
Jaunās grāmatas Meirānu bibliotēkā jūnijā 

1. Romānā autore savij žilbinošu, sirdsgudru  stāstu par mātēm un meitām, 

ģimenēm un draugiem, atklāj sievietes mīlestības dziedējošo spēku un drosmi ieskatīties 

acīs pagātnes notikumiem, lai ar jaunu elpu dzīvotu šeit un tagad. 

 

2. Spraigs un izklaidējošs stāsts ierauj lasītāju kā dziļā 

atvarā, apsolot smeldzīgas gaidas, romantisku 

valdzinājumu un pelnītu atelpu ar lielisku lasāmvielu. 

 

 

 

 

 

3. Plaša un nežēlīga mākslas pasaules mafija apvienojas sazvērestībā, kas būvēta uz 

mirušo kapiem un asinīm. Tīkla taustekļi stiepjas no Itālijas nomalēm līdz pasaules 

grandiozākajām mākslas krātuvēm un apdraud ikvienu, kurš nostājas 

noziedznieku ceļā. 

 

 

4. Šis romāns ir kārtējais cieņas un mīlestības apliecinājums laukiem. Cilvēkiem, kas tajos 

joprojām dzīvo un nepadodas visiem negantajiem vējiem. Dullajiem, kas tajos gribētu dzīvot, 

neskatoties uz mūsdienu ekonomisko situāciju un varas vīru 

nolēmumiem. 

 

5. Stāsts par 20. gadsimta 50. un 60. gadu Tartu, stāsts par 

atmiņām, no kurām nav iespējams izbēgt, un par to, ka katram  

noslēpumam vismaz reizi vajadzīgs kāds, kas to uzklausa. 

 

 

 

6. Sērijā “Latvijas simtgades romāni”  

 

iznākusi Daces Judinas otrā grāmata “Gredzens” 

 

 

 



 

7. Zaudēta mīlestība, seni, dziļi glabāti noslēpumi... Izcils romāns lietainai brīvdienai!  

 

 

 

 

8. Zviedru rakstnieces Hannas Linbergas detektīvromāns, kurā viena otram seko 

spraigu notikumu virkne. 

 

 

 

9. Seržants Vinss Paulo un Maiami krimināllietu advokāts Džeks Sviteks tiek 

strauji ierauti galvu reibinošos notikumos un stājas pretī nāves briesmām.  Viņi dodas 

nozieguma tumšajā sirdī, kurā atdzīvojas pagātnes rēgi un  arī draudi ir īsti. 

 

 

 

 

10. Romānos nozīmīgu vietu ieņem mīlestība tās visdažādākajās 

formās: jaunības jūsma; aizliegtā augļa vilinājums; akla 

pielūgsme; pretdabisku dziņu apvīta kaisle; nelaimīga, 

nepiepildīta mīla, kas pāraug naidā; un visbeidzot laimīga 

abpusēja mīlestība. 

“Tūkstoš avotu sala” ir spraiga un dramatiska ģimenes sāga ar 

eksotiskām Jamaikas dabas ainām. Otrajā grāmatā „Sarkano 

mangrovju sala” - pēc pirmajā grāmatā aprakstītajiem notikumiem ir pagājuši gandrīz četrpadsmit gadi. 

Saistošs un izjusts stāsts, patiesas jūtas, dramatiski un spraigi notikumi, kas risinās uz vēsturiska fona un 

atklāj arī eksotiskās paradīzes tumšās puses. 

 

 


