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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

Odmevi

ROBERT BRYNDZA
Devet brestov
Kate Marshall je pokopala preteklost. Zdaj hoče 
preteklost pokopati njo. Pred petnajstimi leti je 
mlada obetavna detektivka Kate Marshall ujela 
zloglasnega Ljudožerca z Devetih brestov. Toda 
namesto zmagoslavja je doživela izdajo in ponižanje, 
njeno policijsko kariero pa je uničil škandal. Zdaj 

Kate predava kriminologijo na univerzi v majhnem obalnem mestecu 
in se trudi pozabiti preteklost. Dokler ne najdejo trupla najstnice, 
ki je bila umorjena na podoben način kot ena od žrtev Ljudožerca 
z Devetih brestov. Zdi se, da ima razvpiti morilec oboževalca, ki je 
odločen, da bo šel po njegovih stopinjah. Kate bi pred leti skoraj 
postala peta žrtev Ljudožerca, zato ne bo pustila, da posnemovalec 
dokonča zastavljeno. Nekdanja detektivka se pridruži lovu na morilca 
kot zasebna preiskovalka in pomaga ujeti še eno pošast.

JULIA QUINN
Dekle z nepravim možem
Cecilia Harcourt, ki ji je od družine nenadoma ostal 
le še brat Thomas, pred kratkim ranjen na bojišču 
v kolonijah, bi se morala poročiti s preračunljivim 
bratrancem. Namesto tega vsem oznani, da gre 
k svoji (izmišljeni) teti v Edinburgh, v resnici pa 

odpluje čez Atlantski ocean, odločena, da bo sama negovala brata 
in mu pomagala okrevati. Po tednu dni iskanja pa ne najde brata, 
temveč njegovega najboljšega prijatelja, čednega častnika Edwarda 
Rokesbyja. Ta leži nezavesten in je obupno potreben njene oskrbe, 
zato Cecilia priseže, da mu bo rešila življenje, četudi se bo zaradi 
tega morala čisto majčkeno zlagati. Ko se Edward zbudi, je več 
kot zbegan. Zaradi udarca v glavo ima v spominu nekajmesečno 
luknjo, toda lastne poroke menda že ne bi pozabil. Cecilio Harcourt 
sicer pozna – čeprav ne njenega obraza – in ker so vsi okoli njega 
prepričani, da je njegova žena, sklepa, da že mora biti res, pa čeprav 
je bil vse dotlej prepričan, da se bo poročil s svojo sosedo iz Anglije. 
Cecilia se v celoti preda moškemu, ki ga ljubi, čeprav s tem tvega 
svojo prihodnost. Ko pa resnica končno pride na dan, ima tudi 
Edward nekaj presenečenj za novo gospo Rokesby.

AMY HARMON
Kar veter ve
Nepozabna ljubezenska zgodba, v kateri 
lahko nemogoče potovanje ženske skozi čas 
spremeni vse. Anne Gallagher je odraščala 
ob zgodbah o Irski, ki ji jih je pripovedoval 
dedek. Po njegovi smrti užaloščena odpotuje 
v dedkov rojstni kraj, da bi raztrosila njegov 
pepel. Tam jo – prežeto s spomini na ljubo 

osebo in navdahnjeno z dotlej neznano zgodovino – povleče v 
drug čas.
Znajde se na Irskem v letu 1921, ki je bila takrat izjemno 
nevaren kraj, saj je bila na robu vojne. Toda Anne tam pestijo 
druge težave, saj je dezorientirana, prizadeta in v oskrbi doktorja 
Thomasa Smitha, skrbnika fanta, ki se ji zdi nenavadno znan. Ko 
jo zamenjajo za fantovo dolgo pogrešano mater, Anne prevzame 
to identiteto, prepričana, da je izginotje te ženske povezano z 
njenim izginotjem. Ko napetost narašča, se Thomas pridruži 
boju za irsko neodvisnost in v konflikt povleče še Anne. Ujeta 
med zgodovino in svojim srcem se mora odločiti, ali se je v 
zameno za ljubezen, za katero je mislila, da je nikoli ne bo našla, 
pripravljena odreči življenju, ki ga je poznala. Toda ali je to 
resnično odločitev, ki bi jo morala sprejeti ona?

S tem tudi zaključujem tokratni pregled nekaterih knjižnih novosti. 
Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok, ko bo spet odprta! Do 
takrat pa imate možnost izposoje gradiva po pošti ali pa želene 
knjige lahko izbirate tudi preko e-knjižnice Biblos. Čim lepše in 
prijetneje preživite preostanek letošnje pomladi! Radi in lepo se 
imejte ter na svidenje do prihodnjič!

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

Na februarski pravljični urici so najmlajši prisluhnili pravljici O Pustu in zakletem gradu. Kasneje so 
izdelovali pustne maske iz papirja. Za naše zveste bralce smo pripravili naslednji spomladansko obarvan 
pregled nekaterih knjižnih novosti!

NORA ROBERTS
Ples zraka
Ko Nell Channing prispe na otok Tri sestre, je 
prepričana, da je končno našla zatočišče pred nasilnim 
možem in grozljivim življenjem, pred katerima je 
zbežala pred osmimi meseci. Toda niti v tem tihem, 
mirnem kraju Nell ni nikoli čisto sproščena. Trudi 
se skriti svojo pravo identiteto, sprejme službo 

kuharice v lokalni kavarni, v knjigarni ter začne raziskovati svoja čustva 
do otoškega šerifa, Zacka Todda. Globokega delčka sebe pa mu ne 
more razkriti, svojo skrivnost mora še naprej skrbno čuvati, če želi 
preteklost pustiti za sabo. Ena neprevidna beseda, ena nespametna 
zaupnost, pa bi se lahko novo življenje, ki ga je zgradila, sesulo na tisoče 
drobnih koščkov. Začne se spraševati, ali se bo lahko svojega strahu 
kdaj znebila. Ugotovi, da nad otokom visi grozljivo prekletstvo, ki ga 
lahko prekinejo le potomke treh sester, čarovnic, ki so na otoku živele 
v letu 1692. S pomočjo dveh močnih, nadarjenih žensk in z nočnimi 
morami preteklosti, ki jo preganjajo na vsakem koraku, mora najti moč 
in pogum, da reši svoj dom, ljubezen in sebe. 

JUDE DEVERAUX
Pravi zanjo

Roman Pravi zanjo se odvija v priljubljenem 
izmišljenem mestecu Summer Hill v Virginiji. 
Poglablja se v napetosti med premožnimi 
meščani ter obiskovalci letovišča na eni strani, 
na drugi strani pa je delavski razred, ki skrbi, 
da življenje v mestu in letovišču gladko teče.
Terri Rayburn je dekle s slabim slovesom, 
čeprav po krivici. Ker je odraščala v okolici 
mesteca Summer Hill v Virginiji, dobro ve, 
kaj se dogaja v malih mestih. Zlobne govorice 

lahko zadušiš le tako, da se ne meniš zanje. Zato se drži sama 
zase in vodi letovišče pri jezeru Kissel. Ko se vrne s kratkega 
potovanja, odkrije, da se je medtem v njeno hišo naselil privlačen 
neznanec. Stvar se ji zdi sumljiva. Nekdo ju je hotel združiti in 
mora priznati, da je Nate Taggert res moški po njenem okusu. 
A Nate je že zaročen z županovo hčerko in zato zanjo čisto 
nedosegljiv. Nate in Terri se kljub vsemu spoprijateljita, medtem 
ko se on privaja na življenje ob jezeru. Govorice glede Terri ga 
zmedejo. Ker se zaveda, kako lepa in močna je, sklene ugotoviti, 
kje je vir teh govoric. Terri ne želi podoživljati preteklosti, a 
Nate se ne bo ustavil, dokler ne bo izvedel resnice – čeprav bi 
resnica zanju utegnila biti prehuda.

Spoštovani občani, cenjeni kupci,

vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih 
pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu

(2. maj, 6. junij, 4. julij, 1. avgust,  
5. september, 3. oktober, 7. november in  

5. december 2020) - vsakokrat  
od 7. do 14. ure

na parkirišču pred osnovno šolo na Hribu.

Številni prodajalci bodo ponujali široko 
izbiro moške, ženske in otroške konfekcije, 

nogavic, posteljnine, tekstila, spodnjega 
perila, prtičkov, suhe robe, bižuterije, torbic, 

pasov, krem, olivnega olja, medu, sadja, 
mesnih izdelkov, hrane in pijače in gotovo 

bo med široko ponudbo tudi kaj takega, kar 
boste radi kupili in uporabljali.

Trudili se bomo, da bomo čimbolj 
ustregli vašim željam!


