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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

Odmevi

THOMAS HARRIS
Cari Mora
Pod temelji obalne vile v Miamiju leži petindvajset 
milijonov dolarjev v zlatu. Številni možje so leta 
in leta iskali ta zaklad. Zdaj se je iskanja mitskega 
zaklada lotil Hans-Peter Schneider, obsedenec, ki 
ga ne zadovoljuje samo denar, temveč tudi veliko 

temačnejša oblika zabave. To je za primerno ceno pripravljen 
ponuditi vsem bogatašem, željnim nasilnih fantazij.
Toda Schneiderjevo delo iz ozadja spremlja kolumbijski kartel, ki 
se prav tako želi dokopati do zaklada. Cari Mora, oskrbnica vile, je 
bila že kot otrok rekrutirana v kolumbijsko gverilsko vojsko in je v 
najstniških letih pobegnila pred nasiljem rodne države. V ZDA ima 
le status začasne zaščite, ki ji ga lahko kadar koli ukinejo. Ljubka 
Cari, ki jo je zaznamovala vojna, neustavljivo privlači Hans-Petra, 
ki pride v vilo iskat zaklad. Pogoltnež si zanjo zamisli nezaslišan 
načrt. Cari v njegovih očeh ne predstavlja le dobička, ampak tudi 
predmet sprevrženega poželenja. Toda nekdanja gverilka premore 
presenetljive spretnosti in njena volja do življenja ni prvič na 
preizkušnji. Pošasti prežijo na meji med moškim poželenjem in 
žensko željo po preživetju. 

MILENA MIKLAVČIČ
Ogenj, rit in kače niso za igrače –  
3. del: Moške zgodbe
Knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače so 
polne usod ljudi, mimo katerih hodimo, a si ne 
vzamemo časa, da bi jim prisluhnili. Z moškimi 
zgodbami končuje avtorica poljudne raziskave, 

zapise in intervjuje o medsebojnih odnosih in intimnem življenju 
na slovenski način. V zgodbah je zajet čas od leta 1900 pa vse do 
danes. Morda bi bil že skrajni čas, da nam postane mar za sočloveka 
in njegove stiske in da se začnemo poslušati.

CECELIA AHERN
Klub P. S. Ljubim te
Klub P. S. Ljubim te, težko pričakovano 
nadaljevanje svetovne uspešnice P. S. Ljubim te, 
je topla in ganljiva pripoved o večni povezanosti 
med posamezniki, ki je niti smrt ne more izbrisati. 
Minilo je sedem let, odkar je Holly Kennedy umrl 

mož – šest let, odkar je prebrala njegovo zadnje pismo, v katerem jo 
je spodbudil, naj si ustvari novo življenje.
Ponosna je, kako je zrasla in napredovala, se postavila na noge in 
se celo znova zaljubila. Ravnokar razmišlja, da bi se k prikupnemu 
Gabrielu kar preselila. A ko jo za pomoč prosijo ljudje, ki so jih 
Gerryjeva pisma tako navdihnila, da so ustanovili klub P. S. Ljubim 
te, jo znova posrka v svet, ki ga je mukoma pustila za seboj. Holly 
se poveže s klubom, čeprav se zaveda, da ji prijateljevanje s člani 
lahko poruši notranji mir, ki ga je tako težko znova dosegla. Gabriel 
jo hoče zaščititi in se ne strinja z njeno odločitvijo. Vsak od članov 
kluba – vsi so neozdravljivo bolni – namreč želi svojcem zapustiti 
nekaj pomenljivega, zato se Holly odpravi na neverjetno potovanje, 
ki porodi težka vprašanja. Bo zmogla? Ali se bo v vmesnem prostoru 
med življenjem in smrtjo znova izgubila?

SARAH MACLEAN
Hudič in skušnjavka
Skrivnostni neznanec se prikrade v spalnico lady 
Felicity Faircloh in ji ponudi, da ji bo poiskal moža. 
Felicity, ki so se ji prijatelji iz uglednih krogov 
odrekli, sprejme njegov predlog, vendar postavi 
pogoj. Toliko že pozna življenje, da verjame v 

strast, zato se bo poročila le iz ljubezni. Devila, nezakonskega 
vojvodovega sina in enega od kraljev londonskega podzemlja, žene 
maščevanje in nezanimiva, odcvetela devica mu bo prišla zelo prav. 
Le sivo miško mora spremeniti v neustavljivo zapeljivko, potem pa 
nastaviti past in uničiti sovražnika. Toda Felicity se kmalu zave, da 
hoče Devila in nikogar drugega. Devil pa spoznava, da mu je načrt 
spodletel in da bo moral izbrati med tistim, kar od nekdaj hoče, in 
edinim, kar si želi. Le kako se bo odločil?

S tem tudi zaključujem tokratni pregled nekaterih knjižnih novosti. 
Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok! Čim lepše in prijetneje 
preživite preostanek letošnje zime! Radi in lepo se imejte ter na 
svidenje znova spomladi!

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

Decembrska pravljična urica je minila v znamenju pravljice z naslovom Najboljše darilo na svetu. Najmlajši 
so izdelovali in krasili smrečice iz papirja. Na januarski pravljični urici so mali nadobudneži prisluhnili 
pravljici z naslovom Zaletavi bober in izdelovali bobra iz papirja. Za naše zveste bralce smo ponovno 
pripravili zanimiv izbor nekaterih knjižnih novosti!

LISA KLEYPAS
Zaljubljena dedinja
V petem delu serije o Ravenelovih, ki se dogaja 
v viktorijanski Angliji, spremljamo zgodbo lepe 
Phoebe, vdove po lordu Henryju Clarskem, 
ki na bratovi poroki spozna čednega in nadvse 
očarljivega neznanca, ob katerem se ji zašibijo 

kolena. 
Ko Phoebe izve, da je čedni očarljivec West Ravenel, najprej noče 
niti slišati več zanj, saj ve, da je v otroštvu ustrahoval njenega moža. 
West Ravenel ima omadeževano preteklost, vendar zanjo ne išče 
izgovorov in opravičil. Obžaluje jo šele tedaj, ko spozna Phoebe, 
saj se zave, da je zanj nedosegljiva. Ker se želi Phoebe naučiti 
osnov vodenja posestva, se West z veseljem ponudi za svetovalca. 
Nemudoma se prikupi Phoebejinemu sinku Justinu in počasi odtaja 
srce tudi njej.

RUTH KELLY
Vinograd v Provansi
Življenje ponuja tisoč možnosti. Le izbrati moraš 
eno! Ava mora pobegniti. Tiči v dolgočasni službi, 
mož Mark pa jima je nakopal goro dolgov in jo 
zapustil. Potem Ava izve, da ji je umrl dedek in ji 
zapustil posestvo z vinogradom Château Saint-

Clair. Sveži rogljički in kava za zajtrk, kozarec rdečega vina s čednim 
natakarjem Jacquesom … Ava se v Franciji kmalu počuti kot doma. 
Vendar bi bilo noro, če bi kar obupala nad zakonom in si naprtila 
vinograd, čeprav ga je kot otrok tako ljubila – kajne?


