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Alyson Noël: NEUSTAVLJIVI 

Vsi sanjajo o bleščeči karieri, a Madison Brooks je že pred časom 

vzela usodo v svoje roke in uspela. Zdaj je slavna filmska igralka 

in ljubljenka ameriških tabloidov, ki v Hollywoodu živi svoje sanje. 

Dokler je ne začnejo nadlegovati zagnani mladi promotorji 

nočnih klubov Ire Redmana. Layla, Aster in Tommy si želijo 

zmagati na Irovem tekmovanju promotorjev. Kralj 

losangeleškega nočnega življenja jim obljublja edinstveno 

priložnost za uresničitev njihovih sanj: visoko denarno nagrado in 

naslovnice. A zmaga lahko le eden. Tisti, ki mu uspe v klub zvabiti 

slavno zvezdnico in s tem povečati obisk. Kako daleč so 

pripravljeni iti za svoj košček slave? 

Daan Remmerts de Vries: SONCU NI ZAUPATI 

Elmer preživlja poletne počitnice v koloniji na nizozemskem 

otoku. Tam mu v glavo prileti zajemalka in takrat se začnejo v 

njegovi glavi oglašati glasovi. Elmer se preobrazi v pravega 

razgrajača in razrednega ustrahovalca, zato mora zamenjati 

šolo. Njegovi sicer ljubeči starši, pa tudi neprimerni učitelji in 

okolica, dečku nikakor niso v pomoč, saj Elmer ne najde 

nikogar, ki bi mu lahko izpovedal svoje strahove, in tako ostaja z 

njimi sam, glasovi pa so čedalje močnejši in mu vse bolj lezejo 

pod kožo. Po številnih polomijah s prijateljevo pomočjo šele v 

svojem sklepnem delu najde pravo smer. 

Brian Selznick: HUGO CABRET 

Sirota, navijalec ur in tatič. Hugo Cabret biva v zidovih živahne in 

prometne pariške železniške postaje, kjer lahko preživi le, če se skriva 

in ostaja neznan. A ko se njegov svet kakor kolesje prefinjenega 

mehanizma spoji s svetom čudaške deklice in zagrenjenega starca, 

ki na postaji prodaja igrače, so Hugojevo tajno življenje in skrivnosti 

ogrožene. 

 

Nenavadna risba, dragocen zvezek, ukraden ključ, mehanski možak 

in skrito sporočilo pokojnega očeta spletejo pretanjeno in 

neodložljivo zgodbo. 

januar 2019 
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Mireille Geus: PLEŠI! 

Odraščanje je lepo, pa tudi zapleteno. Maxime, čeprav sta ji 

starša v veliko oporo, to še kako občuti. Ko se odloča, kakšno 

življenjsko pot naj ubere, ji je vzor prav oče, slavni baletnik. Naj 

stopi v svet baleta še sama? Kako, da ne bo razočarala 

svojega popolnega očeta? Ko je oče na turneji v Rusiji, se 

bliža avdicija za vpis v baletno šolo. Mama jo spodbuja. 

Maxime se pripravlja. Usodno trenutek se bliža. Slediti sanjam 

nikoli ni najlažja pot, ni brezskrbna, še manj lenobna, ampak 

mogoče je edina prava. In prav zato lepa. 

Emma Moss: TUDI PUNCE VLOGAJO Hermiona se zvrne! 

Hermionino življenje je prava katastrofa ... 

Njeni starši se ločujejo, zato doma ni niti najmanj prijetno. Na srečo 

jo čaka šolski smučarski izlet, ki se ga nadvse veseli. 

Punce z vlogerskega kanala Tudi punce vlogajo na izlet seveda 

vzamejo kamere in navdušeno snemajo vloge o vsem po vrsti - o 

pakiranju, vožnji z avtobusom in o tem, kako se obleči za bele 

strmine. Toda smučanje ni tako preprosto, kot se zdi! Hermiona se 

kmalu znajde v težavah in nujno potrebuje rešitelja. 

Se bo počitniška zabava končala, še preden se je zares začela? 

Peter S. Beagle: POSLEDNJI SAMOROG 

Samorog je pravljično bitje s čudežnimi močmi, ki živi onkraj časa in 

ljudi, globoko v gozdu, ljudem pa se prikazuje le kot privid v njihovih 

sanjah. Samorog živi popolnoma zavarovano življenje, a ga vse bolj 

teži vprašanje, ali je poslednji svoje vrste. Da bi samorog lahko 

odgovoril na vprašanje o lastni samoti, mora iz gozda, med ljudi, 

nevarnosti in dogodivščine. Priča smo čudežnemu popotovanju, 

polnem številnih dogodivščin. Samoroga zapre čarovnica v potujoči 

cirkus, od koder s pomočjo zmedenega čarovnika Šmendrika 

pobegne in slednjič prispe v deželo temačnega kralja Jagobila… 

februar 2019 
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Jessica Towsend: UČNO LETO MORRIGAN VRAN 

Morrigan komaj čaka začetek pouka in se veseli nenavadnih 

čudežnih predmetov in novih sošolcev. Toda ko ji neizprosna 

ravnateljica oklesti urnik in ji dovoli obiskovati samo 

dolgočasne ure zgodovine, se zdi, da ji Čudežno društvo želi 

na vsak način vcepiti prepričanje, da so čudežniki slabi. Za 

piko na i nekdo izsiljuje Morriganino skupino in proti njej obrne 

večino sošolcev. Tudi njen mecen Jupiter Sever nima časa 

zanjo, ker se mora ukvarjati s skrivnostnimi izginotji članov 

Čudežnega društva. V čudovitem Nikdarju, nekoč varnem 

pristanu, zdaj vladata strah in sumničavost …  

Primož Suhodolčan: RANTA IN 

KOŠARKATORJI 

Ranta in Smodlak se neskončno veselita 

počitnic, ko bosta imela ves čas samo zase. Ko 

je njuna pamet že povsem razpuščena, udari 

na plan novica, da so ukinili njihov klub in da 

Sokolov ni več. Le kaj to pomeni? 

 

Milan Petek – Levokov: LOV ZA TEMPLJARSKIM 

ZAKLADOM 

Marko in Blaž sta stopila dva koraka naprej in se zazrla v tisto, kar 

je ležalo pred Nikinimi nogami. »Hej, pa to je …« Marko je 

obmolknil. Nika mu je pokimala. »Točno to!« Blaž pa je le 

dokončal Markovo misel: »Konj z dvema jezdecema!« Marko je 

čisto nesrečen. Namesto da bi bil na morju in s prijatelji iskal skriti 

zaklad, je z družino obtičal v Marofu. Pa to še ni vse! Vse poletje 

bo pri njih na obisku mamina prijateljica s hčerko Niko. Kaj naj 

cele počitnice počne z nadležnim mlajšim bratom in punco? 

Niti sanja se mu ne, da bodo to najbolj razburljive počitnice v 

njegovem življenju. In da bodo z Niko, Blažem in vrano Piko 

razrešili skrivnostni primer izginotja dveh oseb ter našli tisto, o 

čemer se je govorilo dolga stoletja … 

marec 2019 
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Janne Teller: VSE 

Večkrat nagrajena danska pisateljica Janne Teller s svojim 

literarnim delom vztrajno in neizprosno izprašuje človeka v 

sodobni družbi in s prstom kaže na tisto, česar ne želimo videti. V 

zbirki osmih družbeno angažiranih pripovedi se soočamo s 

predsodki in nestrpnostjo, z umorom in smrtno kaznijo, z vprašanji 

identitete in duševno motnjo, integracijo in kulturnimi razlikami, s 

sanjami in zmoto. Prisilijo nas, da zavzamemo stališče, in 

zahtevajo, da ob njih razmišljamo in razpravljamo. 

 

Mladinska knjiga, 2019 

Luigi Ballerini: ŠIFRA 2.0 

Ko Nič dočaka svoj štirinajsti rojstni dan, nič ni tako, kot si je 

zamišljal. Presenečenja se vrstijo in zdi se, da ga temeljito 

urjenje na vse to ni pripravilo … Sneg je resničen in mraz je 

resničen in lahkota je resnična. In velikanski zaslon, za katerim 

vidi kopico slaščic, ne deluje. V kakšnem čudnem svetu se je 

znašel? In kdo sploh je, deček po imenu Nič? 

KUD Sodobnost International, 2018 

 

Kristina Ohlsson: STEKLENI OTROCI 

Billie se z mamo preseli v staro hišo v majhnem mestecu, v kateri 

pa se dogajajo nenavadne stvari. Sredi noči jima nekdo trka na 

okno, lestenec se kar na lepem začne gugati.. in le kdo je položil 

na mizo stekleni figurici? Billiejina mama ima rada njun novi dom, 

Billie pa je prepričana, da so na delu duhovi. S prijateljem 

Aladinom začne raziskovati temno preteklost hiše in njenih 

nekdanjih prebivalcev. Bo prijateljema uspelo ugnati strahove 

preden ju bo hiša pregnala? 

Miš, 2019 

 

april 2019 

https://plus.cobiss.si/opac7/bib/sikto/298195968
https://plus.cobiss.si/opac7/bib/sikto/298073344
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Igor Karlovšek: PREŽIVETJE 

Naslov pustolovsko-kriminalnega romana Preživetje 

nas najprej spomni na razne Survivor šove. Ko pa 

začnemo brati zgodbo šestnajstletnega Simona, nas 

preseneti prometna nesreča, ki uspešnemu in 

perspektivnemu bodočemu smučarskemu asu postavi 

življenje na glavo. Nato v ospredje pride tekmovalni 

duh med očetom in sinom, ki sta do nesreče skupaj 

uživala v športu in raznih aktivnostih. In prav to rivalstvo 

in dokazovanje sta razloga, da se Simon odloči, da bo 

očetu dokazal, da ni reva in strahopetec samo zato, 

ker se njegova smučarska pot ne bo nadaljevala po 

očetovih željah. Za izziv si postavi preživetje enega 

meseca v gozdu, daleč od civilizacije, brez vsega. S 

seboj vzame nož, sol in pribor za netenje ognja. Življenje 

v gozdu je samo po sebi izziv. Iskanje hrane, 

pripravljanje bivakov in razne gozdne nezgode Simona 

povsem zaposlijo. Ko po nekaj tednih v gozdu sreča 

enajstletno dekle Janjo, se stvari še bolj zapletejo in 

postanejo mešanica pustolovščine in kriminalke. (Vir: 

Primorci beremo 2019) 

Miš, 2018 

Care Santos: LAŽ 

Xenia je radovedna najstnica in 

uspešna dijakinja, ki sanja o 

študiju medicine, a v zadnjem 

času je šola ne zanima preveč, 

saj se zaljubi v fanta, ki ga je 

spoznala preko spleta. Ker bi ga 

rada spoznala tudi v živo se 

odloči, da ga bo poiskala. Izkaže 

se, da je vse, kar ji je ta povedal o 

sebi, laž. Celo ime in fotografija, ki 

ji jo je poslal, nista prava. Ko vse 

skupaj prizna staršem in na fanta 

skuša pozabiti, po pošti prejme 

pošiljko, ki je bila odposlana iz 

zapora za mladoletnike in razkrije 

fantovo pravo identiteto. 

Malinc, 2019 

Maj 2019 

Roald Dahl: BINE IN 

MILINCI 

Pogumni deček Bine kljub 

materini prepovedi odide 

raziskovat gozd in se sreča z 

nenavadnimi drevesnimi bitji, 

majhnimi kot vžigalice, ki jih 

junaško rešuje pred 

požrešnimi pošastmi. Tako se 

začne napeta dogodivščina, 

polna humorja ... 

MK, 2018 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/care-santos-1908883
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/care-santos-1908883
https://plus.cobiss.si/opac7/bib/sikto/298195968
https://plus.cobiss.si/opac7/bib/sikto/298195968
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Catherine Bateson: RAIN 

MAY IN KAPITAN DANIEL 

 

Rain May in njena mati ubežita 

svojemu staremu mestnemu 

življenju in se vselita v sanjsko 

hišo na podeželju. Tam ju čaka 

ogromno presenečenj – med 

drugim odkritje kljunaša, 

zabava ob hladilniški poeziji in 

neverjetno brihtni enajstletni 

sosed, kapitan Daniel. Skupaj si 

nenavadna prijatelja drzneta iti 

tja, kamor ni šel še nihče ... 

Skrivnost, 2019 

Irmgard Kramer: NA KONCU 

SVETA SEM SREČALA NOAHA 

Marlene je na sprehodu po 

okolici sanatorija magično 

pritegnil tuj rdeč kovček in še 

preden se je dodobra zavedala, 

se je znašla v vlogi Irine Pawlowe. 

Poletje je preživela daleč proč od 

civilizacije, v stari vili, v družbi stare 

nune, vrtnarja in kuharja. In 

Noaha. Noah je očarljiv fant, slep 

in ujet v vili, ker izven njenih 

varovalnih zidov obstaja nekaj, 

zaradi česar hudo zboli. Kljub 

temu si neomajno želi svobode. 

Ko se Marlene zaljubi vanj, privoli, 

da mu bo pomagala pobegniti iz 

vile. To, kar se je zgodilo po tem, 

pa ni mogel nihče predvideti … 

Malinc, 2019 

Junij 2019 

Barry Jonsberg: PESEM, KI JO LAHKO 

SLIŠIM LE JAZ 

Rob je totalno zaljubljen v novo sošolko. A je 

tudi neznansko sramežljiv in pogosto doživlja 

panične napade. Le kako naj osvoji njeno 

srce? Z neznane telefonske številke začne 

prejemati sporočila, ki ga opogumljajo k 

nenavadnim izzivom: postati vratar šolskega 

nogometnega moštva, priti na naslovnico 

časopisa, nastopiti v oddaji za talente … Bo 

vse to pripeljalo do težko pričakovanega 

prvega poljuba? 

Miš, 2019 

https://plus.cobiss.si/opac7/bib/sikto/298195968
https://plus.cobiss.si/opac7/bib/sikto/298195968
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Alejandro Palomas: SIN 

Zgodbo o Guillemu, njegovi družini, in zgodbo o Guillemovi 

prijateljici  izvemo iz prepletanja pripovedi več oseb, Guillema, 

svetovalne delavke in Gullemove prijateljice. Guillem je prijazen 

in na videz srečen deček. Kljub temu zbudi pozornost učiteljice. 

Zakaj ima Guillem tako rad Mary Poppins? Zakaj je njegov očka 

tako žalosten? Kje je Guillemova mamica? 

Na pomoč priskoči šolska svetovalka. Je Guillemov svet sreče in 

varnosti krhek kot grad iz kart? 

Zala, 2019 

Ryrych Katarzyna: REPINČEVO POLJE 

Otroci z roba Repinčevega polja so vsak dan 

priča nenavadnim dogodkom. 

Nekdo se spremeni v žabo, v nogavicah se 

pojavijo črne luknje, naokoli se sprehaja možak z 

nevihtnim oblakom na vrvici. Imata morda pri 

vsem tem prste vmes stara ženica in njen maček? 

 

Zala, 2019 

poletje 2019 

Becky Albertalli: Z LJUBEZNIJO, SIMON 

Šestnajstletni Simon Spier ni še nikomur povedal, da je gej, 

saj dramatične trenutke raje doživlja med vajami za šolski 

muzikal. Toda njegovo elektronsko pismo pade v napačne 

roke, zato mu grozi razkritje. Simon ne mara sprememb, 

vendar mora poiskati pot iz svojega udobnega življenja, 

preden ga kdo potisne iz njega – ne da bi pri tem izgubil 

prijatelje, izdal samega sebe ali zamudil priložnost za 

srečen konec z najbolj zanimivim, ljubkim fantom, kar jih 

pozna.  

Učila International, 2019 

https://plus.cobiss.si/opac7/bib/sikto/298195968
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Sjoerd Kuyper: NOŽIČ 

Mees in Tim sta najboljša prijatelja. Nekega dne Mees pred učiteljico 

skrije Timov prekrasni žepni nožič. Naslednji dan mu ga hoče vrniti, 

toda Tim se je preselil, njegovega novega naslova pa ne ve. Kako naj 

mu nožič vrne in vsem dokaže, da ni tat? Po premisleku se odloči, da 

Tima poišče sam in se poda na drzno, razburljivo pustolovščino. 

Nožič je ganljiva pripoved o globokem prijateljstvu in o negotovostih 

otroka, ki se s svojimi težavami ne more zateči po pomoč k odraslim. 

Toda otroška iznajdljivost ne pozna meja, s pogumom, optimizmom ter 

dobro mero humorja pa se v življenju doseže marsikaj. 

Zala, 2019 

 

Linda Crammond: POSLUŠALKA KONJEV 

Kiri se globoko razume s Foxyjem, svojim konjem ognjeno rdeče 

lisičje barve. Med družnim galopiranjem po obali vedno pozabi 

na vse skrbi. Ko začnejo njenega očeta pestiti finančne nadloge, 

najde Kiri nekega dne ob svojem prihodu domov prazno stajo, 

saj je bil oče prisiljen Foxyja prodati tujim ljudem. S pomočjo nove 

prijateljice Roxane se vsa obupana poda v iskanje svojega 

ljubljenca, saj močno hrepeni po njem in bi ga rada zopet 

pripeljala domov. Toda dekletoma se niti sanja ne, kako nevaren 

je lahko tak podvig, ali celo srhljiv ... 

Skrivnost, 2019 

 

september 2019 

Sharon Creech: ZA DVE LUNI HODA 

Salin svet je šepet dreves, so bistri tolmuni … in ponos na sled 

indijanskih korenin. Težko sprejme očetovo odločitev o selitvi v mesto: 

oditi mora zaradi službe, predvsem pa zato, ker ga doma vse 

spominja na Salino mamo, ki ju je nedavno zapustila. Poleti dedek in 

babica povabita Sal na popotovanje – obiskali naj bi vse kraje, iz 

katerih ji je mama po odhodu pošiljala razglednice. Med vožnjo Sal 

stare starše zabava z nenavadnimi zgodbami o novi prijateljici in njeni 

družini. S tem pa začne pripovedovati tudi zgodbo o sebi, zgodbo o 

trinajstletni deklici, ki si želi samo mamine vrnitve domov. Tkati se začne 

privlačna, grenka in zabavna pripoved o ljubezni in izgubi, o 

zapletenosti čustev in preizkušnjah odraščanja.  

Grlica, 2019 

 

https://plus.cobiss.si/opac7/bib/sikto/298195968
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Maite Carranza: POTI SVOBODE 

Se ti je že kdaj zdelo da si nevidna? Si že doživela tisti neprijetni občutek, ko 

te fant, čigar pozornost bi rada pritegnila, sploh ne vidi? Ti je šlo že kdaj na 

jok, ko ta fant končno spregovori s tabo, to stori tako hladno in neprizadeto, 

kot bi se pogovarjal s prodajalko? In ko že zastavljam vprašanja: se ti je kdaj 

zgodilo, da te opazi napačen fant, tisti, ki ti sploh ni bil všeč? Pa kljub temu 

nenadoma postane prijatelj vseh tvojih prijateljev. In vsi mislijo, da je tvoj 

fant, ker sta skupaj na vseh fotografijah na družabnih omrežjih. In ker se tako 

ali drugače vedno znajde ob tebi. Meni se je vse to zgodilo. 

A to je šele začetek zgodbe, ki sem jo pri sedamnajstih doživela poleti v 

Pirinejih, ko sem začela odkrivati neznano in vznemirljivo skrivnost svoje 

družine.Zala, 2019 

 

Annet Schaap: LUČKA 

To je zgodba o morju. O skrivnostnem bitju in srboritih piratih. O 

Admiralovi črni hiši, za katero se govori, da jo naseljuje pošast, in 

o prijateljstvu, ki ga naslovna junakinja sklene s skrbničinim sinom, 

zaznamovanim z drugačnostjo. O Lučki, svetilničarjevi hčerki, ki 

se vsak večer, ko na zemljo lega mrak, povzpne po 

enainšestdesetih stopnicah, da bi prižgala luč v svetilniku. O 

nevihtni noči, ko gre vse po zlu. A predvsem o tem, da si zmožen 

biti več, kot si si kdajkoli predstavljal, da si lahko. 

Sanje, 2019 

 

oktober 2019 

Sharon Creech: AMY, ARON IN DUHEC 

Amy in Aron sta prijatelja. Amy si želi mir na zemlji in črnega mačka. 

Aron pa čaka na očka, ki naj bi prišel z vlakom. Ker so poletne 

počitnice, veliko časa preživljata na Odpadu, kjer lahko najdeš 

milijon zanimivih reči. Za preganjanje dolgčasa, za igro. Dokler ne 

najdeta … duhca. Čisto pravega duhca! Sprva je neviden, tudi 

osamljen in žalosten … ampak zaupanje, ki preraste v prijateljstvo, 

nevidno spremeni v vidno, žalost v igrivost in celo izpolni kakšno željo. 

Iskriva zgodba, polna otroške domišljije in tudi vsakdanje resničnosti, 

zgodba, kot jo zmorejo povedati le velikani svetovne otroške 

literature, med katerimi sta tudi priznana švedska umetnika, pisatelj 

Ulf Stark in ilustrator Per Gustavsson. 

Zala, 2019 

 

https://plus.cobiss.si/opac7/bib/sikto/298195968
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Meredith Badger: DEKLETA, FANTJE IN ČEŠNJEVA PITA S 

ČOKOLADO 

Jo je super in zabavna in jo zares razume. Ko se njuno 

prijateljstvo krepi, se začne Leni spraševati, ali med njima ni 

več kot le prijateljstvo. Kot kaže, je vendarle našla nekoga, ki 

bi ga rada poljubila. 

 

Skrivnost, 2019 

 

Becky Albertalli: LEAH BREZ RITMA 

Kadar Leah bobna, zlahka drži ritem – toda resnično življenje ni 

vedno tako urejeno. 

Nadaljevanje priljubljenega najstniškega romana Z ljubeznijo, 

Simon, po katerem so posneli tudi istoimensko filmsko uspešnico, 

prinaša zgodbo Simonove najboljše prijateljice Leah, ki se 

spopada s spreminjajočimi se prijateljskimi odnosi, prvo ljubeznijo 

in težavami ob zaključku srednje šole. 

 

Učila, 2019 

 

november 2019 

Sonya Sones: NASPROTJE NEDOLŽNOSTI 

Luke je bil odsoten dve predolgi leti, a se zdaj končno vrne. Lily je 

imela le dvanajst let, ko je odšel. Zdaj, pri štirinajstih, se počuti 

spremenjeno. Komaj čaka, da vidi, kako se bo Luke odzval, ko bo 

videl novo Lily. In ko ji mama pove, da bo nekaj časa živel z njimi, v 

spalnici tik ob njeni, se ji srce skoraj ustavi. Da je Luke spet v njenem 

življenju, je bolje, kot si je Lily upala sanjati. Njegovi dolgi pogledi v njej 

netijo ogenj. Ali si jih Lily samo domišlja? A potem jo nekega dne na 

samem poljubi. In potem jo poljubi še enkrat. Lilyjini prijatelji so 

prepričani, da mora biti odrasel moški, ki si želi biti s štirinajstletnim 

dekletom, resnično usekan. Mogoče celo nevaren. A Luke ji nikoli ne 

bi storil ničesar žalega ... Kajne? 

Grlica, 2019 

 

 

https://plus.cobiss.si/opac7/bib/sikto/298195968


 

[Izberite datum] 

      

Andy Riley: EDVIN GIZDALIN IN ZLOBNI CESAR 

Edvin ni običajen fant. Edvin je kralj; ima prestol, 

oklep, grad s skrivnimi hodniki in VSE, kar še spada 

zraven. 

O, in najbolj grozovit zlobnež v vesolju je njegov 

sosed. Bi se lahko iz tega izcimila napeta 

pustolovščina, polna nevarnosti, čokolade in 

popadljivih krokodilov? 

Miš,  2019 

 

Mary Jennifer Payne: DOVOLJ 

Včasih moraš paziti nase. 

 

Življenje srednješolke Lizzie ni lahko, odkar ji je pred štirimi leti umrl 

oče. Njena mama večino časa popiva, tako da mora Lizzie 

skrbeti za mlajšega brata Charlieja. Še slabše postane, ko se k 

njim preseli mamin ljubimec Dean. Je hitre jeze in slab človek. 

Da bi zaščitila Charlieja pred njegovim nasiljem, Lizzie raje sama 

postane njegova tarča. Ko jo Dean zlorabi, se Lizzie odloči, da 

ima dovolj, in zbeži. Bo tako lahko še naprej ščitila brata? 

 

Miš, 2019 

 

december 2019 

Ruta Sepetys: V MORJU ZRNCE SOLI 

Druga svetovna vojna se približuje koncu, nacistična Nemčija je 

poražena in na stotisoče beguncev v Vzhodni Prusiji beži pred 

Sovjeti, ki prodirajo z vzhoda. Med njimi je tudi skupina mladih, ki se 

jim na podeželju prekrižajo poti. Vsak s svojo skrivnostjo so ujeti med 

nacisti na eni in Sovjeti na drugi strani, vsi z željo, da se vkrcajo na 

ladjo, ki naj bi jih odpeljala na varno ... Roman V morju zrnce soli o 

ladijski tragediji, ki je bila še hujša kot potop Titanika, temelji na 

resničnih dejstvih. 

Odisej, 2019 

 

 

 


