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PRIMOŽ SUHODOLČAN
Ranta in košarkatorji

Ranta in Smodlak se neskončno veselita 
počitnic, ko bosta imela ves čas samo zase. Ko 
je njuna pamet že povsem razpuščena, udari 
na plan novica, da so ukinili njihov klub in da 

Sokolov ni več. Le kaj to pomeni? Ranta se odloči, da vzame 
usodo v svoje roke. Seveda pa pri tem ne gre brez Metke, 
starih dobrih prijateljev, slastnih sendvičev in nepremagljivih 
– košarkatorjev. In kako se je vse skupaj končalo? Pravzaprav 
se še nadaljuje, saj se ta zgodba v resnici nikoli ne konča.

BAS KAST
Prehranski kompas

Kaj naj jem? To preprosto vprašanje je danes 
postalo neznansko zapleteno. Bi bila prava 
kamenodobna dieta? Ali raje dieta z malo 
ogljikovimi hidrati? Z malo maščobami? 

Veganska? Brezglutenska? Znanstveni novinar in avtor 
uspešnic Bas Kast v knjigi Prehranski kompas opravi s 
kaosom, ki vlada na področju prehranskih smernic. Onkraj 
modnih trendov in ideologij se spopade z vprašanjem, 
kaj je res zdravo. Kaj jedo ljudstva z najdaljšo življenjsko 
dobo? Kako učinkovito shujšati? Zakaj so celo 'uradne' 
prehranske smernice pogosto napačne? Avtor razkrinka 
številne mite, povezane s prehrano, in opiše temelje 
diete, ki nas bo zaščitila pred starostnimi boleznimi in 
nam podaljšala življenje. Osnova njegovih priporočil je 
edinstven obsežen pregled več kot tisoč prehranskih študij 
s področja moderne medicine, biokemije in gerontologije.

CONNIE BROCKWAY
Zapeljiva predaja

Charlotte Nash je najbolj živahna izmed 
vseh sester Nash. Izkoristila je svoj položaj 
najbolj priljubljene in nagajive debitantke 
ter tako pomagala angleškim vohunom 
prenašati sporočila. Le-ta jim bodo 

omogočila, da se bodo vtihotapili v Napoleonov ožji krog. 
S tem bo Charlotte izpolnila nalogo, zaradi katere je njen 
oče umrl, ne da bi jo izpolnil. Toda le kot vlačuga lahko 
prodre v najzloglasnejša londonska srečanja in pridobi 
odločilen dokument. Ali je pripravljena sodelovati v 
zaroti, ki bo raztrgala njen ugled? Si bo drznila, ko se 
Višavec Dand Ross – nevarni in razvpiti malopridnež – 
spet pojavi v njenem življenju, sprejeti njegovo pomoč? 
Čudovita naslada, ki jo občuti v njegovem objemu, bi 
bila lahko vredna cene njene predaje. Toda ali jo temni 
Višavec, ki jo ljubi tako strastno, res vabi le k popolni 
predaji? 

CILLA in ROLF BÖRJLIND
Pomladna plima

Na Nordkostru je nocoj najvišja plima. Morje 
bo popolnoma prekrilo plažo. Trojica koplje 
luknjo, ne zavedajoč se, da jih iz teme opazuje 
deček. Njegovo radovednost kmalu spodrine 

groza, ko v temi zazna četrto osebo – žensko, ki ji je ta luknja 
namenjena. Plima počasi narašča, tihi valovi so vse bliže 
ženski, ki je do brade zakopana v pesek. In medtem ko skozi 
noč zarežejo njeni obupani kriki, ko ji voda vdira v usta 
in nos, v trebuhu začuti zadnje drhtljaje novega življenja – 
dojenčkove premike. Štiriindvajset let pozneje je grozljivi 
zločin še vedno nerešen. 

Olivia Rönning, mlada študentka policijske akademije, želi 
zakorakati po stopinjah svojega očeta in postati kriminalistka. 
Od tega cilja jo loči samo še ena na videz preprosta ovira: 
profesor ji je dal nalogo, da izbere en nerešen star primer 
in najde morilca. Olivia ne sluti, v kakšno zlo se bo zapletla.

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

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

Februarska pravljična urica je minila v znamenju pravljice z naslovom Kako sem lepa! Najmlajši so 
izdelovali male čarovnice iz papirja. Na marčevski pravljični urici so mali nadobudneži prisluhnili 
pravljici z naslovom Sraka tatinska! Izdelovali so naprstni lutki čebele in pikapolonice. Naše 
zveste bralce prav gotovo že zanima, kakšen spomladansko obarvan izbor knjižnih novosti smo 
tokrat pripravili zanje.

NICHOLAS SPARKS
Z vsakim dihom

Hope Anderson je na razpotju. Pri 
šestintridesetih letih je že šest let v zvezi 
s kirurgom. Nič ne kaže na poroko in 
pred kratkim so njenemu očetu odkrili 
nevarno bolezen. Zato sklene, da bo teden 

v družinski koči na Sunset Beachu izkoristila za pripravo 
koče za prodajo in razmislek o težkih odločitvah glede 
prihodnosti. Tru Walls ni bil še nikoli v Severni Karolini 
in na Sunset Beach ga prikliče pismo moškega, ki trdi, 
da je njegov oče. Vodnik po safariju, ki se je rodil in 
odrastel v Zimbabveju, upa, da bo razkril del skrivnosti 
o mladosti svoje mame in obudil spomine, ki so se ob 
njeni smrti izgubili. Ko se tujcema prekrižajo poti, je 
njuna povezanost tako napeta, kot je nerazložljiva. Toda 
v čarobnih dneh, ki sledijo, se morajo čustva, ki jih čutita 
drug do drugega, umakniti odločitvam, v katerih se 
družinske dolžnosti uničujoče pomerijo z osebno srečo. 

MARIE FORCE
Usodne posledice

Poročnica Sam Holland je komaj dobro 
privolila v poroko s senatorjem Nickom 
Cappuanom, že so jo znova klicali v 
službo. Zgodil se je brutalen umor ženske. 
Dokazi kažejo na Henryja Lightfeatherja, 

senatorja in tesnega Nickovega prijatelja. Nick stoji 
med Samino preiskavo prijatelju ob strani – čeprav s 
tem povzroča zaplete pri napovedi lastne kandidature 
za ponovno izvolitev in ustvarja napetost v odnosu. Ko 
Samina preiskava razkrije škandal, ki pretrese glavno 
mesto, Nick in Sam odkrijeta, da lahko njuno prihodnost 
najbolj ogrozi nekdo iz preteklosti.
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