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Knjižnice Miklova hiša Ribnica
DELIKATNO – David Foenkinos
Nathalie se življenje začne kot v pravljici. 
Srečanje s Franqoisom je bilo kot usojeno. 
Ujemanje v vseh pogledih, neskončna, vda-
na ljubezen, kronana s poroko. Potem pa 
neke čisto navadne nedelje šok. Franqoisa 
med jutranjim tekom do smrti povozi avto. 
Nathaliejino počasno spopadanje s smrtjo 
in prebolevanje potekata prek deloholizma 
in zavračanja moških, ki vsi po vrsti vidijo v 
njej utelešenje vseh njihovih sanj in potreb, 
dokler se nekega dne ne zgodi nekaj nedoumljivega. Delikatno je rah-
ločutna zgodba o soočanju z izgubo, vrnitvi v življenje in ponovnem 
rojstvu ljubezni, začinjena s čisto samosvojim francoskim humorjem. 
Drobni roman francoskega avtorja je po izidu nepričakovano na mah 
osvojil srca francoskih bralcev in že dobil fi lmsko priredbo.

LUČKA – Annet Schaap
Na skalah ob mestecu sredi bučečega morja 
stoji svetilnik. Nekoč je bilo tod polno pi-
ratov, danes tu živita zapit svetilničar brez 
noge in njegova mlada hčer Lučka. Ko neke 
viharne noči Lučka pozabi na vžigalice, da 
bi lahko prižgala luč na svetilniku, čeprav 
se je res trudila, da jih ne bi pozabila, in se 
ob svetilniku raztrešči ladja, jo odvzamejo 
svetilničarju. Da bi odplačala dolg, Lučko 
pošljejo služit v Črno hišo. Tja, kjer živi 
pošast. Prava pošast? Subtilna, z nežno 
melanholijo prepredena zgodba o deklici Lučki se v našem spominu 
dotakne pravljic Hansa Christiana Andersena – katerih, pa boste ugo-
tovili sami. Mladinski fantazijski roman, prvenec nizozemske avtorice 
Annet Schaap, je po izidu prejel več nizozemskih literarnih nagrad za 
mladinsko literaturo.

SMRTONOSNA BELINA – Robert Galbraith
Četrti v seriji kriminalnih romanov J. K. 
Rowling, ki se skriva za psevdonimom R. 
Galbraith, na dobrih 600 straneh razkriva 
novo preiskavo detektivske agencije Cor-
morana Strikea. Tokrat Strike, bivši vojaš-
ki preiskovalec, ki se je po nesreči, v kateri 
je izgubil pol noge, upokojil, s pomočnico 
Robin raziskuje dva povezana primera. Prvi 
se vrti okrog umora, ki naj bi se zgodil že 
pred leti in katerega priča je bil fant z očit-
nimi duševnimi težavami. Robin tako začne 
delati pod krinko pri samem ministru za 
kulturo, zaradi nevarnega dela pa se začne močno krhati njen že na za-
četku ne najbolj miren zakon. Preiskava tega primera se nepričakovane 
zaplete z umorom osrednje osebe v preiskavi, kar odpre povsem novo 
in veliko nevarnejšo pot, po kateri se Strike in Robin odpravita …

VRANJA ŠESTERICA – Leigh Bardugo
Nahajamo se v svetu Kercha, natančneje v razboritem mestu Kett er-
dam. Napeto poulično življenje obvladujejo tolpe, v katerih zvestoba 

vsakodnevno menja strani in ki jim ni nič 
sveto – razen denarja. V tem svetu se poja-
vi nova, nevarna droga »jurda parem«, ki 
z ojačanjem moči dela prebivalstva z nad-
naravnimi zmožnostmi, ki jih imenujejo 
griše, grozi svetovnemu redu. Zato trgo-
vski veljak, seveda za pravo ceno, najame 
ekipo tatov in kriminalcev iz tolpe Vranjega kluba pod vodstvom Kaza 
Brekkerja. Vsak s svojo spretnostjo – ostrostrelec, griša magijka, vohun-
ka, razstreljevalec in kaznjenec – se podajo v nevarno pustolovščino, 
kjer so možnosti za uspeh neznatne. Prva knjiga ameriške avtorice iz se-
rije Griševsko vsemirje nas že s prvimi stavki brezkompromisno vpelje 
v izdelan fantazijski svet, ki se v dovršenosti zlahka primerja z mojstri 
tega žanra.

NOVE PRIGODE STOLETNIKA, 
KI JE SKOČIL SKOZI OKNO IN IZGINIL – 
Jonas Jonasson
Pred nekaj leti, natančneje leta 2013, je 
evropsko bralstvo na mah osvojil švedski 
avtor s prvencem Stoletnik, ki je skočil 
skozi okno in izginil. O čudaškem starem 
možakarju Allanu Karlsonu, ki na svoj stoti 
rojstni dan pobegne iz doma za ostarele in 
vzame pot pod noge, nato pa niza dogo-
divščino za dogodivščino, vmes pa obuja 
spomine na fantastično preteklost, v kateri je imel opravka z vsemi 
svetovnimi politiki, ki dajo kaj nase, je bil posnet tudi uspešen švedski 
fi lm. Po petih letih se stoletnik vrača z novimi podvigi. Po letu dni dol-
gih počitnicah na rajskem otoku Bali, kjer je sedaj stoenoletnik s pri-
jateljem Juliusom, gojiteljem švedskih špargljev iz Indonezije, užival v 
brezdelnosti, po spletu nenavadnih naključij ravno na svoj rojstni dan 
z Juliusom pristane na ladji, na kateri v Severno Korejo tihotapijo uran 
za izdelavo atomske bombe. Seveda na svojih poteh spoznata najprej 
Kim Đong Una, nato pa tudi Donalda Trumpa, Angelo Merkel in druge 
aktualne sodobne svetovne voditelje. Branje je začinjeno s tipičnim se-
vernjaškim obešenjaškim humorjem, temu burkaškemu vzdušju pa se 
pridružuje tudi kanček trpke družbene kritike.
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