
 Jaunās grāmatas Meirānu bibliotēkā augustā. 

 

1. Harijs Boss ir atgriezies policistu rindās un strādā Sanfernando departamentā. Viņš tiek 
izsaukts uz vietējo aptieku, kur mīklainos apstākļos nogalināti divi farmaceiti. Boss kopā ar 
kolēģiem sāk sekot pavedienu virknei, pamazām atklājot vērienīgu un ārkārtīgi bīstamu 
farmācijas melno tirgu. 

 

2. Natālijas dzīve sabrūk vienā vakarā: viņa tiek apcietināta par 
vērienīgām finanšu mahinācijām savā un vīra uzņēmumā. Pēdējais, ko sieviete redz, izejot no 
mājas saslēgta rokudzelžos, ir viņas dēla asaras un vīra saniknotais skatiens. Viņa ir pievīlusi 
savu ģimeni, zaudējusi savu reputāciju un biznesu. Tomēr visbiedējošākā ir apziņa, ka 
sieviete neatceras savu noziegumu, bet pierādījumi ir neapstrīdami. 

 

 

3. Vēsturiskais un liriskais romāns aizved lasītāju uz 19. gs 
Angliju. Godātā sera Sačmora meita Katrīna ir iemīlējusies dārznieka 
dēlā Pērsijā. Tas vecākiem nav pieņemams, tāpēc meitene tiek nosūtīta 
uz Snoushilasmuižu. Ar vērīgumu apveltītā meitene drīz vien atskārš, ka 
Derabontu ģimene glabā kādu noslēpumu. Katrīnas dabiskums un 
ziņkāre apslāpē sociālos ierobežojumus, un viņa nolemj noslēpumu 
atklāt.  

 
4. Ēkai jānomaina jumts un jāizremontē fasāde, tāpēc Aina pāris mēnešu 

padzīvo pie kaimiņienēm, Hildas un Martas. Pēc atgriešanās darbu vadītājs pavēsta, ka līdzās 
skurstenim atrasta veca pudele, un tās saturs liek sarosīties gan Ainai, gan viņas kaimiņiem, 
minot pagātnes mīklas. Šis ir turpinājums romānam „ Kāda Aina nekurienē” 
 
 

5. Tesai un Gusam ir lemts būt kopā. Viņiem tikai līdz 
šim nav paveicies īsti satikties. Vai viņiem tas kādreiz izdosies? Nākamos 
sešpadsmit gadus dzīve un mīlestība piespēlē viņiem dažādus 
pārbaudījumus. Šķiet, ka liktenis un attālums liegs viņiem abiem vēlreiz 
satikties... Bet varbūt tomēr? 
 
 
 

6. Stāsta par meiteņu un jaunu sieviešu nolaupīšanu un pārdošanu seksuālā 
verdzībā.  

 

 

 

 

 

7. Māsu Eleanoras un Īvas dzīvi izmainīja nelaimes gadījums, kas ilga tikai dažas 
sekundes, bet pārvilka svītru pāri abu sapņiem un savstarpējai uzticībai. Kārenas 
Vaitas romānos harmoniski apvienojas romantika un mīkla, tādēļ tie ir 
interesanti plašam lasītāju lokam 


