NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
Znova smo pobrskali med knjižnimi policami in za naše zveste bralce pripravili naslednji poletno obarvan
izbor nekaterih knjižnih novosti!

LILY BLACKWOOD
Vojak klana Kincaid
Derryth MacClaren je na begu. Z domačega gradu
so jo poslali, da bi jo obvarovali pred zlobnim
plemičem, znanim pod vzdevkom Volk, ki je
zaprisegel, da se bo maščeval klanu Kincaid. Ko
jo doleti nepričakovan napad, jo reši sovražnikov
vojak, ki si jo z Volkovim blagoslovom prilasti za nagrado. Toda
ugrabiteljeve nežne besede in njegovi dotiki povsem očarajo njeno
srce in telo. In ko odkrije tetovažo na njegovi roki, ki dokazuje, da
je legendarni sin umorjenega lorda Kincaida, za katerega vsi mislijo,
da je že davno mrtev, Derryth ve, da mora najti način, kako bo
spremenila njegovo usodo in s tem tudi svojo.
Cull se ne spominja niti svoje družine niti preteklosti – pozna le
življenje vojaka, izurjenega za bojevanje v imenu škotskega kralja.
Toda zdaj, ko mu je Derryth povedala, kdo je v resnici – Cullen
Braewick, najmlajši sin ubitega lorda – je v precepu. Če se maščuje
Volku, ki je ubil njegovega očeta, bo izgubil dragoceno dekle, v
katero se je zaljubil. Kaj je pripravljen žrtvovati za Derryth, da bi
ostala varna in v njegovem objemu?

NORA ROBERTS
Nebo in zemlja
Ripley Todd je šerifova namestnica na otoku
Tri sestre. Ima delo, ki ji ustreza, uživa v svoji
neodvisnosti in svobodi. Kadar si zaželi moške
družbe, jo brez težav najde.
Toda nekje na dnu njene notranjosti jo nevidno in
neopazno muči ena stvar: ima posebne moči, ki se
jim upira, jih odriva in se jih izogiba. Močno se trudi, da jih ne bi bilo,
vendar tlijo v njej.
Na otok pride zanjo moteči element – čedni MacAllister Book –
raziskovalec neobičajnih stvari. Rad bi raziskal domneve in zapise o
čarovnicah in čarovništvu na otoku, ki se je pred 300 leti odlomil od
celine. Zelo hitro mu je jasno, da Ripley Todd ni kar tako. Za to niso
krive le njene iskrive zelene oči ali polten nasmeh. Še nekaj drugega
je. Nekaj, kar lahko on zazna s svojimi inštrumenti in razloži s svojim
izjemnim umom, ona pa noče priznati.

HEATHER MORRIS
Cilkina pot
Cecilia »Cilka« Klein ima rosnih 16 let, ko jo
leta 1942 odpeljejo v koncentracijsko taborišče
Auschwitz-Birkenau. Višji častnik Schwarzhuber
opazi njene lepe dolge lase in si jo prisvoji za
priležnico. Cilka se kar hitro nauči, da upiranje ne
prinese ničesar dobrega in da je najpomembneje
ostati močan. Ker ni umrla od lakote ali v plinski celici, jo po
osvoboditvi taborišča obtožijo sodelovanja s sovražnikom. Pošljejo
jo v odročen, pust in neusmiljen gulag Vorkuta nad severnim
tečajnikom, kjer jo čaka več kot deset let prisilnega dela. Nedolžna
Cilka se kot vnovična taboriščna zapornica še drugič sooči z
grozljivo znanimi izzivi. K sreči naredi vtis na zdravnico in ta jo
vzame pod svoje okrilje, tako da Cilka v nepredstavljivo težkih in
krutih okoliščinah pomaga bolnim. Požrtvovalno se bori za vse
ranjene, a ko pride v njeno oskrbo moški po imenu Aleksander,
Cilka spozna, da je kljub vsemu, kar je morala pretrpeti, v njenem
srcu še vedno dovolj prostora za ljubezen. Njena lepota jo je rešila
in hkrati obsodila.
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DANIEL SILVA
Angleško dekle
Madeline Hart je vzhajajoča zvezda vladajoče
britanske politične stranke. Je lepa, pametna in
zaradi revščine v otroštvu še toliko odločnejša, da
ji uspe. A obenem je ženska s temno skrivnostjo
– zapletla se je v razmerje s predsednikom vlade
Jonathanom Lancasterjem. Njeni ugrabitelji so to
nekako izvedeli in odločeni so, da bo britanski voditelj drago plačal
za svoje grehe. V strahu pred škandalom, ki bi mu uničil kariero, se
Lancaster odloči, da bo zadevo rešil po svoje, brez britanske policije.
Poteza je tvegana, in to ne le za predsednika vlade, pač pa tudi za
agenta, ki bo vodil operacijo. Časa imata sedem dni, sicer punca
umre. Tu nastopi Gabriel Allon – poklicni morilec, restavrator
umetnin in vohun – ki mu nevarne naloge ali politične spletke niso
tuje. Čas se izteka, Gabriel pa se mrzlično loti poskusa, da Madeline
varno pripelje domov. Na svoji odpravi zajadra v kriminalno
podzemlje Marseilla, v odročno dolino sredi provansalskih gora,
do veličastnih, pa četudi obledelih vladnih soban v Londonu – in
nazadnje v razburljiv vrhunec v Moskvi, mestu nasilja in vohunov,
kjer mrgoli ljudi, ki bi Gabrielu privoščili smrt.

JOHN GRISHAM
Obračun
John Grisham nas v svojem novem romanu popelje
na neverjetno potovanje od povojnega ameriškega
juga do filipinske džungle med drugo svetovno
vojno, od norišnice, polne skrivnosti, do sodne
dvorane v Clantonu, kjer si Petov zagovornik
brezupno prizadeva, da bi ga rešil. Oktober 1946,
Clanton v Misisipiju. Pete Banning je najljubši sin misisipijskega
mesteca Clanton – odlikovan junak iz druge svetovne vojne, glava
ugledne družine, uspešen kmet, dober oče, priljubljen sosed ter
goreč vernik metodistične cerkve. Potem pa nekega hladnega
oktobrskega jutra zgodaj vstane, se odpelje v mesto in zagreši
šokanten zločin. Vse, kar o njem pove – šerifu, svojim odvetnikom,
sodniku, poroti in svoji družini – je: »Nimam česa povedati.«
Ne boji se smrti in svojo skrivnost je pripravljen odnesti s seboj v grob.

JANA FREY
Ni poti nazaj
Lili je popolnoma običajna najstnica, ki živi sama z
mamo, očeta pa ne pozna. Pri štirinajstih se do ušes
zaljubi v Davida in potem nepričakovano zanosi.
Pred njo je najtežja odločitev v življenju. Naj
obdrži otroka? Bo lahko prevzela odgovornost?
Nihče je ne more prevzeti namesto nje. Odločitev
sploh ni lahka in sprejeti jo mora sama ter živeti z
njo. David ji sicer stoji ob strani, toda mlada ljubezen je postavljena
pred mnoge izzive.
S tem tudi zaključujem tokratni pregled nekaterih knjižnih novosti.
Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok! Čim lepše in prijetneje
preživite brezskrbni čas počitnic ter dopustov! Radi in lepo se
imejte ter na svidenje do prihodnjič!
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