
Grāmatu jaunumi  Meirānu bibliotēkā  martā 

1. Pēc likteņa pārbaudījumiem Karlīne spējusi saņemties, sākt dzīvi no jauna un ar saviem trīs 
bērniem 1947. gadā no Sibīrijas dodas atpakaļceļā uz Latviju, jo grib un tic, ka Latvijā bērniem būs labāka 
dzīve. Vēsturiskie notikumi mijas ar mūsdienām, kas stāsta par Līgo svētku četrām brīvdienām Karlīnes 
mazmeitas Baibas mājā. Tur notiek radinieku tikšanās, kuras laikā tiek risinātas arī Karlīnes vedeklas 
Astrīdas mantojuma lietas. Baibu nomoka domas, cik ļoti maz viņa zina par mātes un vecāsmātes dzīvi, bet 
neviena vairs nav, kas varētu pastāstīt 

 

2. Savas dzīves ziedonī, sešpadsmit gadu vecumā, romāna galvenā varone Zuze, 
pļavā ganīdama govis, sapņo kļūt par ārsti. Kāds būs Zuzes mūžs? Vai viņai izdosies saglabāt 
savus sapņu ziedus vai arī tos nāksies upurēt ikdienībai un citu laimei? Un kas īsti Zuzei 
vajadzīgs pašas laimei? 

 

3. Sadegt mīlestībā – visskaistāk tas šķiet tieši neskartām sirdīm, kuras vēl ne reizi nav plosījušas 
jūtu uguns radītās sāpes. Vanesa un Stefans apzinās spēles noteikumus- tikai viena vienīga reize. 
Tomēr plānotā viena nakts pāraug vairākās, un likmes izrādās augstākas, nekā sākotnēji šķitis. Mostoties 
jūtām, viņi ir spiesti pārvērtēt visu, kam  iepriekš ticējuši, taču ugunīgu kaislību un intrigu mutuļos 
tuvībā rastās debesis draud pārvērsties pelnos. 

 

4. Vai ir iespējams šodien vainot savu par rīcību, kas kādreiz likusies pareiza? Vai to drīkst darīt arī 
apkārtējie? Turklāt dažreiz nošķirt labo no ļaunā ir gandrīz neiespējami, un tad tiek pieļautas 
kļūdas, kuras vēlāk nav labojamas. Taču dzīvei jāturpinās. Šo un citu jautājumu krustpunktos 
nonāk romāna galvenais varonis Patriks Devero  

 

 

5. Klusajā Mežāju kapsētā kādā kapā atrod dubultapbedījumu ar pirms mēneša pazudušā virsprokurora 
līķi. Rīgas nomalē, pamestā mājā tiek nogalēts datorpirāts. Braucot cauri mežam, savā mašīnā uzsprāgst 
mediju magnāts. Svētdienas rītā pa darba kabineta logu, aizkarus karot, izveļas apgabala tiesnese, bet 
automašīnas izplūdes gāzēs noslāpst bērnu un darbinieku nīstā bāriņtiesas priekšniece. Dežūras laikā slimnīcā 
nelabu galu ņem ārsts-pacientu nīdējs. Vai šie noziegumi kaut kā saistīti? Par to uzzināsiet, izlasot Daces 
Judinas jauno romānu „Tīrītājs” 

 

6. Profesors Danilāns, kuram rūp tautas veselība daudzu gadu garumā, līdzcilvēkiem ir devis 
daudz vērtīgu padomu. Grāmata apkopo profesora Anatolja Danilāna pēdējo divdesmit gadu 
laikā sniegtās atziņas 

 

7. Annas Feketes pirmā darba nedēļa Kriminālizmeklēšanas nodaļā izvēršas spraiga – mežā atrasts 
jaunas sievietes līķis ar acteku medaljonu kabatā. Pavisam drīz seko otrs noziegums. Viss liecina par 
sērijveida slepkavu. Vai Annai izdosies saprast, kurš vai kura ir Kolibri, pirms cietīs vēl kāds? Un ko tas 
viņai maksās? 

 



8. Goldmenu banda. Tā savulaik dēvēja Markusu un viņa brālēnus Vudiju un Hilelu. Trīs gudri 
jaunekļi ar spožas nākotnes perspektīvām, līdz viņu skaistos sapņus izposta meli, skaudība, 
greizsirdība un nodevība... Tēvoča ģimene, ko Markuss apbrīno līdz vispārākajai pakāpei. Viņi 
ir laimīgākie, veiksmīgākie, cienījamākie. Un ilgu laiku to apliecina pati dzīve, līdz brīdim, kad 
viss sāk brukt... Daudzslāņaina ģimenes sāga, kuru lasot rodas iespaids, ka tas ir īsts spriedzes 
romāns. 

 
9. Deverilu pils meitas ir otrais Deverilu sāgas romāns un turpinājums 

bestselleram Mīlas un kara dziesmas. Ir 1925. gads, un Pirmais pasaules karš jau sen ir beidzies. Tomēr 
daudz kas ir zaudēts, un dzīve vairs nekad nevar būt tāda pati kā agrāk. Deverilu pils, ģimenes simtiem 
gadu lolotā miera osta, ir nodegusi. Tomēr zem krāsmatām gail atmiņas par dzimtas varenību un spēku. 
 

 

10. Šī ir triloģijas trešā grāmata. Mīlas dēkas un romantiskas jūtas, bēdas un 
prieks piepilda šīs episkās sāgas lappuses, Ingemiem un Svonniem palīdzot cits 

citam un arī ciemata iedzīvotājiem. Kavendonas veiksme viņus ir sargājusi jau gadiem ilgi, 
bet vai tā spēs  palīdzēt arī šoreiz un nosargās jauno paaudzi? 

 

11. Autores uzmanības lokā ir sievietes jūtas, viņas ģimene un tās šķietami ikdienišķās, mazās lietas, par 
kurām aizdomājas vien tad, kad jau ir noticis nenovēršamais. Adeles Pārksas romāni ir ļoti populāri sieviešu 
vidū, jo tie stāsta par svarīgāko – romantiku, mīlestību, sievietes laimi. Sirdi plosoša ģimenes drāma, kurā 
psiholoģiski niansēti skatītas visas cilvēcisko attiecību šķautnes. 

 

12. Slepkavības upuris – sieviete, kas kļuvusi atkarīga no iepazīšanās portāla 
Tinder. Divas dienas vēlāk notiek vēl viena slepkavība. Nogalināta jauna sieviete. Arī viņa 
ir izmantojusi Tinder pakalpojumus. Tomēr šajās slepkavībās ir kas tāds, kas piesaista 
policijas šefa Harija Hola uzmanību, – dažas sīkas nianses, kurām citi izmeklētāji nav 
pievērsuši uzmanību. 

 

13. Maikla Konelija daiļrade ir augstākais baudījums intelektuālā detektīva gardēžiem. Šķietami 
nesaistīti izmeklēšanas pavedieni savijas blīvā noziegumu tīklā, caur kura acīm uz pasauli raugās tumšāko 
cilvēcisko dziņu plosītie.  

 
 
 

14. Kriminālizmeklētājs Fabians Risks meklē slepkavu, kas apņēmies pabalējušā klases 
fotogrāfijā redzamās sejas izdzēst pavisam. Viņš ir kā rēgs, izvairīga būtne, kas vienubrīd, 
šķiet, ir izstieptas rokas attālumā, bet citu brīd izgaist kā dūmi. 

 

15. -16. Čingiza Abdullajeva detektīvromānos vienīgais cilvēks, kurš spēj atklāt šos 
noziegumus - aģents Drongo. Slaveno detektīvu nemulsina fakts, ka nekādu pierādījumu 
un pieturas punktu šajās lietās nav, bet versiju - bez gala. Pat viņš nespēj iedomāties, kurp 
novedīs šī izmeklēšana.  


