
Jaunās grāmatas Meirānu bibliotēkā aprīlī 

 
 

1.Railija Makfērsone visu mūžu ir ticējusi, ka viņas vecākā māsa Līza – skaistā un talantīgā 

vijolniece – pusaudzes gados mīklainos apstākļos gājusi bojā. Šis notikums lielā mērā ietekmējis 

Railijas dzīvi. Kad nomirst tēvs, kārtodama ģimenes mājas arhīvu un tēva kolekcijas, divdesmit gadus 

pēc traģēdijas Railija atrod pierādījumus tam, ka māsa joprojām ir dzīva... 

1.  

 

 

2.   Olga ieprecējusies labi situētā ģimenē, bet cieš no vīra Viktora vecāku 

tiranizēšanas. Viņa ļoti pārdzīvo, ka Viktoram uzradusies mīļākā. Viņš ierosina 

šķirties, taču Olga nav ar mieru... Romānā “Sieviete neprot zaudēt”  visi 

notikumi tiek skatīti no personāžu puses. Izjūtu gamma ir plaša — kaisle un 

mīlestība, nodevība un greizsirdība, naids un atriebība, spēja mainīties un 

piedošanas māksla. Visvairāk tieši pēdējās īpašības dēļ romānu ir vērts lasīt. 

3. 

 

  

3. Detektīvsērijas Izmeklē Anna Elizabete desmitais romāns LĀSTS 

 

 

 

4. Kad Alisonas un viņas līgavaiņa privātā lidmašīna avarē kalnos, visi 

uzskata, ka jaunā sieviete ir mirusi. Tomēr Alisonas māte atsakās tam ticēt. Par 

spīti policijas apgalvojumiem, Megija sāk pati savu izmeklēšanu. Viņas 

atklājumi ir šokējoši. Izmeklēšanai seko līdzi vēl viens cilvēks, kurš arī netic 

tam, ka Alisona ir mirusi, bet ļoti vēlētos, lai viņa būtu mirusi... 

 

 

5. Radošo krīzi piedzīvojusi rakstniece Elēna bezmiega stundas aizvada, pa logu vērojot 

kaimiņus. Šķietami saderīgā Stūrmu pāra ikdiena atklāj tumšu ģimenes drāmu. Jo vairāk Elēna 

uzzina, jo lielākas kļūst viņas bažas par to, kas varētu notikt. 

 

 

 

  

6. Agneses vecāki saņem izdevīgu darba piedāvājumu ārzemēs, no 

kura nevēlas atteikties. Tikai kur atstāt savu septiņpadsmit gadus veco 

meitu Agnesi? Lielas izvēles nav, protams, pie tēvoča Rolfa, kurš 

slavens ar savu bardzību, noslēgtību, skopumu un pedantismu. Agnesei 

būs vajadzīgs ilgs laiks, lai saprastu, ka patiesībā Rolfs ir gādīgs un 

mīļš, un ka kādu dienu notiks negaidīts viņas un Rolfa dzīves 

pavērsiens. 

 

7.  “Smilšuvīrs” ir jaunākais skandināvu trilleris, kuru jums nepieciešams izlasīt tieši tagad.  

”Smilšuvīrs”  tāpat kā pārējās Keplera grāmatas ir biedējošas kā elle.  

 



8. Ivetas Rēdlihas psiholoģiskais trilleris nemoralizē, taču spilgti atklāj 

cilvēku rīcības tumšās, neizgaismotās virāžas un dramatiskās sekas, kuras 

neizbēgami iespaido arī līdzcilvēkus. Profesionāli darbojoties 

psihoneiroimunoloģijas jomā, autore apvieno savas zināšanas un iztēli, 

radot spriedzes romānus ar samezglotu un intriģējošu sižetu, un tāds ir arī 

viņas jaunais darbs “Vēl viena dziļa ieelpa”. 

 

9. Trīs sievietes svin savu dzimšanas dienu... Šī diena kļūst par sākumu gadam, kas mainīs 

viņu dzīvi. Katra Ketijas Kellijas grāmata ir notikums – rakstniece ar cilvēcisku siltumu, 

psihologa vērību un dzirkstošu humoru apraksta savas varones. “Gads, kas mainīja visu”  ir 

stāsts par to, kā katrai pašai atrast savas laimes atslēgu. 

 

 

10. Humoristisks detektīvs.  Romāna varone Linnea Ravaska, 78 

gadus vecā atraitne, kas dzīvo viena pati kāda ciemata nomalē 

Somijas dienvidu piekrastē. Viņas brāļadēls Kauko Nīsinens, 

krāpnieks un huligāns, kā jau katru mēnesi ierasts, dodas atņemt 

tantei pensiju. Baidoties no pretīgā brāļadēla un viņa draugiem, viņa 

nospriež, ka vislabākais aizsargierocis ir inde. 

 

Grāmatiņas mazajiem. 

11. Helēna  atrod kaķēnu, ko notriekusi mašīna, un aiznes to uz klīniku. Meitene palīdz 

aprūpēt mazo pacientu un nosauc to par Karameli. Runčuks pamazām veseļojas, taču viņa 

saimnieks joprojām nav atradies. Ja kaķēna īpašnieks tā arī nepieteiksies, kā gan dzīvnieciņš 

tiks pie savām mājām?   

 

 

 

12.Šajā grāmatā ar vairāk nekā 80 atveramiem lodziņiem  bērns 

varēs ieskatīties dzīvnieku mājoklīšos - ligzdās koku galotnēs, 

dziļajās un tumšajās pazemes alās, jūras dzelmē un pat savā paša 

mājā. 

 


