
Jaunās grāmatas Meirānu bibliotēkā jūnijā 
1. Aizkustinošs mīlas stāsts jauniešiem par puisi, vārdā Finčs, un meiteni, 

vārdā Violeta.  Finču fascinē nāve. Katru dienu viņš prāto, kā varētu nomirt, 
tomēr katru dienu viņš arī meklē – un viņam izdodas atrast – kaut ko, kas turētu 
viņu šeit, pie dzīvības un nomodā. Violeta dzīvo nākotnei, skaitīdama dienas 
līdz izlaidumam, kad varēs aizbēgt no mazās pilsēteles un smeldzošajām 
skumjām par māsas nāvi. Šis ir drosmīgs stāsts par mīlestību, dzīvi un diviem 
jauniešiem, kuri atrod viens otru, stāvot uz bezdibeņa malas. 

 

2. Atmiņu portretā līdzās dziedātājai Norai Bumbierei viņas zvaigžņu 
stundas laikā un norietā dalījušies tuvinieki, draugi, skatuves kolēģi. 
Pirmoreiz uzrunāts Noras Bumbieres trešais vīrs mūziķis Valērijs 
Beļinovs. 

 

 

3. Krājumā "Mētelis ar sudrablapsu" apkopoti pavisam jauni stāsti par 
mīlestību, satikšanos, šķiršanos un citām dzīves kaislībām 

 

4. Pēc mātes nāves Lilija katrā dzimšanas dienā nu jau septiņpadsmit 
gadu saņem vēstuli. Šie mīlestības apliecinājumi meitenei dod spēku un 
ļauj pieaugt ar drošības sajūtu sirdī. Savas divdesmit piektās dzimšanas 
dienas rītā Lilija atver mammas pēdējo vēstuli. Šī vēstule kļūst par 
pagrieziena punktu: tajā pavēstīts aizkustinošs stāsts par Lilijas 
mammas īsto mīlestību un atklāti dziļi ģimenes noslēpumi. Lilija 
saprot, ka ir pienācis laiks izsekot savas dzimtas pagātnes kaislībām 
un tādējādi labāk iepazīt arī sevi pašu... 

 

5. Romāna pamatā - stipras latviešu sievietes Ārijas dzīves stāsts, ko 
autore aizsāk jau padomju laikā, kad Ārija apprecas un sāk veidot ģimeni un 
turpina stāstu par Ārijas dzīvi neatkarīgajā Latvijā - audzinot bērnus un 
piedzīvojot gan prieku, gan skumjas, gan vilšanos tuvo cilvēku attiecībās- 
skaudību, nenovīdību. 

 

 



 

6. Zaiga un Andžejs mīlestībā nodzīvojoši desmit gadus, līdz pienāk 
brīdis, kad jāšķiras, jo domstarpības nav atšķetināmas – Andžejs 
nevēlas bērnus un Zaiga vairs neatbilst tādas sievietes priekšstatam, 
ar kuru viņš vēlas būt kopā. Bet tad, kādā lietainā Jāņu naktī, kuru 
Andžejs pavada viens un Latvijas ārēs klīstošs, viņš saprot, ka vēlas 
atgūt Zaigu. Vai paspēs? 

 

7. Uz laiskām vasaras brīvdienām Devonas lauku mājā ir ieradušās trīs 
ģimenes. Spirdzinošs lauku gaiss, bagātīgi vīna krājumi, daudz brīvā laika un 
daudz cilvēku vienā mājā: ar to pietiek, lai brīvdienu scenārijs ievirzītos 
pavisam negaidītā gultnē... Gaismā nāk seni noslēpumi, mēnesnīcas atspulgā 
iemīlas gan jauni, gan veci... Ļoti lielā māja laukos kļūst par cilvēcisko drāmu 
epicentru. 

 

 

 

8. Gaišā dienas laikā uz ielas nogalināta jauna studente. Vai meitene ir 
nejauši izvēlēts maniaka upuris? Iespējams, kāds tomēr apzināti vēlējis 
viņai nāvi, jo Ilonas pagātnē var atrast ne vienu vien noslēpumu. To 
noskaidrot cenšas ne tikai policija, bet arī privātdetektīvs Stass 

 

 

 

9. Romāns, aizraujoši vērpjot un risinot detektīvintrigu, vienlaikus 
psiholoģiski dziļi atklāj, cik būtiski dzīvi var ietekmēt tie pagātnes notikumi, 
pār kuriem cilvēkam kādreiz nav bijis varas. Tāpēc ir jāpieņem izaicinājums – 
noskaidrot patiesību, lai pēc tam varētu dzīvot tālāk. 

 

 

10.  „Mandeļu vācēja”- kādas sicīliešu sievietes neparastais mīlestības 
stāsts, laikmeta hronika un  detektīvromāns ar rūgto mandeļu 
aromātu... 

 

 

11.  Tetraloģijas Latvijas simtgades romāni noslēdzošajā daļā 
„Uzraksti man... vakar”  savijas Ozolu, Kalēju, Nordenu, Ziemeļu, Balto, 
Legzdiņu, Tillmaņu un Locānu dzimtu likteņu epizodes, apliecinot – māju un 
cilvēku stāstiem nav sākuma un beigu. 

 


