
Anja Kovačič: Ujeta v svobodi 

Roman Ujeta v svobodi je izpoved popotnice, ki zaradi ukinjenih letov ob začetku svetovne pandemije ostane ujeta na 

Salomonovih otokih. Sama v tropskem raju, med neznanimi ljudmi in njihovimi običaji, prepuščena svoji iznajdljivosti. Z 

izostrenim pogledom in veščim peresom novinarke nas s potopisno natančnostjo popelje na odisejado po Avstraliji, 

Havajih, Fidžiju, Salomonovih otokih in se s spomini dotika še nekaj drugih raziskovanj. Preživi hurikan sredi oceana, 

doživi umor med aborigini, se tik pred njegovim zaprtjem povzpne na Uluru, se potaplja z morskimi psi, za nekaj dni v 

roke prime belo kredo in se prelevi v učiteljico na vaški šoli …   

 

 

 

 

 

Hendrik Groen: Zadnji skrivni dnevnik Hendrika Groena, starega 90 let: Vedrega duha jemljem 

slovo 

Spoznali smo ga, ko je štel 83 let in ¼ ter v domu za upokojence ustanavljal klub Starine, ne pa Crkovine, in se grenko-

sladko hahljali, ko jih je dopolnil 85. V Zadnjem skrivnem dnevniku Hendrika Groena, starega 90 let, pa enega najbolj 

priljubljenih starčkov na svetu spremljamo, kako vedrega duha jemlje slovo. Simpatični starostnik, ki z značilnim, na 

trenutke pikrim humorjem, a nalezljivo vedrino jemlje na muho sostanovalce doma za upokojence, vodstvo in 

uslužbence, prijatelje, družbo, pogosto pa tudi samega sebe, je dobil svoj profil na Facebooku in klub oboževalcev. 

 

 

 

https://www.miszalozba.com/avtorji/anja-kovacic/


 

Sarah Winman: Srce v oklepu 

Zgodbo bi lahko postavili v katerokoli industrijsko okolje, pisateljica Sarah Winman pa jo je postavila v Oxford, ki 

je znan tudi po tovarni avtomobilov v bližnjem naselju Cowley.  Sledimo kompleksni ljubezenski zgodbi treh 

ključnih oseb  – Ellisa, Michaela in Annie. Pred nami se odstira Ellisova življenjska zgodba, vdovca, ki v tovarni 

avtomobilov dela v nočni izmeni. Še vedno žaluje za svojo ženo Annie, a to žalovanje je veliko več kot samo žalost 

ob izgubi ljubljene osebe. Splet odnosov se kristalizira okoli prijateljstva med  Ellisom in Michaelom. V najstniških 

letih ju je povezovalo kolesarjenje, plavanje in slikarstvo, njuno tesno prijateljstvo pa je spontano preraslo v 

romantično prvo ljubezen … 


