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Barbara je najstnica, ki je doživela nasilje. Zlorabe, ki jo je utrpela, čisto ne razume. 

Pri petnajstih letih izgine, domači pa jo po štirih letih iskanja proglasijo za mrtvo. 

Inšpektor Lozano bi moral ravno sedaj v pokoj, vendar mu vest ne da, da zadnji dan 

svojega službovanja ne bi obiskal Barbarinih staršev. 

 In takrat se začne klobčič odvijati, v času enega samega dne pride do razpleta … 



 
 
 
 

Leon in Eva sta iz povsem različnih koncev Evrope - Eva iz Slovenije, Leon iz 

Švedske. Čeprav današnji mladostniki veljajo za odtujene in nesocializirane, saj 

ogromno časa preživijo za računalnikom in v virtualnem svetu, Evo in Leona njuno 

prijateljstvo v »virtualnem« svetu spodbudi, da se želita srečati tudi v živo. Skujeta 

načrt, a ko ga želita uresničiti, se ta z nenehnimi in nadvse komičnimi, mestoma celo 

dramatičnimi zapleti ves čas sesuva, z mladostno improvizacijo in iznajdljivostjo pa 

na koncu le dosežeta cilj – srečata se. 



 
 

 
 

Večkrat nagrajen roman je postavljen v čas, ko v Evropi izbruhne najhujša vojna, kar 

jih pomni svet. Na Novi Zelandiji pa se brata William in Edmund, oba domoljuba, 

soočita s težko preizkušnjo: William se takoj ponosno javi na vojaško dolžnost, mlajši 

Edmund pa zavrne nošenje orožja. Različni poti obeh bratov se križata v Franciji v 

krvavi bitki na Sommi, kjer se prvi bori z orožjem v roki, drugi pa pomaga pri 

odnašanju in oskrbi ranjencev iz strelskih jarkov. Njuno emocionalno potovanje, ki 

preizkuša in zamaja njune vrednote, prepričanja in pričakovanja, pa se konča šele s 

koncem vojne.  



 
 

Tom Harvey je čisto navaden najstnik iz blokovskega naselja v južnem Londonu, ki 

živi s svojo babico, hodi v šolo in mu je všeč soseda Lucy. Njegovo življenje pa se v 

pičlem trenutku, ko mu s tridesetega nadstropja bloka v glavo prileti iPhone, drastično 

spremeni. Tom razvije lastnosti, ki ga domala čez noč uvrstijo na seznam 

superjunakov. Tom ni več samo Tom, postane iBoy. 

 
 
 



 
 

 

 

 

Loverboy = kriminalec, ki zapeljuje dekleta 

Ljudje so za zaslužek pripravljeni narediti marsikaj. 

Človeka preslepiti, ga zlorabiti in prodati za različne namene ter s tem zaslužiti. Naj 
se sliši še tako nemogoče, je to res in dogaja se tudi v Sloveniji, kar med drugim 
dokazuje tudi ta roman, ki je zasnovan po resničnih zgodbah, s katerimi se je avtorica 
srečala pri svojem delu. 

Roman Loverboy dejansko namenjen temu, da opozori na trgovanje z ljudmi. 

 


