplīst kā ziepju burbulis. Viņai nākas atgriezties Samersetā un palīdzēt 
tētim lauku tūrisma biznesā.  

 

6. Iznācis kārtējais zibstāsts tīņiem: Amēlijas Murmanes "Ar sirdi pret 
klikšķi" 

 
 
 

7. Bijusī vēsturniece un arheoloģe Zanda Lūsiņa nejauši nonāk kādā Latvijas lauku ciematā. 
Tur atrodas nostāstiem apvītais senču pilskalns. Saules kalns, kuru mūsdienu uzņēmēji 
nolēmuši pārvērst par atpūtas kompleksu. Zanda saprot, ka Saules kalns nav vienīgā 
senvēstures vieta, kas jāglābj un jāceļ gaismā 



 

8. Ak, jaukie skolas gadi! Bezrūpība, pirmā mīlestība, labākās draudzenes uz mūžu… 
Nekā nebija! Ja jūsu klasē bijusi vispāratzīta skaistumkaraliene, viņas “galma” dzīve nebija diez 
ko salda. Rit gadi, jūs maināties, bet atmiņas par skolas laika pazemojumiem joprojām sāp kā 
smalka skabardziņa… 

 

 

9. Sofija Hanivela allaž ir prātojusi, vai Tomass Gordons bija viņas "īstais". Tomass bija 
ideāls mīļotais: mīļš, gādīgs, izskatīgs... Bet vienmēr pietrūka maģiskās mīlestības un 
kaisles dzirksteles. Dienā, kad Tomass grasījās Sofiju bildināt, viņa salauza vīrieša 
sirdi... Un palika viena… Risinot pagātnes notikumu mīklu, Sofija meklē atbildi arī uz 
sev tik svarīgo jautājumu: vai viņai izdosies atrast īstu mīlestību? 

 

10. Pirms divdesmit gadiem Deniss Densons uz mūžu tika notiesāts par brutālu jaunas 
meitenes slepkavību. Neskaidro pierādījumu dēļ daudzi uzskata, ka vīrietis nav vainīgs, un cīnās 
par viņa atbrīvošanu. Arī Samanta nešaubīgi tic Denisa nevainīgumam: starp abiem izveidojas 
personiska sarakste, kas pārtop mīlestībā un steidzīgās laulībās. „Pēkšņi viņai šķita: vīrieša, kuru 
viņa bija apprecējusi, nemaz nav bijis, un viņa ir attapusies pavisam sveša dzīvesstāsta vidū.” 

 

 

11. Nikai ir tikai 13 gadi, kad mīklainos apstākļos pazūd viņas vecākā māsa, kura 
vienlaikus ir meitenes tuvākais cilvēks un labākā draudzene. Ģimene šo triecienu 
neiztur, un, kad māsas meklējumi tiek pārtraukti, Nika nolemj rīkoties. Nepabeigta 
interneta sarakste, māsas atstātie rokmūzikas ieraksti, atmiņu lauskas un apturētie 
videofilmu kadri veido dramatisku ainu, kurā ienirstot Nika tuvojas šķietamam 
atrisinājumam… Kas īsti notika Glastonberijas festivālā, kur māsa pēdējo reizi 
redzēta? 

 

12. Aleksandra Mariņina „Jautājuma cena” 1. un 2 sējums. 

Iekšlietu ministrijas ģenerālis Šarkovs tic, ka viņa vadītā Programma 
ir pēdējā iespēja ieviest kārtību tiesībsargājošās iestādēs. Tā turpinās 
tik ilgi, līdz, radikāli ideju pārņemts, pazūd viens no šīs Programmas 
dalībniekiem. Bet pēc tam sākas tās dīvainās "dubultās" 
slepkavības... Un kļūst skaidrs - ja šodien neapturēs fanātiķi-
slepkavu, jau rīt Programmai pienāks gals. Bet kādu cenu ir gatavs 
maksāt ģenerālis Šarkovs par visas savas dzīves uzdevumu? Un ko 
tas maksās pulkvedim Biļšakovam un kapteinim Dzjubam, kur jau 
iesaistījusies izmeklēšanā? 

 

 

 



 

13. Mīklaini pazušanas gadījumi liek lauzīt galvu ikvienam. Ziemas spelgonī viena no 
pazudušajām meitenēm piepeši tiek atrasta sirdi stindzinošā skatā. Patrikam un viņa komandai 
ir jāapvieno spēki ar citiem policijas iecirkņiem, lai noskaidrotu lietas apstākļus un, iespējams, 
izglābtu pārējās pazudušās meitenes.  

 

 

 

 

14. Santu Montefjori noteikti var dēvēt par romantiskās literatūras karalieni. Krāšņi 
dabas apraksti, dzirkstoši dialogi un mīlestība, kurai jāspēj uzveikt laika nestie 
pārbaudījumi: katrs Montefjores darbs ir emocionāls piedzīvojums, kas atgādina par 
svarīgākajām dzīves vērtībām. Deverilu sāgas noslēdzošajā daļā (4.grāmatā) 
Montefjore gluži kā feja atraisa samezglotos likteņa pavedienus, kuri tik ilgi bija 
gūstījuši Deverilu ģimeni. Liktenim vēl ir jāapmet pēdējie loki, lai Deverili beidzot 
taptu brīvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


