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Trilogija ameriške pisateljice Julianne Baggott 

 

 

 

Po hudih eksplozijah, ki so razdejale svet, je človeštvo razdeljeno na »čiste« – 
peščico izbrancev, ki živi v posebni Kupoli – in na preostali, iznakaženi del 
prebivalstva, ki v hudi bedi životari v onesnaženi pustinji.  

Medtem ko v Kupoli mladega Jereba vse bolj preganjajo spomini na mamo in 
nejasna slutnja, da je preživela, se Pressia zunaj bori za obstanek. In ko Jereb 
nekega dne pobegne, se njuni poti križata. Skupaj se lotita iskanja Jerebove mame, 
a ta tvegana odločitev ju pripelje do povsem nepričakovanih odkritij, ki drugo za 
drugim porušijo vse, v kar sta doslej verjela. 

 



 
 

 

 

 

 
 

Prepad med Kupolo in nesrečniki, obsojenimi na življenje v pustinji, se iz dneva v dan 
povečuje. Jerebov oče in vodja Kupole, ki se skuša na vsak način dokopati do 
pobeglega sina, v besu napove vojno ubogemu ljudstvu. A skrivnost čistih je 
razkrinkana. Pressia in Jereb vesta, kdo je v resnici povzročil eksplozije, kdo je kriv za 
trpljenje ljudi, zlitih z okolico. In še pomembneje – s skupino prijateljev odkrijejo, da 
obstaja zdravilo, ki bi morda lahko odpravilo mutacije. Bežeč pred vojsko Kupole na 
eni strani in pošastnimi stvori puščave na drugi se uporniki podajo na lov za zdravilno 
formulo. Jim bo uspelo spremeniti usodo sveta, zapisanega uničenju?  
 
  
 



 

 

Pretresljivo razodetje usode razklanega sveta. 

Tiranski vodja Kupole je končno poražen. Oči upornikov so uprte v Jereba, ki naj bi 

združil razcepljeno ljudstvo in jih popeljal v novo, boljšo prihodnost. Toda politične 

zanke in pasti, ki jih okoli Jereba spletajo njegovi sovražniki, kmalu omajejo Jerebovo 

odločnost in načnejo njegovo vizijo. Medtem zunaj v pustinji Pressia in Bradwell 

počasi sestavljata še zadnje koščke zdravilne formule, s katero bi lahko odpravili 

mutacije, s tem pa razlike med čistimi in nesrečniki.  

 

A kako naj izpeljeta prevrat brez Jerebove pomoči? Lahko še vedno zaupata 

svojemu prijatelju ali pa se bo svet znašel v novi vojni?  

 

 

 



 

 

1. knjiga trilogije Hrup in kaos 

Todd Hewitt je zadnji deček v Prentisstownu. Toda Prentisstown ni tak kot druga 

mesta. Vsi lahko slišijo misli vseh v neprekinjenem, neustavljivem hrupu, ki se nikoli 

ne neha. Nobene zasebnosti ni. Nobenih skrivnosti. Ali pač? Le mesec dni pred 

rojstnim dnevom, ko naj bi Todd postal moški, naleti na mesto, kjer je popolna tišina. 

Kar ni mogoče. Prentisstown mu je lagal. In zdaj bo moral Todd bežati .. 

 



 

 

2. knjiga trilogije Hrup in kaos  

 

Todd beži pred neusmiljeno vojsko z ranjeno Violo v naročju. Zakoraka naravnost v 

roke svojega največjega sovražnika – župana Prentissa, ki si je podredil obljubljeno 

mesto rešitve. Prentiss ga loči od Viole in zapre. Todd je na milost in nemilost 

prepuščen samovolji oblastnega župana, ki ga prisili v sodelovanje pri svojem 

umazanem načrtu. Toda kaj se dogaja zunaj mesta, ki se mu zdaj reče Novi 

Prentisstown? In kje je Viola? Je sploh še živa? Kaj hoče organizacija Zakaj? In kdo 

so skrivnostni Zato? 

 



 

3. knjiga trilogije Hrup in kaos 

 

Novi Prentisstown je pred velikim spopadom nasprotujočih si vojsk, ki imajo pred 

očmi le medsebojno uničenje. Todd in Viola sta ujeta med njimi, brez možnosti za 

pobeg. Posledice vsakega dejanja, vsake besede, so neizrekljivo pomembne: ali 

slediti tiranu ali teroristki? Rešiti življenje tistemu, ki ga najbolj ljubiš, ali življenja 

tisočih tujcev? Verjeti v odrešitev ali obupati? Kako do miru, ko pa so tisti, ki si ga 

želijo, tako brezupno v manjšini? In kakšne so možnosti, da se svet sploh ohrani, če 

se spopadajo pošasti? 

 

 

 

 



 

 

Volkovi iz Mercy Fallsa, 1. knjiga 

 

Središče dogajanje je izmišljeno mesto Mercy Falls, ki v pisateljičini domišljiji leži 
blizu resničnega mesta Ely v Minesoti. Mercy Falls je mrzel kraj z najvišjo povprečno 
temperaturo 27 stopinj Celzija. Za Sama Rotha Mercy Falls obstaja le poleti. Takoj, 
ko začnejo temperature padati, se Sam odpelje v hišo sredi gozda, kjer lahko najde 
svoj mir. Posluša glasbo, bere, piše poezijo in igra kitaro. V nasprotju z njim pa je 
Grace Brisbane popolnoma neobčutljiva za vremenske razmere. Vselej jo vleče le v 
gozd za hišo, kjer lahko opazuje njej ljube živali – volkove.  

 
 



 

 

Volkovi iz Mercy Fallsa, 2. knjiga 

 

Hrepenenje. 
Ko se Sam in Grace najdeta, se morata boriti, da ostaneta skupaj. Sam se spopada z 
volčjo preteklostjo, Grace pa s prihodnostjo, ki je vse manj gotova. 

 

Izguba. 
V njun svet pride nov volk. Cole se spopada z lastnimi demoni in beži v odrešilni 
objem volčjega življenja. 

 

Nemir. 
Za Grace, Sama in Cola je življenje nenehen boj med volčjo in človeško naravo. 
Čeprav se njihov svet podira, ljubezen ostaja. Pa bo to dovolj? 



 

 

 

Volkovi iz Mercy Fallsa, 3. knjiga 

 

“Poetično, romantično, prelepo in naravnost čudovito!« (Bibliophilic Book Blog) 
 

Takrat.  

Ko je Sam srečal Grace, je bil on volk, ona pa dekle. Uspelo mu je najti način, da 

postane fant, in njuna ljubezen je lahko polno zaživela.  

 

Zdaj.  

To bi moral biti konec zgodbe. Toda Grace ni namenjeno, da ostane človek. Postane 

volkulja. Njej in drugim volkovom iz tropa preti smrtna nevarnost.  

 

Večnost.  

Sam bi za Grace naredil vse. Toda ali lahko en sam fant in njegova ljubezen 

spremenita svet, poln sovraštva? Preteklost, sedanjost in prihodnost trčijo skupaj v 

enem samem trenutku, ko gre za življenje ali smrt, slovo ali večnost. 

 

 



 

Prva knjiga, ki vas skozi ilustrirano zgodbo na duhovit in preprost način 

popelje v zgodovino slovenskega jezika. 

 

Kako se je razvila slovenščina in zakaj je danes takšna, kakršna je? Zakaj 

Slovencem jezik toliko pomeni? Zgodba o slovenskem jeziku je prvo delo te vrste na 

Slovenskem. Na duhovit in preprost način vas skozi ilustrirano zgodbo popelje v 

zgodovino slovenskega jezika. Preberite, kako so govorili in pisali slovenščino v 

preteklosti ter kakšno vlogo so imeli pri tem jezični možje. Izvirnost in preprost opis 

zgodovine slovenskega jezika bosta pritegnila tako mlade kot tudi odrasle bralce. 

 

 

 



 

 


