Drago Jančar: To noč sem jo videl
Od prvega izida enega najbolj branih romanov zadnjih let na Slovenskem mineva desetletje in
zanimanje zanj verjetno še dolgo ne bo pojenjalo. Roman, za katerega je Drago Jančar prejel tretjega
kresnika ter kresnika desetletja, bil pa je tudi finalist za kresnika vseh kresnikov, je na Slovenskem
doživel več kot deset natisov in bil preveden že v dvajset jezikov. Nagrajen je bil tudi v tujini, leta
2014 je prejel francosko nagrado za najboljšo tujo knjigo. Istega leta je bil prav tako v Franciji
nominiran še za nagrado femina, leto kasneje za poljsko nagrado angelus ter leta 2017 in 2018 za
rusko nagrado Jasna Poljana. Kritiki so ga ob izidu ocenili za eno najboljših literarnih del o Slovencih
v času druge svetovne vojne.

Lisa Jewell: Brez nje
Ellie Mack je bila popolna hči. Potem pa je izginila. Deset let po njenem izginotju njena mama Laurel
skuša znova sestaviti svoje življenje, ko v kavarni nepričakovano spozna očarljivega Floyda Dunna. Še
preden se zave, spozna tudi njegovi hčeri. Najmlajša, Poppy, ji vzame sapo. Poppy je namreč na las
podobna Ellie. Laurel začnejo znova mučiti neodgovorjena vprašanja, ki se jih je tako močno trudila
pozabiti. Kam je izginila Ellie? Je res pobegnila od doma, kot so že od začetka sumili policisti, ali pa se
je zgodilo kaj bolj zloveščega?

Piia Leino: Nebesa
Roman se odvija leta 2058 v Helsinkih, nekdanji finski prestolnici, ki je zdaj mestna država. Po
državljanski vojni se je družba precej spremenila. Ljudi zatirajo, živijo pod strogo diktaturo, na
ulicah je polno beračev. Vse meje so zaprte, prebivalci nimajo stikov z zunanjim svetom, prav tako
ni nobene vizije prihodnosti. Toda država ljudem ponudi Nebesa: navidezno resničnost, v kateri
obstaja nekdanji svet, ki je bolj živ in lepši, kot je bil kadar koli prej. Distopični roman se ukvarja s
pomembnimi temami današnjega časa: podnebnimi spremembami, naraščajočo neenakostjo
znotraj države blaginje, tehnološkimi izumi in njihovo vse večjo vlogo, pa tudi z nacionalističnimi
gibanji po Evropi in svetu.

