
Jaunās grāmatas Meirānu bibliotēkā jūnijā- jūlijā 

 

1. Ramona  nolēmusi iegādāties mājas daļu, ar kuru viņai saistās bērnības atmiņas. Viņa cer, ka 

mājā atradīsies mammas rakstītā dienasgrāmata, kas ļautu pietuvoties kādam noslēpumam. No 

Lūsēnu mājām atteikties negrasās arī to mantinieks Gabriels.  Abi ir rūdīti vientuļnieki, bet no 

savstarpējām simpātijām un jūtām neviens nav pasargāts... 

 

 

2. Pēc septiņpadsmit gadiem satiekas studiju laika draudzenes Melānija un Ebija. Atsākas 

viņu draudzība. Vai atjaunotā draudzība ir patiesa? Vai varbūt aiz tās slēpjas aizvainotas 

jūtas un slepena atriebība... 

 

 

3. Romāna galvenajai varonei Aelitai nākas atskatīties uz savu pagātni un uzskatiem ar citādām 

acīm. Līdz šim Aelita bijusi gana apmierināta, jo viņas dzīve rādījusies sakārtota: ir labs 

grāmatvedes darbs, ir pieklājīgs dzīvoklis galvaspilsētā. Dienas ritējušas rimti un prognozējami. 

Taču viens spontāns lēmums var izsist no šķietamā līdzsvara, un, skat: visnotaļ cienījamā sieviete 

labākajos sievietes gados pēkšņi atrodas tādā vietā, kur pat autobusi vairs nepietur. 

 

4. Romāns “Suņa ceļojums” ir ne tikai kārtējais jaukais suņu stāsts – tas ir saviļņojošs 

vēstījums par nelokāmu uzticību un mīlestību, kas pārvar visus šķēršļus. 

 

 

5. Kādu dienu Lienes Itālijas mājā ierodas jauns puisis Džannī. Lienei liekas, ka laiks ir atkāpies.. 

Puisis ir viņas jaunības mīlestības dēls. Ne viņas dēls, bet tik neizsakāmi līdzīgs tēvam, ka Liene ir 

gatava ceļot līdzi Džannī un viņa draudzenei Anabellai Lī, lai vēlreiz satiktos ar savu jaunību. Vai 

viņi satiksies? Garajā pārbraucienā Liene ceļo arī cauri laikam, kas pilns ar izjūtām, notikumiem 

un cilvēkiem Latvijā.  

 

 

6. Nakts aģents ir spraigi uzrakstīts trilleris, kas mudina lasītājus saprast galveno varoņu 

rīcības motīvus. Meistarīgi savērptie sižeta pavērsieni liek meklēt patiesību, sekojot līdzi 

politiķu, diplomātu un spiegu šodienas aktivitātēm. 

 

 

 



 

7. Rīga, 20. gs. 30. gadu beigas. Jauni, skaisti, gudri un laimīgi cilvēki, gaiša nākotne – tieši tik 

vienkārši un neizpušķoti, lai visa pietiktu gan dzīvei, gan mīlestībai. Pēc tam... Kurā brīdī viss 

sākās? Tieši kad sāka griezties necilvēcības, melu, varmācības dzirnas, kas salauza tūkstošu 

likteņus?  Romāna tēli – mīļotie, studiju biedri, draugi, kaimiņi, universitātes profesori un 

veikalnieki, diplomāti un sētnieki – kā nomoda murgā te parādās, te pazūd, it kā cilvēka dzīves 

vienīgais uzdevums būtu kļūt par ļaunas nejaušības upuri, necilu graudiņu lielajā dvēseļu 

maltuvē. 

 

8. Dzīvē bieži vien viss ir savstarpēji saistīts. Arī romāna galveno varoņu dzīve cieši 

savijusies – gan Andreja, kurš dēkas dēļ zaudējis mīļoto sievu un dēlu, gan Kārļa, kurš 

sagandējis dzīvi jaunības maksimālismā labprātīgi piesakoties dienestam Afganistānā, 

gan populārās dziedātājas Alises liktenis, kura iepazīstas ar narkomāni Liju un uzņemas 

rūpes par viņas bērnu. Mīlestība, kaislība, nodevība, vilšanās, piedošana, sapņi un cerība 

ir visu romānā iesaistīto varoņu pavadoņi. 

 

9. Satriecošs stāsts par māti un meitu, kurām jāiepazīst vienai otra no jauna. 

 

 

 

10. Kā lai atšķetina noziegumu, kurš izcēlis gaismā pirms trīsdesmit gadiem notikušu 

nodevību, kas iznīcinājusi Annas ģimeni?  Tumšiem noslēpumiem piesātināts, Kati 

Hiekapelto romāns sagūstīs jūsu sirdi. 

 

11. Darbā raksturoti augi, kurus var izmantot kā dabīgas antibiotikas dažādu slimību ārstēšanā. Sniegts 

šo augu raksturojums, to ķīmiskais sastāvs un padomi, kā pareizi sagatavot drogas un kā tās lietot. 

Būsim veseli un neslimosim! 

 

 

12. Kas gan ir ceļojums bez jaunu ēdienu atklājumiem? Un kas gan ir ēdiens bez laba 

vīna malka? Šī grāmata aizvedīs lasītāju uz tradicionālajām vīna zemēm — Franciju, 

Itāliju un Spāniju. Uz Atlantijas okeāna ieskautajām Azoru salām un saulaino 

Kaliforniju pie Jaunās pasaules vīniem. Grāmatas sastādītājs Juris Lorencs. 

 

 

 



13. Māru varētu uzskatīt par veiksmīgu sievieti – viņai ir labi pelnoša profesija, divi pieauguši 

dēli un 25 gadi pavadīti kopā ar vīru Raimondu. Taču izrādās, ka gaidāmas nevis sudrabkāzas, 

bet šķiršanās, jo Raimonds ir nopietni aizrāvies ar gados jaunāku sievieti, bet vai vīra sānsolis ir 

īstais un vienīgais iemesls laulības krīzei? Varbūt nesaskaņu cēloņi meklējami daudz senākā 

pagātnē? 

 

 

14. Santa daudzus gadus tiekdamās pēc sava sapņa un to nesasniegusi, kādā brīdī izdara 

noziegumu. Taču situācija nav tik viennozīmīga – varbūt tas nav noziegums, varbūt Santa 

rīkojas cēlsirdīgi, kaut pirmajā mirklī šķiet egoistisku jūtu vadīta. Daudzus gadus Santai 

nākas melot, bēguļot un izlikties, lai noslēpums nekad netiktu atklāts. 

 

 

15. Tiklīdz kaut kas tiek uzsākts, tā piedzīvojums seko piedzīvojumam. Ir pakaļdzīšanās un zagļu 

ķeršana, traki izgudrojumi un idejas, nakšņošana neparastās vietās, bēgšana, niršana upē un 

superīgi atradumi!  

 

 

 

16. Entonijs Peardū, agrāk slavens rakstnieks, ir pavadījis pusi savas dzīves, vākdams citu 

pazaudētās lietas, vēlēdamies izpirkt vainu par kādu sen atpakaļ lauztu solījumu. 

Apzinoties, ka viņa mūžs tuvojas beigām, Entonijs savu māju un pazaudētos dārgumus 

atstāj mantojumā asistentei Laurai, kurai viņš uztic atrast lietu īstenos īpašniekus.  


