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TADEJ GOLOB
Leninov park

Tadej Golob je eden najbolj samosvojih 
slovenskih avtorjev s tematsko izredno 
raznolikim naborom del. Med pisci se je 
pojavil s knjigo Z Everesta, v kateri popisuje 

smučanje Dava Karničarja z najvišje gore sveta, na vrh katere 
se je povzpel tudi sam. Nadaljeval pa je z biografi jami Petra 
Vilfana, Zorana Predina in Gorana Dragiča, z romanoma za 
mladino Zlati zob in Kam je izginila Brina? ter z romanoma 
za odrasle Svinjske nogice (nagrada kresnik 2010) in Ali 
boma ye! Jezero je njegova prva kriminalka, kjer se srečamo 
z inšpektorjem Tarasom Birso. Kriminalka Leninov park 
prinaša nov primer inšpektorja Birse. V majhnem parku 
sredi Ljubljane odkrijejo truplo ženske, ustreljene v glavo. 
Dan kasneje na enak način umre moški na Metelkovi. Sta 
umora povezana? Ljubljana se kuha v vročinskem valu, 
v Sloveniji se po volitvah vzpostavlja nova oblast, Taras 
Birsa pa ima že brez tega dovolj svojih težav. Mu bo vsemu 
navkljub le uspelo razvozlati skrivnostna umora in najti 
morilce?

SARAH MORGAN
Čudež na Peti aveniji

Brezupno romantična Eva Jordan obožuje 
božič. Morda bo letos praznike preživela 
sama, toda ko se ji ponudi priložnost, da 
popazi na razkošno stanovanje na Peti 
aveniji, se je ne obotavlja sprejeti. Kje bi 

lahko lepše praznovala božični čas kot na zasneženem 
Manhattnu? A vseeno ni pričakovala, da bo stanovanje še 
vedno zasedal prekrasni – in skrivnostni – lastnik. Pisatelj 
priznanih kriminalk Lucas Blade doživlja pravo moro 
pred božičem. Zaradi roka oddaje in bližajoče se obletnice 
ženine smrti se zapira med štiri stene in družbo mu dela 
samo žalost. Noče motenj ali okraskov in prav gotovo ni 
vesel nepričakovanega obiska lepe in pretirano zgovorne 
kuharice. A zaradi snežnega meteža stoletja mora Eva ostati 
v njegovem stanovanju in Lucas se počasi odpre njenim 
čarom. Bo ta božič končno pripravljen verjeti, da obstajajo 
tudi srečni konci?

VIRGINIE GRIMALDI
Ljubezen se skriva v majhnih stvareh

Francoska avtorica knjižnih uspešnic Virginie 
Grimaldi humorno in obenem ganljivo 
pripoveduje zgodbo o čudovitem izkustvu 
ljubezni in notranje moči. 

Julia pri dvaintridesetih letih bolj verjame v obstoj zobne 
miške kot v srečo, saj se je njeno srečno življenje nenadoma 
končalo. Kar naenkrat je ostala brez vselej stanovitnega 
očeta, prihodnjega moža in predrage babice. Da bi se 
izognila padcu v popolno depresijo, se odloči, da se bo 
preselila in si poiskala novo službo. V domu za ostarele 
Tamariska v Biarritzu na jugozahodu Francije potrebujejo 
psihologinjo, ki bi nadomeščala delavko na porodniškem 
dopustu. Julia ima sicer precej zadržkov glede ukvarjanja s 
starejšimi ljudmi, toda ker gre zgolj za delo za določen čas, 
ga sprejme. In ko začne delati v domu, se zave, da se nikoli 
ni zares zanimala za življenja starejših. Toda postopoma 
jih začne bolje spoznavati. V domu se stkejo resnična 
prijateljstva, pretakajo se prave solze, zadoni pristen smeh in 
Julia ugotovi, da se lahko veliko nauči prav od starejših. Se je 
torej na tem kraju znašla zgolj po naključju?

S tem tudi zaključujem letošnji prvi 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 spomladi!

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

Decembrska pravljična urica je minila v znamenju pravljice z naslovom Kam skriti leva za božič. 
Mali nadobudneži so jo kasneje tudi likovno upodobili. Na januarski pravljični urici so najmlajši 
prisluhnili pravljici Feri je jezen. Izdelovali so lutko zmaja, ki bruha ogenj. Naši zvesti bralci pa prav 
gotovo že nestrpno pričakujejo, katere zanimive knjižne novosti smo tokrat izbrali posebej zanje!

JOHN GRISHAM
Velika prevara

Mark, Todd in Zola so se vpisali na pravno 
fakulteto, da bi kot odvetniki prišli do 
pošteno prisluženih velikih vsot denarja in 
bi s svojim delom pomagali spreminjati svet 
na boljše. Toda zdaj, ko so tik pred diplomo 

in opravljanjem pravosodnega izpita, so ugotovili, da so jih 
potegnili za nos. Spoznali so, da so se zadolžili, da bi prišli do 
diplome na tretjerazredni pravni fakulteti, medtem ko se od 
dobrih služb lahko kar poslovijo. Ko izbrskajo podatek, da 
je njihova fakulteta zgolj ena v verigi fakultet, ki iz študentov 
izvabljajo denar za študentska posojila, se odločijo, da 
bodo stvari uredili po svoje. Morda obstaja možnost, da 
se izognejo odplačilu dolgov. Morda se lahko izognejo 
svetovalnicam, bankam in fakulteti ter mimogrede dobro 
zaslužijo. Toda najprej morajo prekiniti študij. In povrhu 
vsega bi bilo kaj takega popolnoma nezakonito. Toda kateri 
do vratu zadolženi študent ne bi pomislil na drugo možnost, 
še zlasti, če ima v rokavu podatke, ki lahko razkrinkajo tako 
veliko združbo, ki študente zvabi na limanice, da jih pripelje 
na tretjerazredne fakultete, ki od njih zahtevajo vesoljske 
vsote?

SOPHIE KINSELLA
Moje ne tako popolno življenje

Katie Brenner ima popolno življenje: živi 
v Londonu in ima krasno službo – vsaj na 
instagramu. V resnici najema majhno sobo, v 
kateri ni prostora za garderobno omaro. Vsak 
dan v mestnem prometu zapravi ure in ure, da 

pride do službe, v kateri vnaša v računalnik rezultate anket, 
in njeno popolno življenje na instagramu ni ravno njeno. 
Mogoče pa nekoč? Katiejine sanje o popolnem življenju 
v Londonu se razblinijo, ko jo njena nadrejena Demeter 
Farlowe nepričakovano odpusti. Katie se je primorana vrniti 
domov na kmetijo in očetu pomagati zagnati nov posel. Tri 

NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

mesece pozneje se nadarjena in čudovita Demeter prikaže 
kot gostja na njihovi kmetiji. Katie uzre svojo priložnost, 
da se bo končno maščevala ženski, ki ji je tako ravnodušno 
poteptala sanje. Toda ali ima Demeter res tako popolno 
življenje? Morda pa imata vendarle več skupnega, kot se zdi 
na prvi pogled.


