
Marta grāmatu jaunumi Meirānu bibliotēkā 

1. Romāna stāstījums risināts no dažādu cilvēku skatpunkta un tas būs ideāla lasāmviela 

romānu “Starp pelēkiem toņiem” un “Mums neredzamā gaisma” cienītājiem, balstās uz faktiem 

par bēgļu evakuācijas kuģa “Vilhelms Gustlofs” bojāeju 1945. gada 30. janvārī – vēsturē lielāko 

kuģa katastrofu. 

 

2. Bestselleru sērijas “AFTER” 3. grāmata ikvienu lasītāju ieved tieši 

 bangojošu kaislību epicentrā, spraigie notikumi neļauj atslābt ne uz mirkli.  

Tesa ir pieņēmusi visnozīmīgāko lēmumu savā līdzšinējā dzīvē, un viss mainās.  

 

 

3. Viens slepkava. Divas lielas problēmas. 

 Romāns kā sprādzienbīstams kokteilis, kam pievienotas arī slepkavības, atriebība un problēmu 

mākts pasūtījuma slepkava. 

 

 

 

 

4. Par veciem grēkiem vienmēr jāmaksā dubultā. Katram pašam jāgādā par spārniem, 

kas viņu uznesīs debesīs. Tiem, kas redz tālu, jāiemācās saskatīt trūkstošos bilžu 

mīklas gabaliņu arī sev līdzās… 

 

 

5. “Ēnu māsa” ir 3.grāmata ciklā “Septiņas māsas”, kura pamatā ir 

teiksmas par Septiņu Māsu zvaigznāju. Zvaigznīte, noslēgtākā un klusākā 

 no māsām, sakopojusi spēkus un drosmi, nolemj sekot tēva atstātajam  

pavedienam, un sākas pavisam nezināmas pasaules… 

 

 

 

6. Grāmata ar savu melanholisko gaisotni un miglaino plīvuru ir pamatīgi ievelkoša. 

Tā visu laiku it kā mānīgi vadā no sapņiem uz īstenību, no iedomām uz atmiņām. 

Un ik pa laikam lasītājam iedod kādu pavedienu ar āķīti galā.  

 

7. Aizraujošs stāsts par to, kā reiz izdarīta izvēle dramatiski maina 

vairāku cilvēku dzīvi. Keita Linvila, Skotlendjarda izmeklētāja, ir zaudējusi  tēvu-vienīgo tuvo 

cilvēku, kas savā mājā nežēlīgi noslepkavots. Tā  kā sieviete neuzticas vietējam izmeklētājam, 

viņa nolemj pati atrast vainīgo – un atklāj, ka mīļotais tēvs nav bijis tāds cilvēks, par kādu viņa to 

uzskatījusi. 

 
 



 

 

8. Aizraujošs sižets, savīts kā spirāle, kas pa aplim arvien attin negaidītus pavērsienus, 

lieliska valoda un ticami tēlu portreti. Romāns, kas ir izlasāms vienā elpas vilcienā, 

liek ilgstoši pārdomāt savu dzīvi.  
 

 
 
 
 

9. 
Vēstule var iepriecināt, vēstule var skumdināt, paretam gadās, ka 
vēstule iejaucas cilvēka liktenī, notikumi sāk vērpties pavisam citādi, nekā iepriekš gribēts – 
kā notiek šajā romānā. 
Šis ir turpinājums romānam “Meitene no nekurienes”, bet tiklab lasāms kā patstāvīgs 
darbs. Līdz 167. lappusei ir Vladimira Kaijaka teksts, tālāk –Māras Svīres.  
 

 
 

10. Neparasta un aizkustinoša grāmata par labiem cilvēkiem, liktenīgiem 
lēmumiem un skaisto, kas atrodams katrā no tiem. Brīnišķīgs romāns, kas 

iezogas sirdī un pārņem lasītāju savā varā. 
 
 
 

11. Gandrīz patiess stāsts  par to, ko rakstnieks pats  
desmit gadu laikā bija vai nebija piedzīvojis  Parīzē.  
Asprātīgs un izklaidējošs stāsts, kas liks jums skaļi smieties. 
 
 
 
 

12. Emocionāls, aizkustinošs un jēgpilns stāsts par dzīvi 
ticībā un mīlestībā. Tas liek aizdomāties par to, kas ir patiesi svarīgs un 
nozīmīgs.  

 

 

 

13. Romāns „Džulī un Džūlija” ir divi patiesi stāsti par divām neparastām sievietēm, kurā 

grāmatas autore un galvenā varone vienā personā.  

 

 

14. Spraigs un dinamisks, pārdomas rosinošs ekoloģiskās apokalipses trilleris par 

trauslo un tik viegli sagraujamo līdzsvaru cilvēka un dabas līdzāspastāvēšanā. 

Pārsteidzoša izdoma, neatslābstoša spriedze. 

 


