
Jaunās grāmatas Meirānu bibliotēkā novembrī 

 

1. Viņš nozaga nepareizo lietu no nepareizā cilvēka. Lai atgūtu pazaudēto, šis cilvēks ir gatavs uz 
visu. Zaglis ir rakstnieka jaunākais romāns: nervus kutinošs trilleris par jauniešiem, kuri naudas 
dēļ ir gatavi uz visu. 

 

 

 

2. Trīs vīriešu mēģinājums aplaupīt inkasācijas automašīnu beidzas traģiski 
– viņu sievas kļūst par atraitnēm. Kad Dollija Rolinsa atrod sava nelaiķa 
vīra plānus saistībā ar neveiksmīgo laupīšanu, viņai prātā ienāk neparasta 
doma... Vai viņa un pārējās atraitnes varētu pabeigt to, ko iesāka viņu 
vīri? 

 

3. Annas Elizabetes un Mika Kaķīša medusmēnesi izjauc Rīgā uzradusies melno džipu banda, 
kuras ālēšanās biedē iedzīvotājus. Pēdējais upuris – četru auto pārbraukts akls vīrietis... Pēdas 
aizved līdz partijai Mājai un Ģimenei, kuras jaunais vadonis turpina īstenot bojā gājušā 
multimiljonāra Jāņa Pērkona idejas. Pastaigājoties ar suņiem, Kārlis Mežāju šosejas 
piesnigušajā grāvī atrod pagasta priekšnieces Maigas Lācītes apledojušo galvu. Izskatās, ka to 
kāds ir noplēsis. Naktīs Pūču salas parkā klīst dīvainas ēnas. Kādu rītu pie Bergu nama ārdurvīm 
klauvē pārsalusi un atmiņu zaudējusi jauna meitene, bet pēc pāris dienām no profesora 
Mihailova privātklīnikas izbēg Zane Zālīte, kura nolēmusi par savu neizdevušos dzīvi atriebties 
visiem, bet vispirms - Annai Elizabetei... 

 

4. Zoja Volkere pamana savu fotogrāfiju kādas Londonas avīzes 
sludinājumu sadaļā un ir apņēmības pilna izdibināt, kā tā tur nonākusi. 
Nav nekāda paskaidrojuma, vien neskaidrs attēls, mājaslapas adrese un 
telefona numurs. Vai tā ir kļūda? Sagadīšanās? 
Vai tomēr kāds seko līdzi katram viņas solim... 

 

 

5. Kad uz sniegota ceļa tiek atrasts ceļu satiksmes negadījumā cietis sirmgalvis pidžamā, 
Anna Fekete ir pārliecināta – viss nav tik vienkārši, kā izskatās. 

 "Gājputni" ir otrais Kati Hiekapelto darbs sērijā par policijas izmeklētāju Annu Feketi. 

 
 
 
 
 
 



 

6. Kad četrpadsmit gadu vecumā Luīze Vandsvērta aizbēga no ģimenes 
kopā ar savu skolotāju Maiku, meitenei šķita, ka šis vīrietis ir viņas 
mūža mīlestība. Tikai vēlāk viņa saprata, kādas briesmas slēpj šādas 
attiecības. Luīzes pasaule sabruka. Pēc daudziem gadiem sieviete 
nolemj stāties pretim savām bailēm un uzmeklēt Maiku. Dažreiz pirmā 
mīlestība tev neļaus aiziet.. 

 

 

7. Romāns aizsāk Mežmaļu ģimenes sāgu. Beidzies Otrais pasaules karš, un dzīve turpinās. 
Cilvēki alkst pēc laimes un mīlestības, pēc prieka... Mežmaļi ir “pareizie” cilvēki, kas no sirds 
tic jaunajai varai un iespējām. Viņiem lemts smags liktenis. Vecākā dēla kvēlā mīlestība ir 
nicināms kāju pamesls ciema skaistākajai meitenei, kura tikai aprēķina dēļ kļūst par viņa sievu. 
Jaunākais – Arvīds iemīl skaidru un krietnu Sibīrijas latviešu meiteni, bet abu laimīgajā dzīvē 
iejaucas drauga nodevība.  

 

 

8. Eiprila ir Sotheby's izsoļu nama eksperte, viņa ar lielāko prieku 
pamet Ņujorku un dodas uz Parīzi novērtēt kādā dzīvoklī uzietās 
senlietas. Plašajos apartamentos glabājas gan sarkankoka dīvāni, gan 
ziloņkaula statuetes un nefrīta vāzes, tomēr daudz lielāku interesi 
raisa portrets, kuru gleznojis Belle Époque slavenākais mākslinieks, 
un viņa valdzinošās modeles – Martas de Floriānas – 
dienasgrāmatas. Sākusi tās lasīt, Eiprila vairs nespēj apstāties, un 
pavisam nemanāmi stāsts par mēbelēm, svečturiem un apzeltītiem 
traukiem pārtop kaislību pilnā vēstījumā par iecienītas kurtizānes 
dēkām bohēmiskajā Parīzē 19. gadsimta beigās. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


