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STEPHEN KING
Revolveraš

Revolveraš je prva knjiga v seriji Temni stolp, 
epski pripovedi o večnem boju med dobrim in 
zlom, v kateri se prepletajo številni literarni žanri 
in ki velja za magnum opus Stephena Kinga.

Mož v črnem je bežal čez puščavo in revolveraš mu je sledil. 
Tako se začenja saga o Rolandu Deschainu iz Gileada, 
zadnjem še živečem revolverašu v magičnem vzporednem 
svetu, ki pa v nekaterih pogledih srhljivo spominja na 
našega. Rolandov edini cilj je ujeti moža v črnem in 
obvarovati sloviti Temni stolp, središče vseh vesolj, preden 
bo prepozno. Njegov svet je, kot pravijo, že šel naprej. Vojne 
so iztrebile številna mogočna ljudstva, celotna mesta so 
izginila brez sledu, še celo sonce včasih vzhaja na severu in 
zahaja na vzhodu.

MARY KUBICA
Pridna punčka

Pridna punčka je prvenec, ki vas bo s svojo 
napeto zgodbo, polno negotovosti, zasvojil in 
razkril, da v na videz popolni družini ni nič 
tako, kot se zdi.

Neki večer pride Mia Dennett v lokal na zmenek s svojim 
fantom, s katerim nista v resni zvezi. Potem ko se ta ne 
prikaže, Mia precej nepremišljeno odide s skrivnostnim 
neznancem. Sprva se zdi Colin Th atcher precej varen za 
afero za eno noč. Izkaže pa se, da je to, da je šla k njemu 
domov, največja napaka v njenem življenju. Colin se odloči, 
da svoje žrtve ne bo predal v roke naročniku ugrabitve, pač 
pa jo odpelje v kočo sredi ničesar. Medtem Mijina mama 
Eve in inšpektor Gabe Hoff man bijeta bitko s časom in jo 
neutrudno iščeta. Vendar prav nihče ne pričakuje čustvenih 
zapletov, ki bodo sesuli svet te družine do temeljev.

MARIE FORCE
Videl sem jo stati tam
V družini Abbott se zgodi nova ljubezen, 
ki jo glavna junaka skušata ohraniti 
zase. V družini z devetimi sorojenci je to 
skoraj nemogoče. Colton Abbott in Lucy 
Mulvaney se skrivata pred drugimi. Toda 

Coltonovi sorojenci takoj zaslutijo, da se nekaj dogaja, in 
počasi začnejo sestavljati koščke sestavljanke. Lucy pa se 
po drugi strani na vse kriplje trudi ohraniti skrivnost, saj 
gre vendar le za kratkotrajno afero. Zato ne želi vpletati 
okolice, še najmanj pa tistih, ki so jima blizu. Na primer 
svoje najboljše prijateljice Cameron, ki se je pred kratkim 
preselila v Vermont in si ustvarila dom z ljubeznijo svojega 
življenja, Willom, Coltonovim bratom. Razpetost med New 
Yorkom in Vermontom ter nenehna potovanja so naporni. 
Zato se Lucy zelo veseli podaljšanega vikenda s Coltonom 
v Abbottovi družinski hiši ob jezeru v Burlingtonu. Bo 
njun vikend res samo njun ali bodo radovedni bratje začeli 
rovariti za njima? Še posebej, ker imata Will in Cameron 
ta konec tedna enake načrte. Kaj se zgodi s skrivnostno 
romanco, ko ni več skrivnost? Izgubi privlačnost? Ali se 
lahko nekaj, kar je sprva mišljeno kot kratkotrajna zabava, 
spremeni v kaj resnega?

CATHERINE BATESON
Rain May in kapitan Daniel
Deklica Rain se po ločitvi staršev z mamo 
preseli iz mesta na podeželje. Babičina hiša 
je zelo stara in nujno potrebna obnove. Ima 
zanemarjeno staro dvorišče in škripajoče 
podstrešje, različne divje živali pa rinejo vanjo 

in tam puščajo svoje sledi. Edina svetla lučka v novem okolju 
je zabaven in rahlo čudaški enajstletni sosed Daniel, ki piše 
dnevnik, obožuje Zvezdne steze in samega sebe imenuje 
Kapitan. Bo njuno zavezništvo zdržalo tudi, ko se bo Rain 
udomačila v novi šoli? Zabavna knjiga odpira pomembna 
vprašanja o prijateljstvu, o odnosih med ločenimi starši in 
predvsem navdihuje mlade, naj si upajo biti taki, kot so v 
resnici, četudi štrlijo iz povprečja.

S tem tudi zaključujem tokratni poletno obarvan pregled 
nekaterih knjižnih novosti. Vljudno vabljeni v Knjižnico 
Loški Potok! Čim lepše in prijetneje preživite letošnje poletje, 
odpočijte si od vsakodnevnih skrbi in obveznosti ter se z 
napolnjenimi baterijami podajte novim izzivom naproti! Radi 
in lepo se imejte ter na svidenje do prihodnjič!

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

Aprilska pravljična urica je minila v znamenju pravljice z naslovom Zdolgočaseni boben. Najmlajši 
so izdelovali ropotuljice. Na majski pravljični urici so mali nadobudneži prisluhnili pravljici z 
naslovom Škrbabober in barvali ilustracije iz knjige. Za naše zveste bralce smo pripravili naslednji 
poletno obarvan izbor nekaterih knjižnih novosti!

SUSAN ELIZABETH PHILLIPS
Pobegla nevesta
Lucy Jorik je prijazna, pridna in odgovorna. 
Nikoli ni spravila družine v zadrego, saj je 
njena mama ena najvplivnejših žensk na 
svetu. Zdaj pa na¬redi prav to. Tik preden 
dahne da najpopolnejšemu moškemu, 

slavnemu golfi stu, ga pusti pred oltarjem in na motorju 
pobegne z neznancem. Pred škandalom se umakne v 
hišico ob jezeru. Daleč proč od družine in prijateljev ima 
končno čas razmisliti, kaj si resnično želi. Toda njen mir 
najprej zmoti zvedavi deček, ki se redno smuka okoli hiše, 
in za njim še zvezdnica resničnostnega šova. Še bolj pa v 
Lucy budi radovednost privlačni motorist, lastnik njenega 
začasnega doma, ki o sebi noče razkriti prav ničesar, naj 
Lucy še tako vrta vanj.

CELESTE NG
Prikriti plameni

V bogati ameriški soseski z ličnimi hišami 
in negovanimi tratami živi družina 
Elene Richardson. Ko se mednje vseli 
samohranilka Mia, se hitro zamajejo temelji 
družinskega ravnovesja. Bolj kot vdor 

drugačnosti v njihova na videz idilična življenja pa sosesko 
usodno zaznamuje odločitev para, da posvoji dojenčico 
kitajsko-ameriških korenin. Soseska se razdeli na dva 
tabora. Elenina sumničavost kmalu preraste v obsedenost, 
ki bo družinama prizadejala nepopravljivo škodo.
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