NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
Počasi, a nezadržno se bliža konec še enega leta, ki ga je močno zaznamoval koronavirus. Kljub vsem
ukrepom in omejitvam so knjižnice k sreči ostale odprte. Pobrskali smo med knjižnimi policami in za naše
zveste bralce pripravili naslednji pregled nekaterih zanimivih knjižnih novosti, s katerimi si boste lahko
krajšali dolge zimske večere!
JANJA VIDMAR
Niti koraka več
Neomajna sestrska povezanost prvoosebno
pripovedovalko Alenko vodi po stezah
romarskega Camina, kjer se sedanjost prepleta
s preteklostjo, ta pa je zaznamovana s smrtjo
ljubljene osebe. Alenka je namesto življenja
izbrala spomine, saj je okrog mladostne ljubezni spletla
nesmrtno zgodbo in jo z leti povzdignila v mit. Prav zato jo
na pragu zrelih let povsem dotolče nepričakovana novica o
sestrini neozdravljivi bolezni. Hudo bolna sestra Damjana je na
Alenkina ramena preložila zanjo nepredstavljivo preizkušnjo
– v njenem imenu mora prehoditi pot, v katere pomen ne
verjame, še več, po treh desetletjih mora sama zdoma in za
priprave ima komaj kaj časa. Alenkin strah pred življenjem
zahteva brutalen vpogled vase in šele naključno srečanje s
Švedom Rogerjem in njegova strast do življenja ji pomagata pri
soočenju in preseganju starih vzorcev.

MARIE TREMAYNE
Upornica brez krinke
Lady Caroline Rowe je odločena, da se ne
bo poročila. Po zadnji družabni sezoni si želi
samo še mirno uživati na podeželju pri teti.
Odločenost začne popuščati, ko njen zoprni
novi ameriški sosed vdre na njeno posest in v
njeno življenje.
Jonathan Cartwick je podedoval posest na drugi strani
Atlantika in ni pričakoval, da bo imel toliko težav. Še težje se
izogiba zahtevni sosedi, zlasti zato, ker ga lepotica privlači. Ko
starši Caroline oznanijo, da jo bodo poročili s prvim lordom, ki
jo bo hotel, je iz sebe. Jonathan pa si najbolj od vsega želi, da bi
neukročenko prepričal, da je pravi zanjo.

MINKA GANTAR
Ko imajo duše žur
To je vodič tako za ženske kot za moške, ki
želijo uravnovesiti tako svoj ženski, nežni
vidik kot tudi moški, močni vidik duše. Čas
je, da se začnemo zavedati, da naš notranji
svet ustvarja naš zunanji svet. Prišel je čas,
da negujemo svoj notranji svet, ker bo ta ustvaril vse, kar
potrebujemo. Čas je, da si povrnemo vso svojo moč! Smo
veliko več kot samo telo. Smo duhovna bitja s telesno izkušnjo.
Plavamo v svetu energij, ki se odziva na pesem naše duše. Bolj
kot je pesem naše duše radostna, bolj so radostne naše celice,
bolj veselo se nam vrtinči energija v čakrah in smo vedno bolj
mladostni ter polni življenjske energije. Če bi lahko videli
energije, bi verjetno ob opazovanju prepletanja naših misli in
čustev s tokom življenja obstali odprtih ust. Če bi lahko videli
energije, bi videli, da imamo vpliv na svoje telo, videli bi, da
s svojimi čustvi, ki so v osnovi obarvane misli, vplivamo na
sebe, soljudi in svet okoli sebe.

DRAGO JANČAR
To noč sem jo videl
To je roman o nekaj letih življenja in
skrivnostnem izginotju Veronike Zarnik,
mlade ženske iz ljubljanske meščanske
družbe, ki jo je vase potegnil vrtinec nemirne
zgodovine. Pet oseb pripoveduje o njej, pa
vsaka od njih tudi o sebi in razburkanem
slovenskem času pred drugo svetovno vojno in med njo.
O Veroniki pripoveduje njen nekdanji ljubimec, oficir
jugoslovanske kraljeve vojske, ki se je leta 1945 znašel v
ujetniškem taborišču v Palmanovi; zgodbo nadaljuje njena mati,
ki isto leto čaka na vrnitev hčere v ljubljanskem predmestnem
stanovanju, potopljena v spomine in blodna od negotovega
upanja; o njej govorita zdravnik nemške okupacijske vojske
in družinska gospodinja; nazadnje nekdanji partizan, ki je iz
nejasnega osebnega nagiba, polnega nesporazumov, sprožil
vlak, ki je zdrvel čez nočno pokrajino in njene ljudi.

CATHERINE BYBEE
Preganjanje senc
Avery Grant ne hodi na romantične zmenke.
Njen prvi zakon je bil vzajemno koristna
pogodba, ki ji je ponudila finančno varnost, s
katero se je lahko osvobodila nadzora staršev.
Bogata je in samska in niti slučajno ne išče
ljubezni, ki bi ji prekrižala življenjske načrte.
Sploh pa je po preživetem brutalnem napadu odločena,
da nikoli več ne bo ranljiva, čeprav se ob novem moškem v
svojem življenju počuti varnejšo.
Liam je nad Avery očaran od trenutka, ko jo zagleda, in odločen
je, da bo o tej močni, seksi, zapleteni ženski izvedel vse. Njene
obrambe ne bo lahko zaobiti, toda Liam se ne bo pustil
odgnati. Najti mora le drobceno razpoko v Averyjinem oklepu,
skozi katero si namerava utreti pot do njenega srca. Nato pa
pride na plan srhljiva laž o usodi njenega napadalca in takrat
jo začne preteklost preganjati. Da bi prišla do odgovorov, se je
pripravljena spraviti tudi v nevarnost, to pa obenem pomeni, da
bo ogrozila najboljše, kar se ji je kdaj zgodilo: odnos z Liamom.
S tem tudi zaključujem letošnji zadnji pregled nekaterih
knjižnih novosti. Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok
tudi v prihodnjem letu!

Kolektiv Knjižnice Miklova hiša vsem
želi lepe božične praznike ter obilo
zdravja, sreče, ljubezni in uspeha v
novem letu 2022! Radi in lepo se imejte
ter ostanite zdravi! SREČNO!
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