
Grāmatu jaunumi Meirānu bibliotēkā septembrī 

 

1. Romānā „Neskaties uz mani” autore soli pa solim atklāj kādas ģimenes traģēdiju, kura varēja 

arī nenotikt – ja, cīnoties ar bailēm, cilvēki būtu izvēlējušies mīlestību, nevis naidu. Biedējoši 

labs trilleris. 

 

 

 

2. Šis ir Ligitas Paegles debijas romāns, kas žūrijas atzinību Romānu konkursā iemantoja ar 

gaumīgiem jokiem un krāsaino valodu, spēju veidot spilgtus tipāžus un aprakstīt trāpīgas dzīves 

epizodes, ko novērtēs ikviens lasītājs, pat ja kāds no viņiem nav dzīvojis kopmītnēs vai nav bijis 

students. 

 

 

 

3.  Andras Manfeldes grāmata no pilsētu sērijas - "Ceriņslotas zīmējumi. Kuldīgas pasaka 

bērniem un vecākiem" - ar autores ilustrācijām. Tas ir stāsts par divām draudzenēm - kārtīgo 

Annu ar gaišajām bizēm un rudmati Katrīnu. 

 

4. Liza Gārdnere ir pārspējusi pati sevi ar spēcīgu romānu par trim sievietēm, divām 

slepkavībām un neskaitāmiem noslēpumiem. No pirmās satriecošās lappuses līdz pēdējai 

satricinošajai – šis romāns ir valdzinošs un pārsteidzošs, tas apmierinās jebkura lasītāja gaumi. 

Cunami, nevis detektīvromāns! 

 

 

5. Mēs redzējām viens otru tikai īsu mirkli. Un iemīlējāmies...  

Kad Lorija autobusa pieturā ierauga kādu pievilcīgu svešinieku, viņa pat nenojauš, cik 

liktenīgs būs šis brīdis. Abi sastopas tikai uz acumirkli, bet ar to pietiek, lai iemīlētos.  Tikai 

svešinieks izrādās Lorijas labākās draudzenes mīļotais. Lorija zina, ka nekad nespētu nodot 

savu draudzeni. Tomēr sirdij pavēlēt ir ļoti grūti. Turpmākie gadi jaunajai sievietei kļūst par 

cīņu starp prātu un jūtām… Kas uzvarēs? 

 

 

 



 

 

6. Romāns ataino latviešu inteliģences dzīvi pagājušā gadsimta sākumā, tā lappusēs sastapsiet 

Raini un Aspaziju, Poruku, Blaumani, Virzu... Tomēr stāstījuma centrā ir Emīla Dārziņa dzīves 

ceļš, kurā tiek zaudēta gan mīlestība, gan draudzība, gan arī sacerētā mūzika.  

 

 

 

 

7.  Iznācis amerikāņu rakstnieces Tesas Džeritsenas spriedzes romāns "Spēle ar uguni", 

kurā autore spraigi savij mūsdienu realitāti ar itāļu ebreja, komponista Lorenco stāstu 2. 

pasaules kara laikā.  

 

 

 

 

8.  Lai atgūtos no zaudējuma, atraitnis viens pats vada laiku Rumānijas Karpatu kalnos un 

nakšņo pamestā mednieku būdā. Mežonīgajos klaiņojumos viņa vienīgā pavadone un sarunu 

biedrene ir vilcene, kuru viņš dēvē par mežalaņķīti. Meistarīgi savienojot tagadni ar pagātni, 

dzejas klasiķis Leons Briedis panāk iedarbīgu profānā un sakrālā unisonu. “Nav nekā 

personiskāka par zāli, kokiem, putniem, debesīm.” 


