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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

Odmevi

FIONA VALPY
Šiviljino darilo
Nepozabno delo o ljubezni, vojni in herojskih 
dogodkih na ozadju zgodovinskih dogodkov 
2. svetovne vojne. Pariz leta 1940. Med 
nacistično okupacijo mesta se tri mlade šivilje 
trudijo živeti kar se da normalno. A vse tri 

prikrivajo svoje skrivnosti. Od vojne ranjena Mireille sodeluje 
v odporniškem gibanju, Claire je zapeljal nemški častnik, 
Vivienne pa svoje vpletenosti ne more razkriti nobeni. Dve 
generaciji pozneje iz Anglije v Pariz prispe Clairina vnukinja. 
Zmedena in brez korenin krčevito išče povezavo s svojo 
preteklostjo. Živi in dela v zgradbi na Rue Cardinale, kjer je 
živela in delala tudi njena babica – in tam spozna resnico o njej. 
Odkrije družinsko zgodovino, ki je temnejša in bolj boleča, kot 
si je lahko predstavljala. V času vojne so se tri šivilje znašle pred 
nemogočimi odločitvami, saj jih je njihova skrivna dejavnost 
spravila v izjemno nevarnost. Povezala jih je lojalnost, ogrožalo 
jih je izdajstvo. Jim bo najtemnejše obdobje v zgodovini uspelo 
preživeti in ostati skupaj?

CHRISTINE MANGAN
Noč nad Tangerjem
Zadnji človek, za katerega bi Alice Shipley 
pričakovala, da ga bo videla, odkar je z novim 
možem prispela v Tanger, je Lucy Mason. Po 
nesreči na kolidžu Bennington prijateljici – 
včasih neločljivi sostanovalki – nista govorili 

že več kot leto. Ampak Lucy se na lepem prikaže in se trudi 
popraviti škodo oziroma vrniti njun odnos v stare tirnice. 
Morda bi Alice morala biti zadovoljna. Ni se privadila življenju 
v Maroku in preveč strah jo je, da bi se v peklenski vročini 
potepala po živahnih ulicah in sukih. Lucy – vedno neustrašna 
in neodvisna – jo zvabi iz stanovanja raziskovat Maroko.
Toda Alice začne kmalu navdajati dobro znani občutek – čuti, 
da jo Lucy na vsakem koraku nadzoruje in duši. Ko njen mož 
John izgine, pa začne dvomiti o vsem in vseh okoli sebe: o 
odnosu s skrivnostno prijateljico, o svoji odločitvi, da je sploh 
prišla v Tanger, in o lastnem duševnem zdravju.

CLARE MACKINTOSH
Izpustila sem te
Tragična nesreča. Preteklost, ki ji ni mogoče 
ubežati. Tragična nesreča. Vse se je zgodilo 
tako na hitro. Ni je mogla preprečiti. Ali pač? 
Življenje Jenne Gray se v tisočinki sekunde 
spremeni v moro. Naprej lahko živi le, če 
vse pusti za sabo in začne znova. Jenna se v 

obupni želji, da bi pobegnila, preseli v osamljeno kočo na 
valižanski obali, vendar jo ves čas preganjajo strahovi, žalost in 
spomini na kruto novembrsko noč, ki ji je za vselej spremenila 
življenje. Počasi spet začenja verjeti, da bi morda le lahko bila 
srečna. Toda preteklost ji je tik za petami in posledice bodo 
uničujoče.

S tem tudi zaključujem tokratni izbor nekaterih knjižnih novosti. 
Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok. Vsem osnovnošolcem 
in dijakom želimo uspešno, mirno in čim bolj normalno izpeljano 
novo šolsko leto, s čim manj stresa in slabe volje. Čim lepše in 
prijetneje preživite letošnjo jesen. Radi in lepo se imejte ter na 
svidenje do prihodnjič.
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Minil je brezskrbni čas počitnic in dopustov. V deželo je prišla jesen in odela naravo v živo pisan plašč 
barv. Začelo se je novo šolsko leto. Osnovnošolci in dijaki so se znova podali na pot zbiranja znanja, 
idej in izkušenj. V knjižnici pa nikakor nismo pozabili na naše zveste bralce, ki jim tokrat predstavljamo 
naslednje zanimive knjižne predloge!

ARTO PAASILINNA
Gromska strela
Finski pisatelj Arto Paasilinna se je slovenskim 
bralcem priljubil s svojimi nepredvidljivimi 
zgodbami in edinstvenim humorjem. Roman 
Gromska strela!, ki je v fi nščini izšel leta 1984, 
prinaša avtorjevo priljubljeno kombinacijo 

čudaških likov in družbene parodije. 
Na kriznem sestanku fi nskih bogov se izriše jasen sklep – ljudje 
vanje ne verjamejo več. Zato pošlje vrhovni bog Gromovnik na 
Zemljo svojega sina, da bi fi nski narod spreobrnil k pravi veri.
Hitro se izkaže, da bo imelo božanstvo polne roke dela – v 
deželi vladata apatija in pomanjkanje vsakršnih vrednot. A 
Gromovnikov sin ima skrivno orožje, s katerim zna spraviti 
k pameti tudi najbolj nejeverne Tomaže, sekira pa mu zares 
pade v med, ko nazadnje odkrije številne hvaležne ovčice v 
fi nskih umobolnicah.

KATHRYN CROFT
Izgubljeno dekle
Zastrašujoč in nevarno privlačen psihološki 
triler avtorice Kathryn Croft , ki je s svojimi 
romani čisto na vrhu Amazonove lestvice 
najbolje prodajanih knjig.
Izginila je, ko je bila še dojenčica. Nekega 

dne pa se je pojavila, nepričakovano in na čuden način. Pred 
osemnajstimi leti so Simoni Porter ugrabili šestmesečno hčerko 
Heleno. S soprogom Matt om sta si le s težavo opomogla, s 
skupnimi močmi zaživela dalje in se posvetila karieri, vendar 
njuna bolečina ni nikoli izginila. Nato pa se na lepem pojavi 
mlada ženska Grace, ki zatrjuje, da je izvedela nekaj dejstev o 
ugrabitvi, in Simono zaprosi za pomoč. Toda – kdo je v resnici 
Grace – ali ji Simona in Matt  sploh lahko zaupata? Ker Grace 
brez pojasnila izgine, se Simona v upanju, da je še živa, poda 
v mrzlično iskanje sledi. A se s tem, ko se približuje resnici, 
neizogibno zapleta tudi v zloveščo mrežo izprijenih ljudi. Bo 
Simoni uspelo razkriti resnico o ugrabljeni hčerki?


