NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
Letošnje poletje je minilo in v deželo je stopila jesen, odeta v pisan plašč različnih barv. Tudi
počitnice so vse prehitro minile in osnovnošolci ter dijaki so znova zakorakali na pot pridobivanja
novega znanja in izkušenj. Za naše zveste bralce smo ponovno pobrskali med knjižnimi policami
in našli naslednje zanimive knjižne novosti, s katerimi si boste lahko krajšali čas v letošnji jeseni!
NICOLAS BARREAU
Ljubezenska pisma z Montmartra
Julien Azoulay, pisec romantičnih komedij,
je čisto na tleh. Pri rosnih triintridesetih
letih mu umre ljubljena žena Hélène. Še prej
pa ji mora dati slovesno obljubo, da ji bo po
smrti napisal triintrideset pisem – po eno za
vsako leto svojega življenja.
Julien po nekaj pismih presenečeno ugotovi, da ga
pisanje na nek čuden način pomirja. Hélène pripoveduje
o življenju brez nje, o njunem sinu Arthurju, ki ne želi
žalostnega očeta, o njeni prijateljici Cathérine, ki ga hoče
tolažiti.
Svoja pisma polaga v skrivni predal Hélèninega nagrobnika
na čudovitem Montmartru. Toda nekega dne začnejo
pisma izginevati, na njihovem mestu pa Julien vedno najde
neki znak: kamnito srce, uro z lajno, vstopnici za kino,
zemljevid Pariza.
Julien se ne zaveda, da ga nekdo opazuje. Nekdo, ki bere
njegova pisma in želi človeka, ki se muči s svojo usodo,
pripeljati nazaj v svet živih. Nekdo, ki se je zaljubil vanj.

C. J. SANSOM
Ukinitev
Ukinitev je izjemno živ portret tudorske Anglije.
Leto 1537 je in dežela je razdvojena med tiste,
ki zvesto sledijo katoliški cerkvi, in tiste, ki
so zvesti kralju in novo nastali anglikanski
cerkvi. Ko v samostanu na južni obali Anglije brutalno
umorijo kraljevega komisarja, pozove Thomas Cromwell,
strahoviti generalni vikar Henrika VIII., kolega reformatorja
Matthewa Shardlaka, da vodi preiskavo. Shardlake in njegov
mladi varovanec odkrijeta dokaze o spolni kršitvi, poneverbi
in izdaji, in ko odkrijeta še dva druga umora, morata hitro
ukrepati, da preprečita morilcu, da bi ponovno udaril. Jima
bo uspelo ali se bo ponovno prelivala kri?

JOE DISPENZA
Placebo ste vi
Joe Dispenza spaja trdne znanstvene
dokaze z navdušujočimi vpogledi in s
tem, ko širi obzorja mogočega, premika
meje znanega. Znanost jemlje resneje od
večine znanstvenikov, v tej osupljivi knjigi
pa z najnovejšimi znanstvenimi dognanji na področjih
epigenetike, nevroplastičnosti in psihonevroimunologije
oblikuje logični sklep: vi in prav vsi ljudje oblikujemo
svoje možgane in telo z mislimi, čustvi, nameni in
transcendentalnimi stanji, ki jih izkusimo. Knjiga Placebo
ste vi vas vabi, da s temi spoznanji oblikujete novo telo in
si ustvarite novo življenje. Včasih vam bo ob branju celo
neprijetno, ampak vztrajajte. Nelagodje je samo znak
vpliva vašega starega jaza, ki ugovarja zaradi neizogibnosti
sprememb, ki vas bodo preobrazile, ter motenj, povezanih
z vrednostmi hormonov. Avtor pravi, da so lahko ti občutki
neudobja preprosto biološki odziv na razkroj starega jaza.
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CAMILLA LÄCKBERG
Zlata kletka
Po desetih kriminalkah o Fjällbacki se je
Camilla Läckberg odločila za novo smer z
dramatično pripovedjo o izdaji, povračilu in
maščevanju. Zlata kletka je pretresljiv roman
o ženski, ki je bila prevarana in izkoriščena, vendar se kot
feniks dvigne iz pepela in prevzame nadzor nad svojo
usodo.
Na zunaj se zdi, da ima Faye vse: popolnega moža,
ljubljeno hčer in razkošno stanovanje v najboljšem
predelu Stockholma. Vendar jo lovijo mračni spomini
na odraščanje v Fjällbacki in čedalje bolj se počuti kot
ujetnica v zlati kletki. Nekoč je bila odločna ženska z
ambicijami, vendar se je zaradi Jacka vsemu odpovedala.
Ko jo ta izda, se ji podre ves svet. Nenadoma nima prav
ničesar več. Najprej ohromi, nato pa se odloči, da mu bo
vrnila, in začne načrtovati strašno maščevanje.

JOJO MOYES
Dekle, ki si ga zapustil
Francija, 1916. Hotelirka Sophie vodi posle
in skrbi za družino, medtem ko se njen
mož Éduard bori na fronti. Sophie mora
pripravljati hrano nemškim častnikom,
kar naleti na nerazumevanje domačih in
sovaščanov. Napetosti se še stopnjujejo, ker nemškega
poveljnika navduši Sophiejin portret, ki ga je naslikal njen
mož, pa tudi portretiranka sama. Komandantova nevarna
obsedenost pripelje Sophie do nepričakovane odločitve.
London, 2010. Mlada vdova Liv še ni prebolela moževe
smrti. Toda ko spozna Američana Paula, se končno zazdi,
da se ji življenje obrača v pravo smer. Paul, ki se ukvarja z
iskanjem izginulih umetniških del, prav v Livinem domu
naleti na portret, ki ga išče že dlje časa. Paul in Liv se
nenadoma znajdeta na nasprotnih bregovih.

HELEN POLLARD
Poletje v Dvorišču vrtnic
Emmy Jamieson obožuje svoje novo življenje
sredi prelepe francoske pokrajine, kjer
upravlja Dvorišče vrtnic, lepo belo kamnito
gostišče. Tik pred poroko s pravljično
idealnim Alainom stvari ne bi mogle biti popolnejše.
Mamino vpletanje v priprave in rahli, a vztrajni alarmni
signali, ki prihajajo od Alainove bivše, zagotovo niso nič
takega, zaradi česar bi jo moralo skrbeti. Toda bolj ko se
približuje velikemu dnevu, močneje vre na dan skrivnost iz
preteklosti, ki vse postavi pod vprašaj. Bo Emmyjina idilična
francoska poroka potekala po načrtih ali se bo z zlomljenim
srcem razočarana vrnila v Anglijo?
S tem tudi zaključujem tokratni pregled nekaterih knjižnih
novosti. Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok! Vsem
osnovnošolcem in dijakom želimo uspešen začetek novega
šolskega leta! Radi in lepo se imejte ter na svidenje do
prihodnjič!
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