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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

Avgust - september 2021

MICHEL BUSSI
Črni lokvanji
Jérôma Morvala, znanega pariškega 
oft almologa, čigar ljubezen do umetnosti 
se je lahko kosala le z njegovo strastjo do 
lepih žensk, najdejo mrtvega v potoku, ki 
teče skozi Giverny, vasico, v kateri je Monet 
naslikal svoje slavne slike. V Jérômovem žepu 

je razglednica Monetovih Lokvanjev z besedami: Enajst let. 
Vse najboljše.
Inšpektor Laurenç Sérénac, ki ima v žepu svežo diplomo 
policijske šole v Toulousu, vidi samo enega osumljenca: 
Jacquesa Dupaina, moža lepe učiteljice Stéphanie. Ta pa je 
samo ena od treh žensk, vpletenih v skrivnost. Poleg zapeljive 
učiteljice sta tu še mlada genialna slikarka in stara vdova, ki iz 
mlina ob potoku nadzoruje vso vas.
Starka, ki vse vidi in vse ve, vodi bralca na sprehode po 
Givernyju in mu streže drobne grižljaje svojih skrivnosti. 
Samo ona pozna resnico. Ampak katero resnico? Kajti v 
odsevu Lokvanjev, platna velikega mojstra, se pomešata 
sedanjost in preteklost, umori se ponavljajo, ljubezni obujajo, 
ko mladost in smrt kljubujeta času.

MARIE TREMAYNE
Zakrinkana ljubezen
Lady Eliza Cartwick se pet let ni udeležila 
londonske družabne sezone in tudi zdaj 
se je ne veseli. Toda kot mlada vdova se 
zaveda, da se mora poročiti in zagotoviti 
dobro prihodnost zase in za hčer. Ko je le 
lord Evanstonski, lepotec, ki jo v sanjah 

preganja že od šestnajstega leta, ne bi v najbolj nemogočih 
trenutkih vznemirjal s svojimi pogledi in dotiki. Th omas, lord 
Evanstonski, si je Elizo želel vse od njenega zaročnega plesa. 
Sestra najboljšega prijatelja mu ni bila dosegljiva, in to vse 
do zdaj. Osvajalec ženskih src se zave, da si z Elizo želi precej 
več kot le bežno ljubimkanje. Jo bo znal prepričati, da je resen 
snubec?

TERESA MEDEIROS
Nepozabni poljub
Da bi s sorojencema obdržala streho nad glavo, 
je župnikova hči Laura Fairleigh potrebovala 
soproga. Ko je v gozdu našla spečega 
skrivnostnega tujca, ki se ni spomnil ne imena 
ne svoje preteklosti, se je odločila, da bo njen. 
Niti sanjalo se ji ni, da je ta padli angel v resnici 

Sterling Harlow, zloglasni razvratnež, poznan tudi kot »Vrag z 
Devonbrooka«. Laura prepozno spozna, da mu ni dala samo 
pravice, da si prilasti njen dom, temveč tudi svoje telo in srce. 
Zdaj mora osvojiti srce samega vraga, da bi rešila njuni duši. Ji 
bo uspelo ali je to morda misija nemogoče?

S tem tudi zaključujem tokratni izbor nekaterih knjižnih novosti. Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok! Vsem 
osnovnošolcem in dijakom ter študentom želimo čimbolj miren in normalen potek novega šolskega leta. Vsi skupaj čim lepše 
in prijetneje preživite letošnjo jesen! Radi in lepo se imejte ter ostanite zdravi do prihodnjič!

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

V deželo se je prav po tiho prikradla jesen in po naravi razprostrla svoj živopisan pajčolan jesenskih barv. 
V septembru so se spet odprla šolska vrata za osnovnošolce in dijake, ki se bodo znova podali na pot 
zbiranja znanja in učenosti. Nikakor pa nismo pozabili na naše zveste bralce. Posebej zanje smo pripravili 
tokratni izbor nekaterih knjižnih novosti, s katerimi si boste lahko krajšali jesenske dni!

MOJCA ŠIROK
Evidenca
V zaspani soseski v središču Ljubljane nedaleč 
od predsedniške palače policija najde truplo. 
Trije mladi novinarji novičarskega spletnega 
portala odkrijejo mahinacijo z zemljiščem 
ob največjem letališču v državi, v katero 
sta vpletena vplivni poslanec in podjetje 

s sedežem v davčni oazi. Znana televizijska novinarka na 
soočenju kandidatov za evropske volitve pomembnega 
ministra obtoži, da je bil sodelavec nekdanje jugoslovanske 
službe državne varnosti. Trije na videz nepovezani dogodki 
imajo skupne korenine v času pred osamosvojitvijo Slovenije. 
Razkritje identitete trupla privleče iz pozabe temne sence 
preteklosti in klobčič, v katerega so zapleteni kriminalisti, 
politiki, poslovneži in novinarji, se začne odvijati z vrtoglavo 
hitrostjo.
Politična srhljivka Mojce Širok Evidenca govori o kriminalnem 
dogajanju na slovenskih tleh in je polna preobratov in 
presenečenj, napeto branje, ki govori o zabrisanih mejah in 
prikritih povezavah v svetu politike, kriminala in medijev.

R. J. PALACIO
Chrisova zgodba
Chrisova zgodba prinaša pomembno 
spoznanje, da se je za prava prijateljstva treba 
potruditi. Chris in Auggie, fant s prirojeno 
deformacijo obraza, se poznata že od rojstva. 
Otroštvo sta preživela skupaj. Topla in 
empatična pripoved preskakuje med spomini 

iz njunega zgodnjega otroštva in enim samim dnevom iz 
sedanjosti, na koncu katerega Chris sprejme odločitev, za 
katero misli, da je najboljša, čeprav zanj ni najlažja. Se je Chris 
vsemu navkljub pravilno odločil ali ne?


