
Meirānu bibliotēkas grāmatu jaunumi oktobrī 

 

1. Kas notiek, kad satiekas līdzvērtīgi partneri, gatavi cīnīties par savu 

neatkarību, bet aizmirst par patiesas mīlestības grandiozo spēku. 

Spriedzes un kaisles caurstrāvots romāns. 

 

2. Džuljeta nolēma pārdot pēdējo vērtīgo priekšmetu, pērļu 

kaklarotu, kuru viņas tēvs saņēma kā dāvanu no bagāta 

Alepo tirgotāja ― tieši šajā brīdī mainās jaunās meitenes dzīve, un drīz vien viņa top par 

Londonas ietekmīgākā juveliera sievu... Aizsākas Džuljetas ceļš augstdzimušo britu 

sabiedrībā. 

 

 

3. Piesātināts vēsturisks mīlasstāsts vairāku paaudžu ietvaros. Izsmalcinātas 

detaļas, saistošas notikumu virāžas, meistarīgi veidoti tēli. Burvīgs, 

aizkustinošs, raiti lasāms romāns. 

 

4. Sērijā "Zibstāsts tīņiem" jauna grāmata. 
Džamila ir 15 gadus veca pusaudze, kura ilgojas pēc 

brīvības un piedzīvojumiem. Satiekot noslēpumaino un 

dumpiniecisko Džonu, meitene dodas puisim līdzi nebeidzamā ceļojumā 

cauri pilsētai. 

 

 

 

5. Kad slavena topmodele iet bojā, nokrītot no sava 

penthausa balkona, tiek pieņemts, ka viņa izdarījusi pašnāvību. Tomēr 

viņas brālis šaubās par to un nolīgst privātdetektīvu, lai viņš izmeklētu 

notikušā apstākļus. Žilbinošs romāns, kura darbība risinās modeļu, 

reperu, modes dizaineru, narkomānu un noziedzīgu sakaru pasaulē. 

 

6. Lielisks mūsdienu romāns... Košās krāsas, spriedzes pilnā atmosfēra un 

tveicīgā Kipras vasara rada piemērotu fonu aizraujošam ģimenes attiecību 

stāstam. Lasot romānu “Olīvkoks”, neviļus pārņem sajūta, it kā apkārt virmo 

olīvkoku smarža, ko vēl intensīvāku padara dievīgā Kipras saule. 

 

 

7. Gada aizraujošākais kriminālromāns! 

Nora nav satikusi Klēru nu jau desmit gadus... ne 

reizi, kopš tās dienas, kad aizvēra durvis uz veco dzīvi un aizgāja 

neatskatīdamās. Līdz pavisam negaidot viņa saņem ielūgumu uz Klēras 

vecmeitu ballīti. Tomēr viss izvēršas citādi nekā plānots. Notiek kaut 

kas pavisam neparedzēts un ļoti ļauns. Tiek atklāti seni noslēpumi un 

meli, un no tumšā, tumšā meža iznākusī pagātne. 

 

 



 

 

8. Monika Zīle: “Darbu iecerot, galvenais pavediens bija sakne, no kuras izaug cilvēks – 

vispirms dzimta un ģimene. Sižetam attīstoties, dzīpars aizvijās Latgales virzienā.” 

Tagadnes un pagātnes kaislības, mīlestība un attiecību līkloči gluži kā četri vēji plosās, 

norimst un atkal pamostas, neatstājot vienaldzīgu arī lasītāju. 

 

 

 

9. Visu savu dzīvi Bianka zināja, ka ir īpaša. Kamēr citas 

meitenes pina lellēm bizes, Bianka apguva cīņas mākslas 

un biznesa pamatus. Viņa dzīvo riska, adrenalīna un lielas naudas 

pasaulē, un ir ar savu dzīvi apmierināta. Spriedzes trilleris par 

manipulatoru, krāpnieku un šantāžistu pasauli, kurā ielūkoties ļauts 

tikai retajam. 

 

10. Romāns jauniešiem. Kas gan to varētu iedomāties, ka četras 

minūtes var mainīt visu? Hedlijas un Olivera stāsts, kas aptver 

divdesmit četras stundas, liks tev noticēt, ka patiesa mīlestība 

tevi atradīs tad, kad tu to vismazāk gaidi. 

 

11. Tā bija diena, kad Lūsija un Geibs viens 

otrā neprātīgi iemīlējās. Šī mīlestība bija kā 

stihija, kuras spēks ļāva abiem kopā piepildīt savus 

sapņus, kāpt augšup pa karjeras kāpnēm un sajust sev visu 

pasauli pie kājām. Šī mīlestība bija kā stihija, kas spējīga 

sacelt vētru un postīt. Un tā arī postīja. 

 

12. Marīlorai ir 12 gadi, kad nacisti okupē Parīzi un viņa 

ar tēvu dodas uz Senmalo pie viņas tēvoča. Viņiem līdzi ir 

kopija vienam no vērtīgākajiem muzeja dārgakmeņiem, kuru 

iegūt kāro daudzi. 

Kādā Vācijas pilsētā uzaug Verners Fennigs. Viņš 

aizraujas ar radioaparātu labošanu. Karam sākoties, 

Verneram tiek uzdots atklāt pretošanās kustības slepenos 

raidītājus. Meklējumi viņu aizved uz Senmalo. 

Divas dzīves 

Divi stāsti, kas kādā brīdī saplūst vienā... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


