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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

MEGAN MIRANDA
Izginuli dekleti
Deset let je minilo, odkar je Nicolette 
Farrell odšla iz Cooley Ridgea. Deset let, 
odkar se je razšla s Tylerjem, moškim, 
o katerem je mislila, da se bo z njim 
poročila. Deset let, odkar je njena 
najboljša prijateljica Corrine izginila 

brez sledu. 
Nic ima zdaj v Philadelphii popolnoma novo življenje – 
svetlobna leta od tega, kdor je bila, ko je živela v Cooley 
Ridgeu. 
Nato pa prejme očetovo sporočilo: Govoriti moram s tabo. 
Tisto dekle. Videl sem jo. Nic ne ve, ali se je dementnemu 
očetu stanje poslabšalo ali je res videl Corrine, vendar vse 
izpusti iz rok in se nemudoma odpravi v rojstni kraj. 
A že nekaj dni po njenem prihodu izgine še drugo dekle 
in Nic doživi grozljiv občutek, da se zgodovina ponavlja. 
Ko Nic raziskuje, kaj se je zgodilo temu drugemu dekletu, 
privre na dan šokantna resnica o njenih sosedih, družini in 
predvsem o tem, kaj se je pred desetimi leti zares zgodilo 
Corrine.

NATALIE JENNER
Društvo ljubiteljev Jane Austen
Pred sto petdesetimi leti je bil 
Chawton zadnji dom Jane Austen, ene 
najžlahtnejših in najbolj priljubljenih 
angleških romanopisk. Zdaj je tam ostala 
le še peščica njenih daljnih sorodnikov in 
njihovo propadajoče posestvo.
Ko je ogrožen še zadnji košček 

pisateljičine zapuščine, se zbere skupina raznolikih 
posameznikov, ki si želijo ohraniti tako dom Jane Austen 
kot njeno zapuščino. 
Ti ljudje – med njimi mlada vdova, vaški zdravnik, kmet 
in filmska zvezdnica iz Hollywooda – si med seboj ne 
bi mogli biti bolj različni, toda povezuje jih ljubezen do 
literature, še posebej do del njihove nekdanje sovaščanke. 
Vsak od njih na tihem bije svoj notranji boj z izgubo in 
travmo, nekateri zaradi nedavne vojne, drugi zaradi hudih 
nesreč še pred njo, a ko stopijo skupaj, jim uspe osnovati 
Društvo Jane Austen. 
Jim bo tako združenim uspelo poskrbeti za zapuščino 
Austenove in uresničiti tudi svoje osebne cilje?

HARLAN COBEN
Deček iz gozda
Pred tridesetimi leti je bil Divjak deček, 
ki so ga našli v gozdu in se ni spominjal 
ničesar iz svoje preteklosti.
Zdaj je odrasel, vendar še vedno ne ve, 
od kod prihaja, in še en otrok je izginil. 
Izginotja Naomi Pine nihče, niti njen oče, 
ne jemlje resno – razen ene izjeme. Hester 

Crimstein, televizijska kazenska odvetnica, je od vnuka 
izvedela, da je bila Naomi žrtev nenehnega šikaniranja v šoli. 
Hester prosi Divjaka, s katerim jo povezuje tragični dogodek, 
da s svojimi edinstvenimi sposobnostmi pomaga najti Naomi. 
Divjak ne more obrniti hrbta izobčenki v težavah, čeprav 
dobro ve, da jo bo našel samo tako, da se bo vrnil v skupnost, 
v kateri nikoli ni bilo mesta zanj in kjer vsi ščitijo vplivneže, 
čeprav prikrivajo skrivnosti, ki bi lahko uničile na milijone 
življenj – skrivnosti, ki jih mora Divjak odkriti, preden bo 
prepozno.

S tem tudi zaključujem tokratni pregled nekaterih knjižnih novosti. 
Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok! 
Čim lepše in prijetneje preživite preostanek letošnje pomladi! Radi 
in lepo se imejte ter ostanite zdravi!

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

Minila sta dva meseca in napočil je čas, da znova pobrskamo med knjižnimi policami in za naše zveste 
bralce izberemo nekatere knjižne sladkorčke, s katerimi si boste lahko polepšali letošnjo pomlad.

JILL SHALVIS
Kdo drug kot ti
Ali Winters nima dobrega dne. Zapustil jo je 
fant. Vsi v mestu so prepričani, da je tatica, 
in zdaj bo ostala še brez strehe nad glavo. 
Če hoče ostati v hiši in si oprati ime, ji ne 
preostane drugega, kot da za pomoč prosi 

vražje seksi kriminalista. Potem ko je zamočil pri odmevnem 
primeru, se je Luke Hanover vrnil v domači kraj, da bi našel 
mir in tišino. A namesto tega najde v svoji hiši privlačno 
rjavolasko s kupom težav. Medtem ko pomaga Ali, se začnejo 
na pravo mesto postavljati tudi stvari v njegovem življenju. Je 
to začetek vroče avanture? Ali sta Luke in Ali v mestecu po 
imenu Lucky Harbor na pragu nečesa velikega?

MARIE TREMAYNE
Dama pod krinko
Clara Mayfi eld pomaga sestri pobegniti, 
da se skrivaj poroči s svojim izbrancem. 
Pripravljena je na to, da bo zaradi škandala 
večno sama. Zato jo pretrese novica, da so ji 
starši, da bi ohranili ugled, za ženina izbrali 

nasilnega barona Rutherfordskega. Clara, odločena, da se ne 
bo poročila s hudobnim plemičem, pobegne in se kot Helen 
zaposli na podeželskem posestvu grofa Ashworthskega. 
William, lord Ashworthski, skuša na novo zaživeti po 
družinski tragediji. Prevzeti mora odgovornost za sestro 
in nečakinjo, ki sta izgubili moža in očeta, in nima časa za 
ljubezen. Izbrati si mora nevesto, ki bo nadaljevala njegov rod. 
Nova služabnica Helen ga prevzame že ob prvem srečanju, 
vendar si čustev noče priznati. Tudi Clara čuti močno 
privlačnost do Williama, vendar mu ne more priznati, kdo je.


