
Grāmatu jaunumi Meirānu bibliotēkā  

 

1. Pēc daudziem gadiem Reičela uzzina, ka ir mantojusi māju no kādas radinieces. 
Sieviete dodas uz šo noslēpumaino vietu cerībā uzzināt kaut ko vairāk par savu dzimtu. 
Reičela pat nenojauš, cik satricinošs būs šis atklājums. Šis ir stāsts par mīlestību un 

likteņa nepielūdzamību. 

 

 

2. Slavenajam ekspertam un analītiķim Drongo šis jūras 
brauciens solījās būt neaizmirstams, bet tā vietā, lai beidzot baudītu atpūtu, 
Drongo atkal nākas ķerties pie kārtējās slepkavības atšķetināšanas. 

 

 

 

3. Kad rakstniece Elza ievācas no tantes mantotajā mājā pie jūras, pirmais, ko viņa 
ievēro, ir viņas kaimiņiene. Gaidot, kad atnāks iedvesma uzrakstīt jaunu romānu, Elza vada 
savas dienas sapņojot un paslepus novērojot sievieti no blakus mājas. Tad pienāk diena, 
kad viņas iepazīstas, un kaimiņiene Olīvija uztic Elzai savu stāstu - tik patiesu un 
vienlaikus neticamu kā pati dzīve. 

 

 

4. Grāmata ir par piecām ikdieņišķām sievietēm viņu dzīves gadalaikos, lai arī kādi 
tie bijuši un vēl būs šajā vējainajā krastā. 

 

 

 

5. Ilze Eņģele stāsta par cilvēkiem, kas no realitātes patvērušies grāmatu lappusēs un 
seriālu ekrānos, un liek aizdomāties, kādi būsim un kādu Latviju veidosim nākotnē. 

 

 

 

 

6. Kraukļuciemā nogalināta jauna sieviete. Vai pietiek pierādījumu, lai celtu 
apsūdzību? Tas jāizlemj prokurorei Megijai Hānei. 

 



 

7. Tas bija parasts vakars tirdzniecības centrā. Ģimenes nesteidzīgi iepirkās lielveikalā. 
Un tad ieradās šāvēji. Apšaude ilga tikai astoņas minūtes. Veselas astoņas minūtes, kuras 
izdzīvojušajiem nāksies atcerēties visu atlikušo mūžu. Katrs no viņiem centīsies aizmirst šo 
briesmīgo pieredzi. Šajā romānā rakstniece psiholoģiski niansēti parādījusi cilvēka 
mēģinājumus tikt galā ar dziļajām un sāpīgajām rētām, kuras radījis traģisks notikums. 

 

 

8. Poļu autores Staņislavas Hobjanas-Šeronas grāmata “Klaida magones” 
ir jaunības atmiņas par pārcilvēciskajiem pārdzīvojumiem, kuri pēc Otrā 
pasaules kara skāra miljoniem Polijas iedzīvotāju.  Autores emocionālais 
stāstījums pietuvina lasītājiem pēckara gadus, kas simtiem tūkstošiem poļu no 
Austrumu teritorijām– bija pazemojoša gūsta laiks nežēlīgajā Sibīrijas, 
Kazahstānas, Uzbekistānas zemē... Tā ir liecība un pierādījums, ka cilvēks, ja 
viņam ir mīlestība un ticība, spēj pārvarēt visu, izdzīvot un uzvarēt. 

 

 

9. Viviana Millere ir talantīga CIP analītiķe, kurai izdevies izstrādāt īpašu interneta 
meklēšanas programmu un sadzīt pēdas krievu spiegiem. Atlicis tikai atvērt iegūto 
informācijas mapi un ieraudzīt ilgi meklētos valsts nodevējus un tikt paaugstinātai amatā. 
Idilliskā nākotnes aina sagrūst, kad Viviana ierauga spiegu fotogrāfijas. Viņai pretī 
raugās kāda pazīstama un mīļa seja... 

 

 

 

 

 

10. Mājokļa attīrīšana ar kadiķa dedzināšanu, svece, kuru aizdedzinām vakarā, lai 
mājoklī ienestu vairāk gaismas, omulības un siltāku sajūtu, iknedēļas 
horoskopa izlasīšana avīzē vai ziņu portālā. Tie visi šķiet sīkumi, kuriem 
dzīvē nepiešķiram lielu nozīmi — tomēr šos mazos un ikdienišķos rituālus 
pildām, jo sajūtam sevī tīri instinktīvu vajadzību tā darīt. Un nevar noliegt, ka 
sava veida sirdsmieru vai patīkamāku sajūtu no tā iegūstam. 

 

 

 

 

 

 



 

Literatūra jauniešiem un bērniem 

 

11. 35 puiši sāka atlasi- kurš no viņiem apprecēs princesi  Īdlinu? Vai kādam no 
puišiem būs izdevies iekarot ārkārtīgi pievilcīgās, bet lepnās, untumainās un 
spītīgās princeses mīlestību? Tuvojas brīdis, kad Īdlinai būs jāpieņem lēmums. 

 

 

12. Tomasa Feibela romāns tīņiem "Es par tevi zinu visu" 

 

 

 

13. Romāns bērniem un pusaudžiem. Autore darbā izmantojusi 
autobiogrāfiskus motīvus. Filipam klājas  grūti. Zēns meklē padomu, rakstot 

vēstules savam elkam – slavenajam komiķim Harijam Hilam. Atbildes viņš 
nesaņem. Apbrīnojama ir autores prasme lasītājam, kā gados jaunam, tā 
pieaugušam, likt dzīvot līdzi savam varonim patiešām dramatiskos, 
reālistiskos apstākļos. Romānā ir dziļa nopietnība, spriedze, negaidīti sižeta 
pavērsieni, daudz dažādu emociju un... lielisks humors, kas balstīts 
divpadsmit gadus veca zēna domāšanā, pasaules uztverē 

 

 

14.  Vāģi 3. „Sacensību prieks” 

 

 

 

 

15. Mākslinieki Natālija un Toms ir sarakstījuši 
asprātīgu un pamācošu stāstiņu bērniem par zaķa Garauša un 
viņa meža kaimiņu lielajām dzīves pārmaiņām un ilustrējuši 
to ar interesantiem zīmējumiem. 


