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***** 

Owen Matthews: Stalinovi otroci 

Avtor pripoveduje o treh generacijah svoje družine. Ded Boris Bibikov, 

zaveden komunist in eden izmed tvorcev povojne industrializacije Rusije, 

pade v času Stalinovih čistk v nemilost in 1937. leta ga likvidirajo. Ženo 

pošljejo v taborišče, hčeri pa v sirotišnico. Mlajša izmed njiju – Ljudmila, 

mati avtorja se na vrhuncu hladne vojne zaljubi v Angleža Mervyna 

Matthewsa. Takratni režim – KGB – jima šest let preprečuje, da bi 

zaživela skupaj. V tem času stike vzdržujeta s pomočjo pisem.  Owen s 

pomočjo materinih pisem, kot vojni dopisnik iz Moskve, skozi roman 

odkriva zgodbo svoje družine in komunistične Rusije. 

Knjiga na voljo tudi kot e-knjiga za izposojo na: http://www.biblos.si/ 

 

 

Francis Wheen:  Kako so prodajalci megle zavladali svetu  

 

Resnično boste ogorčeni in  pretreslo vas bo spoznanje, da so največji 

svetovni voditelji držav in veličine s področja znanosti, kulture, filozofije, 

religije največkrat ljudje, ki včasih nalašč spregledajo dejstva in 

zgodovinske dogodke. 

Kakšen razum in napredek? Zgrešene osebne presoje in zamere, 

vzhičenost nad vražami … vprašali se boste, kako bi lahko izstopili iz 

resničnostnega šova, v katerem živimo (samo poglejte begunsko krizo in 

o čem poročajo mediji in spletni portali), ali pa se boste še bolj zakopali v 

branje, da bi lahko UKREPALI.  Da ne bomo kot ovce ves čas. 

 

 
***** 

Jo Nesbo – kralj skandinavske kriminalke: Leopard 

Po uspešni razrešitvi primera Snežak, ki se ga dotakne tudi osebno, se 

detektiv Harry Hole umakne v Hongkong, kjer najde uteho v omami 

prepovedanih substanc. V tem času v Oslu umorijo dve ženski. Ker 

policija pri iskanju morilca tava v temi, bivši Harryjev šef višji 

kriminalistični inšpektor Gunnar Hagen (šef oddelka za nasilna 

dejanja)  pošlje mlado inšpektorico Kajo Solness, da privede Harryja 

nazaj v Oslo. Iskanje morilca še dodatno zaplete povzpetnik Mikael 

Bellman – vodja Kriposa (Centralna kriminalistična policija), ki želi v 

imenu racionalizacije centralizirati kriminalistično dejavnost in s tem 

ukiniti oddelek za nasilna dejanja. Skozi roman se prepletajo različne 

zgodbe in sledi, ki pa jih na koncu Harry Hole uspešno razreši in odkrije 

morilca. Priporočam tudi ostale kriminalke Joa Nesboa. 

 

Knjiga na voljo tudi kot e-knjiga za izposojo na: http://www.biblos.si/ 

 

http://www.biblos.si/
http://www.biblos.si/
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Renato Ferrari: Murva Fabianijevih 

 

"Knjiga je v bistvu kronika nekega časa in predvsem čudovita ljubezenska 

zgodba." Tako je zapisala Anja Muck Župan, vnukinja glavne junakinje 

Charlote, ki je bila mati znanega arhitekta in urbanista Maksa Fabianija. 

Knjiga me je zelo prevzela in še nikoli se mi ni zgodilo, da bi jo takoj, ko 

sem knjigo prebrala, začela brati še enkrat. Prvi del knjige je bolj 

zgodovinski in opisuje razvoj Trsta od 18.  stol. do začetka 20. stol. 

Prevzelo me je, kako kozmopolitsko mesto je bil. Karel VI, oče  Marije 

Terezije, je proglasil Trst za svobodno pristanišče. Ukinili so dajatve in 

trošarine za blago, ki potuje skozi Trst. To je privabilo  v mesto množico 

tujcev, ki so bili na lovu za lahkim zaslužkom. Začelo se je veliko 

priseljevanje, kot bi v Trstu odkrili zlato. Po prvem valu je prišel drugi 

val, tokrat  arhitektov in gradbincev, umetnikov, obrtnikov. Nastala je 

Terezijanska četrt, imenovana  že po novi cesarici M. Tereziji. Priselijo se 

Nemci, Slovani, Armenci, Turki, Grki, Madžari, Aziati, Afričani ... 

Anglela Marchini, hči arhitekta, se zaljubi v tirolskega aristokrata Karla. 

Rodi se jima Charlota, glavna junakinja romana. Sedemnajstletna se na 

prvi pogled zaljubi v mnogo starejšega  Antona Fabianija in začne se 

čudovito lepa ljubezenska zgodba. 

Zelo priporočam. 

 

 

Alice Munro: Ubežnica 

Zbirka osmih novel kanadske Nobelove nagrajenke, v katerih so glavne 

junakinje ženske. Knjiga me je zelo pritegnila, saj so usode žensk zares 

posebne, nenavadne. Zelo pa me je motil slab prevod. Nekateri stavki niso 

pomenili prav nič. Poskusila sem jih večkrat prebrati, a zdelo se mi je, kot 

da so besede nekako nametane. Ta prevod zagotovo ni v čast Mohorjevi 

družbi. 

 

 
**** 

Roman Rozina: Županski kandidat Gams 

Uspešen poslovnež, lastnik najboljše avtomehanične delavnice daleč 

naokoli, Slavko Gams se odloči za kandidaturo za župana. Za vodjo 

svojega volilnega štaba postavi brezposelnega Dejana, kot plačilo pa mu 

ponudi generalno obnovo njegove katrce. Idealist, skoraj anarhist Dejan 

hitro zapade v predvolilno kampanjo in izstreli svojega kandidata na prvo 

mesto. Žal je teža morebitnega županovanja za Gamsa prevelika in ga na 

koncu pokoplje. 

Knjiga na voljo tudi kot e-knjiga za izposojo na: http://www.biblos.si/ 

 

http://www.biblos.si/
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Tone Partljič: Mala 

 

Režiserju gledališča gre prav vse narobe. Kaplja čez rob vsem 

nesporazumom v službi je bilo dejstvo, da so mu vodilni v gledališču do 

skrajnosti oklestili denarna sredstva za repertoar, ki so ga za naslednjo 

sezono sicer s skupnim dogovorom zastavili že pred meseci. V navalu 

jeze in razočaranja je dal odpoved. Osebne stiske ni mogel deliti niti s 

svojo ženo,  saj sta se že pred časom odtujila. Nato pa je srečal mlado 

gledališko igralko in z njo pobegnil na osamljen otok sredi reke, kjer je ob 

iskanju ljubezni odprl v svojem življenju novo, nenavadno poglavje. 

 

 
**** 

Elizabeth Haynes, zaposlena kot analitičarka v policijski obveščevalni 

službi: V najtemnejšem kotu 

 

Gre za prvenec avtorice in najboljši roman po izboru Amazona 2011. 

Zgodba teče paralelno, žrtev psihopatskega narcisa v prvi osebi, kot v 

osebnem dnevniku, opisuje svoje doživljanje sveta, odnosov med ljudmi, 

svojo zaljubljenost in razvoj odnosa s psihopatskim partnerjem v letu 

2003 in svojo obsesivno kompulzivno motnjo, ki izvira iz hude travme ob 

morilskem napadu partnerja , njeno počasno zdravljenje in okrevanje in 

njen končni obračun s partnerjem v letu 2007. Opisi dogajanja in čutenja 

so po moji presoji nenavadno resnični, avtentični. Zato priporočam branje 

vsem, ki jih zanima vpogled v funkcioniranje morilskega narcističnega 

psihopata, ne toliko zaradi njega, kot zaradi dejstva, da so tudi taki ljudje 

del našega socialnega okolja. 

 

 
***** 

Hardvik  Pirnovar: Po sledeh kolaboracije v vojnih letih 1941 – 1945 

 

Knjiga, ki jo sestavlja mnogo avtentičnih fotografij in dokumentov in 

malo besedila nas nikakor ne more pustiti ravnodušne. Brez okrasnih 

pridevnikov nam predstavi golo resnico o kolaboraciji med drugo 

svetovno vojno. Kristalno jasno je, kdo je kolaboracionist in zakaj. 

Knjiga zaključi z natančnimi podatki o žrtvah druge svetovne vojne na 

obeh straneh slovenskega naroda. Knjigo priporočam vsem, ki druge 

svetovne vojne nismo doživeli na lastni koži in smo zato v duhu 

nezmožnosti sprave infiltrirani z mnenji, stališči in občutki drugih ter se 

borimo za oblikovanje lastnega vpogleda in informiranega mnenja. 

 

 
***** 

Žan Pijaže,  Berbel Inhelder: Intelektualni razvoj deteta (izbrani 

radovi) 

 

Gre za precej strokovno knjigo, ki s psihološkega vidika opredeljuje in 

raziskuje razvoj vseh vidikov intelektualnega razvoja otroka. Prinaša 

vpogled v znanstvena dognanja o senzorimotorni inteligenci dojenčka, 

preoperacionalnem razmišljanju predšolskega otroka, konkretnih 

operacijah šolarja in formalnih operacijah adolescentov in pojasnjuje 

razvoj percepcije, pomnjenja, oblikovanje mentalnih slik, razvoj mišljenja 

in razvoj govora. Knjigo priporočam vsem, ki želijo strokovno 

argumentiran vpogled v stopnjeviti razvoj intelekta pri otroku. Zato, da ne 
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bi prekmalu zahtevali preveč in prepozno zahtevali premalo. Ker prvo 

otroka ustrahuje in drugo mu odžira intelektualne izzive. 

 

 
*** 

Douglas Preston (pisec Relikvije): Kodeks (Lov za skrivnostnim 

majevskim zakladom) 

 

Gre za  nezahtevno, dinamično zgodbo o iskanju zaklada, s katerim se je 

dal pokopati ekscentrični in na smrt bolni oče zato, da bi trije sinovi ob 

napornem iskanju razvili svojo možatost. Lahkotno branje, kot bi gledal 

Laro Croft ali Knjižničarja. 

 

 

Yoko Ogawa: Darilo števil 

 

Profesor matematike, poln življenja, ljubezni do računanja in načrtov za 

prihodnost doživi prometno nesrečo. Poškodbe glave so tako hude, da ima 

spomina le za približno 80 minut. Ker ne more živeti sam, zanj skrbijo 

različne gospodinje, s katerimi bodisi njegova skrbnica ali on slej ko prej 

nista zadovoljna. 

Njegovo drugačnost zna s toplino sprejeti mlada oskrbovalka, 

samohranilka. Na svojevrsten način jo prevzame in fascinira, kako 

profesor vse v življenju povezuje s števili. Profesorjem um je namreč pri 

reševanju matematičnih nalog še kako čil. Matematični genij se 

spoprijatelji celo z njenim sinom, po svojih najboljših močeh kaže skrb 

zanj in obema približa matematiko kot zabavno, onadva pa mu skušata 

približata vsakdanje življenje, čeprav se je v njegovih možganih tok 

dogodkov v svetu zaradi omejitve 80-ih minut ustavil že pred desetletji. 

 

 

Ken Catran: Pogovori z modrim 

 

Na videz povprečen najstnik, za katerega po smrti staršev skrbi 

prezaposlena teta, se izkaže, da je povezan s skrivnostnimi umori. Policija 

raziskuje okoliščine le teh, njihova skupna značilnost pa je ta, da so vse 

žrtve vsaj deloma oblečene v modro. Fant sicer med zasliševanji s policijo 

sodeluje, vendar vseskozi govori tudi s skrivnostno osebo, Modrim. Toda 

skrivnostni telefonski pogovori z Modrim pripeljejo do vedno novih 

umorov, dokler ni v nevarnosti tudi njegovo dekle. 

  

http://www.dobreknjige.si/Avtorji.aspx?avtor=Yoko+Ogawa
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjByqHLranIAhVJ2BoKHRShA_I&url=http%3A%2F%2Fwww.mladina.si%2F100556%2Fken-catran-pogovori-z-modrim%2F&usg=AFQjCNHI3uikLDKGzQyfRsqU0kN8zS7TXg
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Tone Partljič: Samo roko daj 

 

Po koncu druge svetovne vojne so bile družine ob slovensko avstrijski 

meji priče številnim prebegom. Takratna oblast je ljudi in območje zaradi 

tega strogo nadzorovala. Nenavadne razmere in napeto vzdušje, celo strah 

niso ušli očesom otrok. Ti so videli marsikaj, o čemer se ni smelo niti 

govoriti. 

Tako je osnovnošolka s samotne kmetije v domačem hlevu našla 

premraženega, lačnega in utrujenega mladeniča. Kaj naj stori, komu naj 

pove, koga naj prosi za pomoč, naj mu sploh pomaga … 

Po dolgem času, potem, ko je postala že babica, jo je poiskal nepoznan 

mlad fant. V roki je nosil pismo in spraševal prav po njej. 

 

 
**** 

Emma Donoghue: Soba 

 

Roman Soba me je zlasti šokirala. Nisem vajena knjig, napisanih v prvi 

osebi, in to kakšni prvi osebi. Zgodbo namreč pripoveduje mali 5-letni 

Jack, ki je skupaj z mamo že vse življenje zaprt v Sobi, veliki 10 

kvadratnih metrov, obdani s pluto. Soba je ves svet, ki ga pozna, podobe 

na televiziji se mu zdijo samo fantazija brez realne podlage, Tastar, ki 

sem ter tja priroma v njuno sobo, pa nujni tujek, ki mu vlogo in funkcijo 

Jack lahko določi le nejasno, pač v skladu s svojo mladostjo. Po 

izrazoslovju, ki je otroško, se zdi, da bi bila knjiga lahko otroška, a to je 

vse prej kot res. Knjiga te šokira in premišljuješ, kako bi reagiral Jack, če 

bi naenkrat živel v Zunaju. In res se to zgodi. Medtem ko mama hrepeni 

po svobodi, je Jack povsem izgubljen v množici novih izkušenj, zlasti pa 

nad tem, da mama zdaj ni več samo njegova, ampak tudi od drugih ljudi. 

Že dolgo me kakšna knjiga ni toliko šokirala kot ta, ki se bere tekoče kot 

kriminalka in povsem spremeni pogled na svet. Knjiga kanadske avtorice 

irskega rodu je prejela nagrado za najboljši irski in kanadski roman, 

priznanje pa so ji izrekli tudi številni pisatelji. 

 

 
*** 

Paddy Doyle: Božji odred 

 

Irska je ena izmed mojih najbolj priljubljenih držav. Zeleni griči, tu in tam 

ovce, ki prekinjajo zeleno barvo, prijazni ljudje. A toliko pretresljivih 

romanov in zgodb, kot jih prihaja iz Irske, težko najdemo še pri kakšnem 

narodu. Toliko zgodb iz irskih internatov, sirotišnic …  Taka je tudi 

avtobiografija Paddyja Doyla, prvega dobitnika nagrade Christyja Browna 

za književnost. Avtor bralca popelje v irske vzgojne ustanove, ki so bile v 

rokah katoliških nun. Malemu Paddyju je mati umrla za rakom, oče pa se 

je kmalu zatem obesil. Knjiga opisuje šest let njegovega življenja, od 

prihoda v sirotišnico, ko je bil star štiri leta, kjer je doživel najtršo 

katoliško »vzgojo«, do  številnih bolnišnic, kamor so ga poslali, ker niso 

znali razvozlati njegovega šepanja. V bolnišnicah je bil priča grozljivim 

stvarem, operirali so ga na možganih, a njegove šepavosti niso znali 

odpraviti. Gre za pretresljivo zgodbo, ki so jo še do nedavna, vsaj v neki 

meri, na svoji koži doživljali številni irski otroci. Knjiga te pretrese, 

pravzaprav ne moreš verjeti, da se v tej idilični državi, ki na zunaj deluje 

tako idealno, skriva toliko gorja. Pretresljivo branje. 
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Paulo Coelho: Prešuštvo (Adulterio) 

 

»Najnovejši roman brazilskega pisatelja Paula Coelha se dogaja v Švici, 

natančneje v Ženevi. Prvoosebna pripovedovalka Linda ima navidez vse. 

Je srečno poročena, ima dva čudovita otroka, denarja ji tudi ne manjka, 

saj je mož lastnik velikega investicijskega sklada. Vsako jutro, ko odpre 

oči v svoje idealno življenje, bi jih najraje spet zaprla. Začne se 

spraševati, če je to vse, kar ji življenje ponuja. Dan je enak dnevu. Začne 

se spraševati o odnosu do moža, o njuni medsebojni ljubezni. Začne se 

spraševati ali popolna odsotnost ljubosumja na obeh straneh ne pomeni 

tudi odsotnost medsebojne ljubezni. Bližajo se volitve. In kot novinarka 

ženevskega časopisa intervjuja poslanskega kandidata Jacoba Königa. 

Jacob je bil njena srednješolska romanca. Dolgočasen intervju s politikom 

se konča s poljubom. Dogovorita se tudi za naslednji sestanek. Linda si z 

njim želi razbiti monoton vsakdan. König ni tako zagret kot Linda, saj se 

boji za svoj ugled. Jacob končno odgovori na njena nešteta sporočila in 

telefonske klice in postaneta ljubimca. Linda se počuti kot dvojna 

osebnost. Tudi v tej novi situaciji se ne znajde ravno najbolje.«  

Vir: http://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=1243  

 

Zelo provokativna in lahko berljiva zadeva. 

 

 
***** 

Paolo Giordano: Samotnost praštevil 

 

Samotnost praštevil je rahločutna zgodba o samoti, drugačnosti in 

prijateljstvu. Je hkrati najbolj bran italijanski roman leta 2008. Napisal ga 

je "čudežni deček" Paolo Giordano, rojen v Torinu, po poklicu pa fizik. 

Knjiga se začne presunljivo, z otroštvom glavnih junakov Mattie in Alice, 

ki sta vsak zase doživela travmatično izkušnjo in travme se v njunih 

življenjih še nadaljujejo, oba sta osamljena kot praštevila med drugimi 

števili. Travmatični izkušnji ju spremljata v šoli, ko se ne moreta vključiti 

v družbo, mučita se telesno in duševno. Njuna vez je posebna, a se ne 

razvije v telesno razmerje. Sta kot praštevilska dvojčka: vedno skupaj, a 

se nikoli ne dotikata. Zgodba se zaplete in razplete, a je predvsem zgodba 

o samoti, zlasti pa zgodba o družinah, ki preveč pričakujejo od otrok 

zaradi lastnih neuspehov ter ne uspejo razviti toplih medčloveških 

odnosov. Zgodba je pravzaprav zgodba o današnji družbi, ki je površna in 

hladna, brez vsebine. Priporočam! 

 

 
*** 

Lucinda Riley: Hiša orhidej 

 

Julia Forrester je v otroštvu preživela veliko srečnih uric v rastlinjaku na 

posestvu Wharton park, kjer je njen dedek skrbel za orhideje. Veliko let 

pozneje, ko Julie doživi nenadno izgubo moža in sina, se po tolažbo spet 

zateče v rastlinjak Wharton parka, imenitnega posestva, ki ga je pred 

kratkim prevzel postavni Kit Crawford. Ta želi posestvo s pripadajočo 

graščino, vrtovi in rastlinjaki temeljito obnoviti, pri tem pa v koči, kjer sta 

nekdaj živela Julijin dedek in babica, naleti na star dnevnik. Kit ga preda 

Julii, ona pa ga odnese k svoji babici Elsie, ki ji počasi, košček za 
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*** 

Jane Austen: Prepričevanje 

 

Pri Jane imam vedno občutek, da se ji na koncu nekam mudi – tokrat je bil 

ta občutek zelo izrazit. Morda je k temu botrovalo dolgočasje, ki ga je 

nizala vse do konca. Kot da je imela znan zaključek, ni pa našla zgodbe, ki 

bi bralca držala v napetosti in ga takšnega pripeljala do zaključka. Tako 

sem se morala dolgočasiti z ničemer, hkrati pa nisem zaznala niti tistega 

znamenitega Janinega sloga, zaradi katerega se mi občasno zahoče njenih 

zgodb. Zgodba Anne, ki je bila pred osmimi leti kratek čas zaročena s 

Frederickom, ima torej že na začetku znan zaključek, nima pa zgodbe, ki bi 

bralca vlekla k nadaljnjemu branju. Morda je bil njen sarkazem do družbe, 

ki ga je zaznati v vseh delih, tokrat precej manj izrazit, v ospredju pa je 

razbrati ljubezen. 

 

 
*** 

Jane Austen: Northangerska opatija 

 

Zelo drugače spisana zgodba. Mladost, brezskrbno preživljanje 

vsakdanjosti, hitra sklepanja poznanstva, katerim sledijo naivna 

razmišljanja protagonistke Catherine, dajejo romanu lahkoten pridih, kjer 

nekoliko ostreje posežejo misli Jane Austen. Predvsem njeni vložki nas 

potegnejo v razmišljanje o takratni družbi, sicer pa je v ospredju zgodba 

mladega dekleta, ki svet vidi skozi zgodbe prebranih knjig, predvsem 

grozljivk, s katerimi riše predstave o prihodnosti. Potovanje v Bath in 

kasneje v Northangersko opatijo jo obogati z resničnim dogajanjem, 

resničnimi osebnostmi in resničnimi razmerji. Spoznava prave in navidezne 

prijatelje, ki ustvarjajo prava ali navidezna razmerja.  

Roman za ljubitelje lahkotnih zgodb, ki rišejo življenje mladostnikov v 

Veliki Britaniji devetnajstega stoletja. 

 

 
***** 

David Mitchell: Tuje pero 

 

Devet zgodb, ki jih prepleta skoraj nevidna nit, zahtevajo zelo pozorno 

branje. Če izgubimo nit, izgubimo zgodbo; izgubimo napetost in željo po 

nadaljnjem branju. Če sledimo niti, knjige ne moremo več izpustiti iz rok.  

Med potovanjem po različnih delih sveta spoznavamo različne ljudi, z 

različnimi zgodbami. Zdi se, da vsak drži svojo nit, ki jo vleče za seboj in 

tke lastno mrežo, ki se na določenih točkah prekriva z mrežo drugega, iz 

druge zgodbe. 

Zgodba je pripovedovana živahno, miselno, včasih skoraj brezosebno, v 

celoti pa ovita v neizmerno toplino dobrote in sobivanja z drugimi ali 

neverjetno ravnodušnostjo posameznika do sveta okoli sebe. Prepletena 

zgodba bo navdušila posebej zahtevne bralce, ljubitelje rahlo 

znanstvenofantastičnega pridiha, ki je z nami danes in ustvarja realno 

sedanjost. 

 

koščkom, razkrije resnico o ljubezenskem razmerju, ki je skoraj pogubilo 

Wharton park. Knjiga te posrka, da je ne zmoreš odložiti, ni pa presežek, 

ki bi dolgo ostal v tvojih mislih ... 
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***** 

Jean Echenoz: Pobliski 

 

Dvomim, da sem se začela tako zelo zanimati za elektromagnetne valove, 

da sem knjigo, sicer na skromnih 120 straneh, prebrala skoraj v trenutku. 

Vzrok, da knjiga ostane v roki do zaključka, je predvsem dinamičen slog 

avtorja in njegova zmožnost, da izume Nikola Tesle poda v pravšnji meri – 

dovolj, da protagonista Gregorja prepoznamo kot enega največjih 

izumiteljev in da se ne utrudimo od razlag posameznih izumov, ki jih niza 

skozi zgodbo. Njegov akrobatski in hkrati eleganten slog poskočno preliva 

trenutke v dneve, dneve v leta, suhoparni dvoizmenski tok pa spremeni v 

predmet burleske med napadalnimi privrženci Thomasa Edisona in vase 

zaprtega, neškodljivega genija, na račun katerega bogatijo posamezniki in 

uživajo množice. Pikri komentarji, ki jih niza avtor med vsebino dogajanja, 

dajejo že tako čudovitemu slogu le še piko na I. 

Knjiga za vse ljubitelje knjig – tudi za tiste, ki jih zmrazi ob misli, da bodo 

prebirali nastanke in razvoj izumov enega največjih genijev vseh časov. 

 

 
** 

Svetlana Makarović: V tem mrazu 

 

Pesniško zbirko Svetlane zelo težko ocenim s tako nizko oceno, saj jo zelo 

cenim. Pravzaprav jo občudujem, predvsem zaradi njene kritičnosti do 

okolja in trdnih stališč, ki jih razdaja. Njena hudomušna kritika je že bila 

opevana v njeni poeziji, ki me je pritegnila, tokrat pa ... 

Ocena je posledica neprebujenih občutkov. Pesmi sem zgolj brala, se 

nekajkrat ustavila, da bi dojela njihovo bistvo, ga morda dojela, pa vendar 

se še vedno ni ničesar predramilo v mojih čutilih. In tako sem prišla do 

konca brez trzljajev, brez misli, ledena kot mraz – ledena kot pesniška 

zbirka Svetlane Makarovič.  

 

 
**** 

Jean Echenoz: Grem 

 

Jean Echenoz me je navdušil s satiričnim humorjem v romanu Pobliski. 

Njegov slog me je dobesedno prevzel in tako sem vzela v roke njegovo 

drugo delo, roman Grem. Brala sem in brala ter čakala na tisti poblisk, ki 

sem ga začutila v prvem romanu. Ni ga bilo. Pričakovani humor je bil zgolj 

zaznan, nikakor pa ne začuten. In ko sem že nameravala odložiti, sem 

doumela bistvo. 

Zgodba je pripovedovana statično. Trenutki, ki bi lahko prinesli dinamiko, 

se zdrobijo, preden se začnejo krepiti. Potovanje protagonista Ferrerja, 

zbiratelja umetnin, nakaže zaplet, ki se nikoli zares ne zgodi, in vrh se 

razblini, preden ga uzremo. Razpleta tako ni in ko pridemo do konca, smo 

spet na začetku. Začutiti je rahlo spremembo v protagonistovem čutenju, 

večinoma pa je pripoved, ki bi jo narava dogodkov lahko pripeljala do 

spektakularne kriminalke, ostala statična, tako kot Ferrer. Statika in 

brezizhodnost, ki sta ves čas prisotna, nas tako popeljeta v osebnost 

protagonista, ki nikoli ni povsem razkrit. 
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***** 

Ernest Hemingway: Starec in morje 

 

Prileže se. Je kot basen za otroke. Dobri stari ribič se poda na odprto morje, 

ulovi ribo in bije bitke z morskimi psi, medtem pa nas vseskozi greje s 

svojo milino, dobrosrčnostjo, močno voljo, da premaga neizprosnega 

obiskovalca. Vzljubimo ga in upamo, da bo boj na njegovi strani, in ko se 

boj zaključi, smo močni kot starec. Ne jočemo. Smo zadovoljni, ker je tudi 

on zadovoljen, čeprav se zdi, da je izgubil bitko. 

 

 
***** 

Daniel Glattauer: Proti severnemu vetru 

 

Cinično, sarkastično, škodoželjno, hudomušno, hrepeneče, ljubeznivo, 

strastno dopisovanje med Emmi in Leom, ki se je začelo naključno, ko je 

Emmi s tipkarsko napako poslala sporočilo napačnemu naslovniku, in to 

ravno v trenutku, ko ga je ta potreboval. 

Lahkotno branje z okusnim humorjem osveži vsakega, tudi zahtevnega 

bralca. Preplet misli, prebujanje čustev, premagovanje strahu z dinamičnim 

jezikom ne pusti bralcu, da bi pred koncem počel karkoli drugega.  

 

 
**** 

Daniel Glattauer: Vsakih sedem valov 

 

Dopisovanje po mailu je nadaljevanje dopisovanja iz romana Proti 

severnemu vetru, le da se tokrat izgubita sarkazem in cinizem. Občasno se 

še prikažeta, vendar so v ospredju čustva, ki se vse bolj odražajo zaradi 

neučakanosti, nejasnega stanja, v katerem se znajdeta dopisovalca, in 

hrepenenje po vsem in vseh, ki ju obdajajo.  

Tokrat se pripoved približuje ljubiteljem romance, saj se umiri in bralca 

pušča v negotovosti vse do konca. Lahko bi se brala ločeno od prve knjige, 

je pa s tem bralec prikrajšan za dinamiko in fantastično igro besed 

sarkastičnega priokusa iz prve knjige. 

 

 
***** 

Pierre Lemaitre: Na svidenje tam zgoraj 

 

V ospredju zgodbe, ki se odvija v povojnem času prve svetovne vojne, sta 

preživela vojaka Albert in Édouard, ki se zbližata v zadnjem napadu, ki ga 

je izvedela njuna divizija pod poveljstvom polkovnika Pradella. Njuno 

druženje nas popelje po Franciji, ko so ali bi morali častiti tiste, ki so bíli 

boj; ki so ali bi morali poskrbeti za vojne invalide, in ko so nekateri 

bogateli na račun šibkih. 

Pisatelj ne hiti z zgodbo. Ustavi se, da nas z opisom postavi na tisti kraj in 

v tisti čas. Začutimo njih, ki so po vojni lahko preživeli le z lastnimi 

domislicami. Njihova stiska je nit zgodbe, ki se odvija vzporedno z zgodbo 

tistih, ki so povojni čas izkoristili za graditev lastnega imperija.  

Opisi so slikoviti in ravno zato verjetno nimamo občutka, da je zaradi njih 

zgodba obstala. Nasprotno, zgodba z opisom dobi podobo, s katero si 

hitreje zrcalimo nadaljnje dogajanje. 
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Roman za ljubitelje slikovitega pripovedovanja, ki ljubijo hitenje in 

počasnost pripovedovanja. Zagotovljeno razmišljanje o prebranem in 

občutenje prebranega še dolgo po tem, ko bo knjigo listal že novi bralec. 

 

 
***** 

Atiq Rahimi: Kamen potrpljenja 

 

Središče zgodbe je soba v Afganistanu, v kateri leži moški v komi, ranjen v 

boju za vero. Negovalka je njegova žena. Moli, neguje, skrbi za hčerki, 

medtem ko v okolici donijo streli vojne. Žrtvuje se zanj. Želi, da nekega 

dne ponovno spregovori, da skrbi zanjo, da skrbi za hčerki.  

Med negovanjem se pogovarja z njim. Moli, kot ji veli vera, hkrati pa se iz 

nje luščijo misli, občutki, ki jih, v času njegovega »budnega« življenja, 

nikoli ni izrekla ali povedala. Medtem ko pripoveduje o preteklosti, o 

njunem začetku, o odnosu družbe do žensk, se njeni čuti prebujajo v 

sovraštvo, ki se še vedno prepleta s ponižnostjo afganistanskih žena – še 

vedno se žrtvuje zanj, kar sprejema kot svojo nalogo.  

Zgodbo sestavljajo kratki stavki, ki stopnjujejo pripoved. Molitev, ki 

zahteva ponavljanje devetindevetdeset božjih imen od jutra do večera, 

stopnjuje njena občutja do eksplozije, ki nas pripelje do dramatičnega 

konca.  

 

 
*** 

Sarah Dunant: Rojstvo Venere 

 

Zgodovinski roman nas popelje v renesančne Firence. Spremljamo 

življenje najmlajše hčere bogatega trgovca, katere značaj ni sprejemljiv 

takratnim družbenim normam. Njena želja po umetnosti in njena zvedavost 

nista zaželeni, saj je mesto takratne ženske vse prej kot v umetnosti in 

znanju. 

Čeprav je zgodba postavljena v razburljivo zgodovinsko obdobje, ko je 

cvetela umetnost, ko je prihajalo do političnih menjav, ko je po deželi 

kosíla kuga, se je ta razburkanost v romanu pojavljala zgolj kot sapica 

vetra, ki ga je začutila tudi glavna junakinja, vendar je zaradi lahkotnosti 

bralec prikrajšan za čute, ki se porodijo, ko pisatelju uspe obdobje prikazati 

v tako jasnih barvnih odtenkih, kot so jih največji umetniki takratnega 

obdobja nizali na stene in strope katedral. 

 

 
**** 

Virginia Woolf: Trenutki videnja 

 

Dnevniški zapiski angleške pisateljice so v okrnjeni obliki prevedeni v 

slovenščino in je morda zato težje določiti vzroke za premore, ki se 

pojavljajo med posameznimi zapisi. Virginia je med pisanjem preskakovala 

iz misli v misel, iz dogodka v dogodek, hkrati pa ni zapisovala v času, ko je 

bila zaradi duševnih motenj nezmožna pisati. Bralec tako nepričakovano 

obstane na neznanem mestu, z neznanimi ljudmi.  

Virginia ni zapisovala notranjih doživljanj – celo odganjala jih je –  kot da 

bi bežala pred samo seboj. Ošabnost, prevzetnost in vzvišenost, lastnosti, ki 

jih ji je moč pripisati, se tako razblinijo. Zdi se, da se ni dotikala sebe, ker 

je v njej prebivalo tisto, kar jo je na koncu pogubilo. 
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**** 

Orhan Pamuk: Muzej nedolžnosti 

 

V obsesivni ljubezni, ki jo Kemal, bogati Istanbulčan, goji do Füsun, 

čeprav je zaročen s Sibel, ki je po družbenih normah primernejša zanj, saj 

izhaja iz višjega družbenega sloja, spoznavamo družbo v sedemdesetih in 

osemdesetih letih prejšnjega stoletja, bogate, ki prezirajo revne, filmsko 

industrijo, ki je prevladovala v takratni Turčiji, predvsem pa čutenja, ki jih 

je Kemal gojil do Füsun in predmetov, ki se jih je kdajkoli dotaknila. 

Zgodba se odvija skozi predmete, ki jih Kemal zbira od prvega intimnega 

druženja z njo, medtem ko Füsun izgine neznano kam in ko kasneje skoraj 

vsak večer preživi z njo, z njenim možem in z njenimi starši.  

Melanholično pripovedovanje, ki ga v prvi osebi ednine zapisuje sam 

Pamuk, po naročilu Kemala, poraja različna občutenja – odvisno od 

bralčevega razpoloženja, ko prime knjigo v roke. Zanjo je potreben čas – 

hitenje je prepovedano, saj z njim izgine sladkost pripovedovanega. Zanjo 

je potrebna ljubezen do besede. Žal se melanholično nizanje slastnih povedi 

razblini ob prenekaterih napakah, ki se pojavljajo v prevodu. Morda so 

opažene ravno zaradi izpiljenega jezikovnega sloga. Sladica za zelo 

posebne bralce. 

 

 

 
***** 

Cormac McCarthy: Cesta 

 

Oče in sin hodita po cesti, s seboj vlečeta voziček z živili in predmeti, ki ju 

najdeta na poti, medtem ko se pomikata proti jugu. Obdana sta s sivo 

pokrajino, z mrtvim drevjem, s hladnimi nočmi in vročimi dnevi. Tako 

vročimi, da se topi celo asfalt.  

Po močnem blisku, ki je živo spremenilo v neživo, sta poslednja preživela, 

ki se pomikata z upanjem, da najdeta košček zemlje, kjer bi lahko živela, in 

da poiščeta dobre ljudi, s katerimi bi lahko prebivala. Med potovanjem 

srečujeta dobro in zlo. Dobremu ne pomagata, ker bi ogrozila sebe, zlemu 

se izogibata, ker bi bila pogubljena.   

Monotono zapisano potovanje nas postavi v čas in prostor sivega in 

mrtvega. Pisatelj z besedami izvrstno upodobi čas in kraj, kjer se oče in sin 

zavedata, da imata le drug drugega, kjer je vsak korak upanje in kjer je vsak 

grižljaj neizmeren užitek. Močna in strašna zgodba je tako groteskna, da 

bralec komaj zmore izraziti čustva ob pretresljivem stanju, v katerem se 

nahajata. 

Izvrstno branje za posebne bralce. 
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***** 

Dušan Rutar: Materina roka 

 

Če je bila zgodba v romanu Cesta srhljiva fikcija, je pripoved Ane srhljiva 

resničnost. V prvi knjigi »Ne, oči ne!« spoznamo resnično zgodbo dekleta, 

ki jo je pri enajstih letih začel posiljevati oče. Pravkar prebrana zgodba 

nadgradi srhljivo otroštvo, sedaj že odrasle Ane, in nas popelje v njeno 

razmišljanje in potovanje v preteklost, kjer ni bil edini posiljevalec zgolj 

oče, temveč tudi objestna mati. 

Zgodba je pripovedovana na enak način kot prva knjiga – dopisovanje med 

Rutarjem in Ano. Tako sledimo Anini preobrazbi, njenim duševnim 

vzponom in padcem, skozi katere postopoma doumeva, da ni bila kriva za 

dejanja, ki sta jih zakrivila oče in mati, da ni moteča v družbi ter da zna 

razumeti vsakdan in navsezadnje preteklost, ki jo je zaznamovala za celo 

življenje. Srhljivo otroštvo, ki ga ne bi smel doživeti nihče. 

 

 
**** 

Jean Echenoz: 14 

 

Roman o prvi svetovni vojni se me je dotaknil nekoliko bolj kot roman 

Grem in nekoliko manj kot roman Pobliski. Pisatelj se tokrat posveti prvi 

svetovni vojni. Spremlja življenja petih fantov, ki gredo na fronto, in 

dekleta, ki čaka na dva izmed njih. Osebe ostajajo neznane do konca. Zdi 

se, da obstajajo zgolj zato, da obstajajo dogodki, ki rišejo stanje prve 

svetovne vojne. Bolj kot osebe in bitke so v ospredje postavljena vzporedna 

dogajanja. Izvemo, kako so vpoklicani vojaki in tudi drugi verjeli, da bo 

vojna trajala zgolj 14 dni; začutimo njihovo nevednost, nepripravljenost na 

vojskovanje; srečamo se s spremljevalci, kot so podgane in uši in začutimo 

grozoto, ki so jih v jarkih pustili granate, streli, plini,… Roman bi lahko 

pustil grenak priokus vojnih grozot, vendar se ta razblini ob slikovitem in 

nevsiljivem, torej ravno pravšnjem pisateljevem humorju, ki je dejanje 

osebe brez desne roke opisal sledeče: »Njegov obraz je ostal brezizrazen, 

vse telo negibno, zato pa je v znak solidarnosti dvignil desno pest, a te 

njegove kretnje nihče ni videl.« 

 

 
***** 

Tyler Hamilton: Skrivna dirka 

 

Knjiga Tylerja Hamiltona je izpovedi profesionalnega kolesarja o skrivnem 

svetu skrivanja, laži, umazanih iger, visokih stav in globokih padcev, ko se 

le te razblinijo. Knjiga ni zgolj pripoved o sedmih zaporednih prigoljufanih 

zmagah padle kolesarske legende na dirkah po Franciji, Lancea 

Armstronga. Hamilton najprej obračuna s seboj, s svojo lastno športno 

potjo. Povsem brez dlake na jeziku govori o celotni piramidi ustanov in 

posameznikov, ki obvladujejo in vodijo ta "skrivni svet", začenši z 

mednarodnim kolesarskim združenjem (UCI). Opozarja na popoln razkroj 

moralno-etičnih vrednot v vrhunskem športu, ne le v kolesarstvu, kar 

nekajkrat nakaže prevare tudi v drugih športih, v katerih se pretakajo 

velikanske vsote denarja. Žal pa želja po potrjevanju, dokazovanju ni 

okužila le celotnega vrhunskega športa, nezadržno prodira tudi v vedno bolj 

tekmovalen množični "rekreativni" šport. 
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***** 

Gillian Flynn: Ostrina 

 

Prvi roman pisateljice Gillian Flynn, avtorice uspešnice »Ni je več«. Ker 

me je ta knjiga zelo navdušila, sem se odločila še za prvi roman in nisem 

razočarana. Zgodba je napeta, zanimiva in komaj čakaš, da prebereš, kako 

se bo razpletla. Mlada novinarka Camille Parker mora napisati članek o 

izginulih deklicah Ann in Natalie v njenem rodnem mestu Wind Gapu. 

Tam še vedno živijo njena mama Adora, mamin mož Alan in polsestra 

Amma. Ko pride v mesto iskati informacije, se začnejo razpletati dogodki, 

tudi temni iz svoje preteklosti. Tako ugotovi, da svoje družine pravzaprav 

sploh ne pozna. Knjigo priporočam ljubiteljem psiholoških trilerjev.  

 

 
*** 

Ivica Đikić, Davor Krile, Boris Pavelić: Gotovina: stvarnost in mit 

Življenjska pot hrvaškega junaka in antijunaka. V rani mladosti mu umre 

mati. Kot mornar pobegne in se javi v tujsko legijo. Poveže se s francoskim 

in kasneje s hrvaškim podzemljem. Na Hrvaško se vrne na začetku 

jugoslovanske morije konec prejšnjega tisočletja. Je eden izmed glavnih 

izvajalcev hrvaške obrambe. Največjo slavo mu prinese vojaška operacija 

Nevihta 1995, ki pa ji sledijo številni zločini nad civilnim srbskim 

prebivalstvom. V želji Hrvaške za vključitev v evroatlantsko unijo, pod 

pritiskom Haaga, postane eden izmed najbolj iskanih vojnih zločincev. Ko 

ga privedejo v Haag, ga obsodijo za vojne grozodejstva, a ga na koncu 

izpustijo. 

Knjiga na voljo tudi kot e-knjiga za izposojo na: http://www.biblos.si/ 

 

 
*** 

Neil Gaiman: Ameriški bogovi 

Shadow, kaznjenec, je zaradi smrti svoje žene Laure izpuščen iz zapora par 

dni prej. Ko stopi na prostost, ga ogovori Wednesday, ki mu ponudi delo. 

Shadow se znajde v bitki med starimi, tradicionalnimi bogovi ter novimi 

ameriškimi bogovi (bog interneta, kreditnih kartic …). Shadow mora poleg 

nove službe poskrbeti tudi za lastno preživetje. 

Knjiga na voljo tudi kot e-knjiga za izposojo na: http://www.biblos.si/ 

 

 
*** 

Fred Vargas: V Neptunovem vetru 

 

Gre za napeto kriminalko starega kova, kjer je zaplet še vedno logičen in 

pričakovan. Navdušila me je hudomušna pripoved o dojemanju sveta in 

soljudi s strani glavne osebe, inšpektorja Adamsberga. Morda tudi zato, ker 

sem mislila, da je pisec moški in tega pristopa pri pisateljih nisem vajena. 

Prijetni, bogati orisi značajev in njim pripisljivo reagiranje začinijo knjigo 

tudi tam, kjer bi kot kriminalka postala dolgočasna. Priporočam jo v branje 

ljubiteljem kriminalk, ki se med branjem radi muzajo in hehetajo. 
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**** 

Agatha Christie: Poirot investigates 

 

Knjiga prinaša izbor enajstih kratkih zgodb o  znanem zasebnem detektivu 

in njegovih dedukcijah in sintezah zanimivih zločinov. Seveda njegove 

znamenite male sive celice vedno znova presenetijo tako kapitana 

Hastingsa kot tudi nas, bralce. »Luštkan« je izvirni  angleški jezik, ki ga 

uporablja pisateljica, saj ni težak za branje in zabava z »pobelgijščeno« 

angleščino glavnega junaka. Ste vedeli, da je bila slavna pisateljica 

disgrafik in so bila njena izvirna dela na moč grdo napisana in polna 

slovničnih napak? Vsekakor dobro razvedrilno branje za vse, ki ste tekoči v 

branju angleščine. 

 

 
***** 

Ivan Cankar: Izbrano delo I. 

 

Med Slovenci velja, da je Cankar »težak« za branje in ali ni zanimivo, da 

sam v govoru v Trstu navaja isto? In vendar, z malo našega zbranega 

poguma, pisatelj z barvitimi primerjavami in slikovitimi opisi značajev in 

izgleda ljudi, ki jih predstavlja v družbeno kritičnih in sporočilnih krajših 

zgodbah, naslika krasno sliko, nas ovije v melodijo, ki verno odslikava 

vsebino, in nehote se predamo občutkom, ki jih kot spreten rokohitrec  

pravo karto izvabi iz nas. Že dolgo ga nisem brala. In krasen je. 

Tudi njegova predavanja so globoka, povedna in vizionarska. Priporočam. 

 

 
*** 

Karin Slaughter: Nezvesti 

 

Gre za malce temnejšo zgodbo o  kaznovanju mladih pripadnikov skoraj 

amiške verske rodbine, ki jo odkriva lokalni vodja policije in njegova 

skoraj žena, lokalna pediatrinja in patologinja. Zapisana je tako, da bralec 

brez težav sledi razpletu in užije pozitiven zaključek. Če ob tem razmišlja, 

kje se konča vera in začne fanatizem ter kako zloba ne potrebuje 

odpustkov, je že presegel nivo knjige. Razvedrilno branje za ljubitelje 

kriminalk. 

 

 
*** 

Paolo Giordano: Človeško telo        

 

Nadporočnik Egitto Alessandro se s skupino mladih italijanskih fantov 

poda na misijo v Gulistan v Afganistanu. Misijo zaznamuje tragična izguba 

štirih vojakov pri varovanju konvoja afganistanskih tovornjakarjev. 

Obenem knjiga pripoveduje tudi zgodbo Eggitove družine. 

Knjiga na voljo tudi kot e-knjiga za izposojo na: http://www.biblos.si/ 

 



16 
 

 
*** 

Vladimir P. Štefanec: Odličen dan za atentat    

 

Roman je preplet različnih zgod. Glavni lik, Peter, izgubi službo in zapusti 

ga soproga. Sodišče avtomatično dodeli skrbništvo nad sinom materi. Peter 

piše pismo predsedniškemu kandidatu, ki mu v času kandidature obljubi 

pomoč, vendar, ko je izvoljen, nanjo pozabi. Peter naredi načrt za atentat, 

ki ga na koncu stane življenja. V drugi zgodbi atentat odpre fotoreporterki 

vrata med uveljavljene novinarje, brezposelnemu pisatelju pa odlično 

zgodbo za kasneje nagrajeno knjigo. 

Knjiga na voljo tudi kot e-knjiga za izposojo na: http://www.biblos.si/ 

 

 
***** 

Dennis Lehane: Zlovešči otok         

 

Zvezni šerif Teddy Daniels skupaj s partnerjem, zveznim šerifom Chuckom 

Aulejem odide v psihiatrično bolnico na zloveščem Shutterjevem otoku, 

kjer je pogrešana bolnica. V bolnici so hospitalizirani najhujši ameriški 

zločinci. Teddyja poleg uradne dolžnosti vodi na otok tudi iskanje 

povzročitelja požara, v katerem je umrla njegova žena. Zarada slabega 

vremena sta Teddy in Chuck primorana ostati na otoku par dni. Teddy 

pride na obetavno sled srhljivi zaroti, pri čemer pa sem postane glavni 

osumljenec oziroma kaznjenec. 

Odlično branje! 

Knjiga na voljo tudi kot e-knjiga za izposojo na: http://www.biblos.si/ 

 

 
***** 

Carlos Ruiz Zafon: Senca vetra 

 

Knjiga govori o knjigi, ki jo mladi Daniel izbere v hiši, imenovani 

»Pokopališče pozabljenih knjig«, kamor ga nekega jutra odpelje njegov 

oče. Knjiga avtorja Juliana Caraxa, ki jo Daniel izbere, nosi naslov Senca 

vetra in kot njegova izbranka mora njen lastnik nanjo paziti kot na punčico 

svojega očesa. S tem pa se zgodba v bistvu šele začne, saj knjiga mladega 

Daniela tako navduši, da začne iskati še ostale knjige tega pisatelja, s čimer 

se nevede poda na skrivnostno raziskovanje in nevarno pot skoraj trideset 

let stare skrivnosti življenja Juliana Caraxa.  

Pisatelj odlično prepleta dve zgodbi, Danielovo in Julianovo. Dogajanje je 

postavljeno v povojno Barcelono in na trenutke so opisi opustošenega 

mesta prav morbidni. V času, ko je celotno prebivalstvo potrebovalo kar 

nekaj let, da so se njihova življenja vrnila v stare tirnice, pisatelj odlično 

opisuje tudi tegobe odraščanja mladega Daniela, ki je vsak dan bolj željan 

priti do dna skrivnosti Juliana Caraxa. 

Odličen roman, napisan na način, ki bralca potegne med črke, besede, 

vrstice, da le stežka odloži knjigo. 
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*** 

Viktorija Zmaga Glogovec: Želim si 

  

Knjiga opisuje življenje ženske srednjih let, matere samohranilke,  v 

razmerju s poročenim moškim.  Zgodba preklaplja med preteklostjo in 

sedanjostjo, med spomini in realnostjo.  Ko bivši ljubimec, s katerim sta 

resno zvezo zaključila pred dvema letoma, zaradi bolezni naredi samomor,  

jo to zelo prizadene in začne razmišljati o njunem odnosu in o svoji 

odgovornosti za njegov prehitri odhod s tega sveta. Začne razkopavati 

spomine in svojo dušo. Vse bolj se prepušča spominom ...            

 

 

 
***** 

Muriel Romana: trilogija o Marcu Polu 

  

Avtorica Muriel Romana je natančno predelala vsa dosegljiva zgodovinska 

dejstva o znamenitem trgovcu in popotniku in jim dodala  vsebino. 

Prvi del z naslovom Beneška karavana popisuje Markovo mladost v 

Benetkah, srečanje z izgubljenim očetom in odhod  ter potovanje proti 

Kitajski. 

Drugi del opisuje Markovo življenje na kitajskem dvoru z vsemi spletkami. 

Tretji del pa opisuje potovanje nazaj domov in dogodke po povratku v 

domovino. 

Največja vrednost dela je vpogled v tedanje življenje ljudi v krajih, skozi 

katere je Marco potoval. Navade in običaji ljudstev so popisani do 

podrobnosti. 

Preden sem knjigo prebral, sem mislil, da je Marko Polo pač šel na 

Kitajsko, najbrž z ladjo, in to ni nič posebnega. Šel pa je peš in je za to 

porabil kar nekaj let. Mnogokrat je bil v smrtni nevarnosti, iz katere sta ga 

rešila lastna iznajdljivost in pogum.  

Avtorica je vsa preverjena dejstva ovila v čudovito zgodbo, vredno branja. 

 

 
****/* 

Igor Karlovšek: Gimnazijec 

 

Pisatelj Igor Karlovšek me je navdušil že z literarnim delom GRAN 

CANARIA. 

Razlog za branje romana GIMNAZIJEC  je tudi ta, da je dogajanje 

postavljeno v  Radeče, kjer sem se nekoč s staro mamo sprehajala po 

desnem bregu Save in od daleč opazovala skrivnostno stavbo prevzgojnega 

doma. 
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***** 

Dave Pelzer: Otrok brez imena 

 

Knjiga Otrok brez imena je prvi del trilogije avtorja Davea Pelzerja. Je 

avtobiografska zgodba o otroštvu, polnem zlorab. Konec koncev je ta 

primer tretji najhujši primer zlorabe nad otrokom v zgodovini Kalifornije. 

Sama zgodba je žalostna, boleča in v človeku prebudi vsa najhujša čutenja. 

In zakaj bi to človek bral? Po mojem mnenju je to zgodba, ki jo nujno mora 

prebrati vsak čitelj, socialni delavec, starši, ker je zelo dobro orisano to, 

kako močno manipulira in ustrahuje nekdo, ki zlorablja. Hkrati je v tej 

zgodbi ravno šola tista, ki je trpljenje fanta puščala štiri leta in ga po spretni 

manipulaciji matere označi kot težavnega otroka in hkrati je bila ravno šola 

tista (natančneje nadomestni učitelj, ki v dečku ni videl le problematičnega 

otroka), ki ga je rešila. Vsak težavni otrok ima za sabo zgodbo in tega se ne 

sme nikoli pozabiti. 

 

 
****+ 

Brigitte v sodelovanju z Véronique Mougin: Brezdomka v Parizu 

Zgodba govori o ljudeh, ki  za vedno ostanejo ujetniki življenja brez strehe 

nad glavo, in o ljudeh ki  se jim kljub vsemu uspe znova postaviti na noge 

in zaživeti normalno življenje. A za uspeh so potrebovali močno 

voljo,  vztrajnost, čas in prijateljsko podporo. 

 

 

Ilija Trojanow: Odvečni človek  
 

Knjigo toplo priporočam vsem, ki se sprašujejo, kam gre ta svet, kako 

deluje vsprega kapitala in politike in ki na svoji koži še ne čutijo, da so 

kapitalu vse manj potrebni. Če samo en delavec v Ameriki z daljinskim 

upravljanjem obvladuje 700 ha veliko farmo, potem se lahko samo 

vprašamo, s kom pravzaprav tekmujemo? Kratka in razumljiva poglavja. 

Tudi trendu se lahko upremo, če se ga pričnemo zavedati. 

 

 

Dan Ariely: Predvidljivo nerazumni 

 

Na naše odločitve pogosto vplivajo za nas povsem neracionalni dejavniki, 

ki pa so še kako predvidljivi, če jih seveda poznamo. Preden boste 

naslednjič posegli po izdelku, ki ga oglašujejo z gromozanskim popustom, 

poglejte okrog, če ni kateri še cenejši. Če pa je nekaj GRATIS, smo pa 

povsem nerazumni. Izvedeli boste tudi, zakaj smo vedno bolj apatični na 

negativne novice, zakaj denar ni edino motivacijsko sredstvo, zakaj 

globalni trg ni boljši od lokalnega, da racionalna ekonomija ni vsemogoča 

in še in še in ne nujno v tem vrstnem redu, ker pišem po spominu. 
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Predvsem pa je delo napisano v razumljivem in humornem jeziku. Tak je 

tudi avtor, ki je preživel hudo osebno tragedijo in ostal pozitiven. 

 

 
**** 

Patricia Cornwell: Srhljivo razkritje 

 

Knjiga sodi med medicinske trilerje. Patologinja dr. Kay Scarpeti  poskuša 

ugotoviti, ali so umori na Irskem in Virginiji povezani. Ampak truplo v 

Virginiji je drugačno, tako da sumi, da je umor delo posnemovalca. 

Pravzaprav vse kaže na to, da hoče morilec preko trupla okužiti njo in 

ostale s smrtonosnim virusom črnih koz. Knjigo sem prebrala po 

priporočilu prijateljice, ampak je zame zgodba preveč srhljiva. Zato knjigo 

priporočam samo ljubiteljem takšnih zgodb. 

 

 

Ken Follett: Trilogija Stoletje 

 

Ppravzaprav je sestavljena iz 4 knjig, zajetno branje, a ko se ga lotimo, nas 

ne spusti, dokler ne preberemo zadnje strani četrte knjige. Gre za sago o 20. 

stoletju, kjer se prepletajo usode petih družin (ameriške, ruske, nemške, 

angleške in valižanske). Zgodba se razvija v času od prve svetovne vojne 

pa vse do osemdesetih let 20. stoletja in združuje vse žanrske zvrsti, od 

ljubezenskega romana do kriminalke. Idealno branje za zimski čas, ko se 

večeri pričnejo že popoldne. 

 

 

Joel Dicker: Resnica o aferi Harry Quebert 

 

Odlična kriminalka, v kateri ni nič tako, kot se zdi. Ko že misliš, da veš, 

ugotoviš, da prav nič ne veš. In tako bereš, ker enostavno moraš vedeti, kdo 

je ubil petnajstletno deklico Nole, čeprav je od njene smrti minilo kar nekaj 

desetletij. 

 

 

Robert Galbraith: Klic kukavice 

 

Kriminalka, ki mi je všeč zato, ker ima simpatičnega detektiva in zanimivo 

pomočnico, oba pa bralca vsak na svoj način  očarata. Poleg primera, ki ga 

raziskujeta, se razkriva tudi zgodba njunega življenja, ki je prav tako 

zanimivo in se bralec sprašuje, le kako ga bosta rešila … 
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Desa Muck: Odred 

 

Zadnja knjiga slovenske pisateljice za otroke, mladino in odrasle nas v 

dogajanju popelje na oddelek psihiatrije, kjer se pacienti odločijo, da bodo 

ustanovili stranko in kandidirali v parlamentu in se borili za pravico  

oziroma bodo popravljali storjene krivice …  

 

 

Gillian Flynn : Ostrina  
 

Kdor je prebral kriminalko Ni je več, mora prebrati tudi Ostrino. Roman, ki 

razkriva, kako različne so lahko družine, ljubeče, škodljive, celo 

smrtonosne. In čeprav otroci poslušajo starše in spoštujejo starejše, se za 

nedolžno družinsko kuliso skriva zlo … 

 

 

Giulia Enders: Čarobno črevesje 
 

Gre za knjigo, ki nas pouči o vsem, kar moramo vedeti o organu, ki je po 

krivici prezrt. In katerega vse premalo poznamo, da bi se zavedali njegove 

pomembnosti za to, da smo zdravi, siti in zadovoljni. 

 

 
*** 

Nelson De Mille: Strmoglavljenje 

 

Knjiga je poizkus verodostojne rekonstrukcije vzrokov za letalsko nesrečo, 

ki se ga loti iz svojih notranjih nagibov k objektivni resnici pri 

protiteroristični enoti FBI pogodbeno zaposleni bivši kriminalist. Ker 

vzburka vodo v kozarcu, ga začasno prestavijo na vojno območje, a tudi to 

ga ne more zaustaviti. Tragedija 11.11. konča zgodbo, saj v njej umre 

ključna priča in se izgubijo vsi dokazi. Razvedrilno, nezahtevno branje. 

 

 
**** 

Simon Toyne: Sanctus 

 

Sodobni triler, ki močno meji na znanstveno fantastiko in je čaroben zaradi 

mističnih skrivnosti, ki ovijajo smrt meniha, ki skoči s Citadele v mestu 

Ruin. Knjiga pogumno razlaga razvoj človeka s Tau in neumrljivo Evo. 

Bralec, ki uživa v mistiki in ga ne mučijo nedorečene znanstvene 

podrobnosti, bo nad knjigo očaran. Bestseller. 
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*** 

Mario Puzo: Omerta 

 

Tekoča pripoved opisuje življenje sina enega zadnjih siciljanskih velikih 

botrov don Zena, Astoreja Violo, ki ga mafijska mreža zaščiti kot otroka in 

vzgoji v naslednjega velikega, novodobnega  dona. Vzgojen za to, da brani 

imperij in zaščiti svoja bratranca in sestrično pred nevarnostmi mafijskega 

sveta, se po opravljeni nalogi umakne v srečno življenje na rodno Sicilijo. 

Romantično in razvedrilno branje za ljubitelje kriminalk. 

 

 
**** 

Trevanian: Šibumi 

 

Gre za mednarodno protiteroristično akcijo, ki jo vodijo psihopati na čelu 

Materinskega podjetja (teorija multinacionalk in nafte, ki dejansko vodijo 

svet) in življenjsko zgodbo Nikolaja Hela, vrhunskega dvojnega agenta in 

profesionalnega morilca. Zanimivo je, da je zadnji precej bolj človeški kot 

prvi, seveda v okviru, ki so mu ga kot dečku oblikovali igra Šibumi, 

japonski kodeks časti, in nasilje, ki je bilo njegov dom. Priporočam jo v 

branje ljubiteljem zanimivih opisov značajev, ki jih občasna dolgoveznost 

ne spravi ob veselje do branja. 

 

 
***** 

Drago Jančar: To noč sem jo videl 

 

Knjiga mi je bila zelo blizu, saj sem za zgodbo Ksenije in Rada Hribarja 

slišala ob obisku gradu Strmol in me je zanimalo, kako je Jančar predstavil 

to zgodbo. Zelo me je pritegnilo prvo poglavje - ljubezenska zgodba med 

Ksenijo in oficirjem Glišičem. Priporočam vsem, ki jih zanimajo različne 

plati človeške narave, kakor tudi različne zgodbe o naši povojni zgodovini. 

 
* 

E. L. James: Grey 

 

Težko je napisati misel za knjigo brez vsebine. Težko je razumeti misli, ki to 

sploh niso. Ali pa so morda tako globoke, da jih ne razumem? Še tega ne 

dojamem, kako je lahko nekdo »nesrečen kot greh«. Sicer pa sem lahko 

pričakovala pričakovano, saj sem prebrala že trilogijo skozi oči glavne 

junakinje. Zakaj potemtakem berem isto zgodbo še naprej? Hm, ne vem. Ker 

me privlačijo skrajnosti – brati zelo bogate in zelo revne knjige. Če ne bi tu 

in tam prebrala zgodb s skromno vsebino in enostavnim pripovedovanjem, 

potem morda ne bi tako zelo cenila romanov, ki pretresejo vsak kotiček 

telesa.   
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*****+ 

R. J. Palacio: Čudo 

 

Desetletni August se je rodil z zelo deformiranim obrazom. Prvič je stopil 

med šolske klopi v petem razredu. Tako spremljamo zgodbo dečka, ki 

navezuje stike s sošolci in okolico, ki slednjo bistroumno zaznava, razume, 

kdo je in sprejema stanje, v katerem se nahaja. 

Zgodbo pišejo August, njegova sestra Via, njen fant Justin, prijateljica 

Miranda, sošolka Summer in sošolec Jack. Vsak ima svojo zgodbo. Nekdo 

živi z neljubečimi starši, drug brez očeta, tretji v revščini, nekdo pa z 

iznakaženim obrazom. Le slednja tegoba se vidi in le ta je izvor zgražanja, 

odklonov, pa tudi ljubezni, sočutja in prijateljstva. 

»Džazno« branje, za mladino in odrasle, ki želijo pretresti svoja čustva. 

Izjemno priporočam. 

 

 
***** 

Jojo Moyes: Skupaj 

 

Jess je mati samohranilka, ki ima dve službi, da lahko preživlja svoja 

otroka in psa. Na starejšega sina, ki v resnici sploh ni njen pravi sin, 

temveč otrok iz prvega zakona bivšega moža, se spravljajo vrstniki, ker 

odstopa od sivega povprečja. Mlajša hči je matematično izredno 

nadarjena in bi lahko šolanje nadaljevala na elitni zasebni šoli, vendar je 

šolnina za Jess absolutno previsoka. Vendar je Jess po naravi optimistka 

in nobena stvar se ji ne zdi nedosegljiva. Za svoja otroka je pripravljena 

storiti vse, tu pa tam tudi zaobiti svoja načela. Ko Jess izve za 

matematično olimpijado na Škotskem, ki ponuja denarno nagrado, vidi v 

tem rešitev vseh finančnih težav. S potjo na drugi konec države se zgodba 

zares začne. S številnimi ovirami, zapleti , v družbi milijonarja Eda 

Nichollsa, nas pisateljica popelje skozi dinamično in prijetno branje. 

Knjiga na prvi pogled daje občutek lahkotnega branja, vendar je 

pisateljica vanjo zajela današnje stanje družbe, omejene poglede, polne 

predsodkov do drugačnih, nestrpnost in pogosto fizično nasilje med 

mladimi. Na drugi strani pa finančno stanje ljudi, velike razlike med sloji, 

ko se številni borijo iz dneva v dan za golo preživetje, medtem ko drugi 

živijo neobremenjeno s polnimi denarnicami. A vsak s svojimi težavami. 

 

 
***** 

Liliana Corobca: Kinderland 

 

Zgodba se dogaja na podeželju v Moldaviji, ki velja za eno najrevnejših 

evropskih držav. Prebivalci zapuščajo domove in odhajajo v tujino za 

zaslužkom. 

Glavni lik v zgodbi je dvanajstletna Cristina, ki je primorana poskrbeti za 

mlajša brata, ki hodita še v vrtec. Starši so odšli v tujino, mati v Italijo in 

oče v Ukrajino, v iskanju boljše prihodnosti. Življenje na podeželju je 

težko, otroci so prepuščeni sami sebi. Hrepenijo po ljubezni in 

družinskemu življenju. Želijo se počutiti pomembne in ljubljene in čakajo 

samo na trenutek, da se starši vrnejo. 

To je zgodba o deželi prezgodaj odraslih otrok, o bolečini in nežnosti, o 

obupu in upanju. 
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**** 

Jojo Moyes: Zadnje ljubezensko pismo 

 

Kdor je prebral knjigo Ob tebi, se mu je prav gotovo vtisnila v spomin,. 

Tudi meni. Zato sem z veseljem pričakovala novo knjigo avtorice, ki pa 

vseeno ne prepriča kot prva. Težko jo bo katera prepričala tako zelo, saj je 

po čustveni plati knjiga Ob tebi presežek. V knjigi Zadnje ljubezensko 

pismo spremljamo dve ljubezenski zgodbi v daljšem časovnem obdobju. 

V šestdesetih letih dvajsetega stoletja Jennifer, žena bogataša Laurenca 

Stirlinga, na Azurni obali spozna privlačnega novinarja Anthonyja. 

Nesrečni in bolni bivši vojni dopisnik Anthony v Jennifer prepozna 

žensko svojega življenja, njuna druženja v prelepem obmorskem okolju 

prerasejo v pravo ljubezen. Kljub temu da je mlada žena pripravljena 

zapustiti moža, pa ljubimcema usoda ni naklonjena, saj splet nesrečnih 

okoliščin prekine ljubezensko razmerje za več desetletij. Zadnje 

ljubezensko pismo med Anthonyjem in Jennifer najde mlada novinarka 

Ellie, ki jo le-to tako prevzame, da se odloči raziskati ozadje zgodbe za 

pismom, hkrati pa s tem razrešuje tudi svoje zapleteno ljubezensko 

življenje. Knjige ne moreš prebrati na mah, saj je preobsežna in na 

trenutke tudi nekoliko razvlečena. Ne ostane v srcu kot Ob tebi, a vseeno 

je berljiva in jo priporočam vsem, ki ste prebrali Ob tebi, a ne bodite 

preveč razočarani.  Nekateri sicer pravijo, da je to najboljši roman 

avtorice, drugim je všeč malo manj, vsekakor pa je dobil britansko 

nagrado za najboljši ljubezenski roman leta. 

 

 
** 

Aleš Čar: Made in Slovenia 

 

Kratke zgodbe, ki kažejo na stanje duha v slovenski družbi. 

 

Knjiga na voljo tudi kot e-knjiga za izposojo na: http://www.biblos.si/ 

 

 
***** 

Henrik Brun: Danska zanka 

 

Danski novinar Ketil Brandt, nekdanji vojni poročevalec iz žarišč 

nekdanje Jugoslavije, se na poti v Sarajevo znajde sredi umazane trgovine 

z ljudmi in korupcije v visokih slovenskih političnih krogih. Umorijo 

njegovega nekdanjega prijatelja iz časa balkanske vojne, voznika 

tovornjaka, ki je postrani služil tudi s tihotapljenjem. Ketil njegovi 

soprogi obljubi, da bo poiskal morilca. Pomaga mu ambiciozna slovenska 

novinarka. Za petami so jima agentje Sove kot tudi sami kriminalci. 

 

Knjiga na voljo tudi kot e-knjiga za izposojo na: http://www.biblos.si/ 

 

http://www.biblos.si/
http://www.biblos.si/
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***** 

Rainbow Rowell: Eleanor in Park 

 

Čeprav gre za prvi roman avtorice Rainbow Rowell, je vreden vseh 

pohval, kar so ugotovili tudi kritiki, saj je bil ta izjemni mladinski roman 

nominiran za številne nagrade. To je zgodba o ljubezni dveh »čudakov«.  

Eleanor je rdečelasa okrogla nova punca na šoli, ki živi v težkih 

družinskih razmerah, vedno potolčena, tako doma kot v šoli. Park je 

suhljat fant z azijskimi koreninami. Njuna ljubezen je posebna, saj se 

imata hkrati rada in želita čim več časa preživeti skupaj ob stvareh, ki jih 

imata rada, hkrati pa se Park Eleanor po malem sramuje. A prav zaradi 

svoje čudaškosti se mu zdi posebna, prava zanj. Roman je pretresljiv, saj 

nam kaže dve nasprotji. Parkova družina je mirna, urejena in dobro 

preskrbljena, medtem ko se sama, najstarejša od štirih otrok, ob nasilnem 

očimu in neodločni materi vsakodnevno srečuje z alkoholom, 

pomanjkanjem denarja in odsotnostjo ljubezni. Prav zaradi težkih 

družinskih razmer se njune poti morajo ločiti. Boštjan Gorenc Pižama je s 

prevodom ustvaril topel roman, ki ga prebereš na dušek, zelo hitro se bere 

in čeprav se zdi, da gre le še za en mladinski roman, se ti vtisne v srce. 

Priporočam tako mladini kot odraslim, da se spomnijo, kakšno srečo 

imajo, da živijo v urejenih domačin (in šolskih) razmerah. 

 

 
***** 

Nikolaj Lilin: Sibirska vzgoja 

 

Avtobiografski roman, ki govori o skupnosti sibirskih Urk. Sibirske Urke 

so se imele za poštene lopove. V Stalinovih časih so jih deportirali v 

Pridnestrsko moldavsko republiko. Urke so živele po pradavnih izročilih 

v strogo hierarhičnem svetu. Starejši kriminalci so v svet kriminala 

vpeljevali že otroke. Tako je otrok že kmalu moral v poboljševalnico. 

Kasneje so ga obdarili s prvim nožem. Kljub brutalnosti so se strogo 

držali določenega moralnega kodeksa: jemali so samo bogatim in le 

toliko, kolikor so potrebovali, skrbeli so za stare in onemogle. Imeli so 

svoj jezik, simbolne tetovaže. Konec prejšnjega tisočletja pa je skupnost 

zaradi moralnega razvrednotenja mlajših generacij počasi propadla. 

 

Knjiga na voljo tudi kot e-knjiga za izposojo na: http://www.biblos.si/ 

 

 
***** 

James Bowen: Potepuški maček Bob 

  

Knjiga me je pritegnila s svojim preprostim jezikom in čustveno zgodbo, 

ki se te dotakne. Prijateljstvo med človekom in mačkom je tako 

nenavadno in hkrati iskreno. Bralec začuti, kako pomemben je za človeka 

(in seveda tudi za žival) občutek pripadnosti, varnosti in topline in kako 

lahko skrb za nekoga pomaga človeku, da se izvije iz objema odvisnosti 

in življenja, nevrednega človeka. 

 

Knjigo bi priporočila v branje tako mlajšim, kot tudi starejšim bralcem, 

predvsem pa tistim, ki morda v življenju še iščejo svojo pravo pot ... 

 

http://www.biblos.si/
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***** 

Jane Austen: Prepričevanje 

  

To je roman, ki je pravzaprav zadnje dokončano delo Jane Austen. 

Prebrala sem, da velja za »pravljični« ljubezenski roman Jane Austen. 

Anne Elliot - glavna junakinja romana, je s strani svoje okolice necenjena 

in ena od treh hčera snobovskega plemiča. Čedni mladenič, ki razvname 

njena čusta in s katerim se celo zaroči, nato pa zaroko na priporočilo 

družinske zaupnice in prijateljice razdre, vendar to svojo odločitev 

vseskozi obžaluje. Njuni življenjski poti se po naključju spet prekrižata, a 

kljub temu, da se njen srčni izbranec na videz bolj zanima za očitne čare 

drugih deklet, na koncu ugotovi, kaj je nekoč že izgubil, in začne to 

neizmerno ceniti ... 

 

Knjiga je pravzaprav napeta zgodba o ljubezni, poštenosti in predanosti 

ter preziru, oholosti in materialnem svetu v takratni plemiški družbi na 

drugi strani. 

Toplo priporočam v branje bolj zahtevnim bralcem. 

 

 
*** 

Bridget Asher: Vse ljubice mojega moža 

 

Lucy Shoreman  je prevaral mož. Lucy to izve, ko izve tudi, da je mož na 

smrt bolan in bo kmalu umrl. Z  njim se sooči, on pa ji prizna, da se je v 

štirih letih njunega zakona zapletel še z drugimi ženskami. Da bi se Lucy 

spopadla z Artiejevo nezvestobo, ga zapusti in se šest mesecev posveča 

zgolj svoji službi. Nekako mora preboleti njegovo izdajo. Artie jo 

potrebuje. Še vedno je njen mož in umirajočega moža se ne spodobi 

zapustiti, pravi njena mama. Lucy se vrne domov, a Artieju ne more 

odpustiti. Po nekaj kozarcih pijače zgrabi telefon, pokliče Artiejeve 

nekdanje ljubice iz njegove črne knjižice in jim sporoči: Artie Shoreman 

umira. Prosim, pokličite me in mi sporočite, kdaj se lahko oglasite pri 

njem. In res, ljubice pridejo na obisk.  Med nekaterimi ljubicami se rodi 

neverjetno prijateljstvo, prijateljstvo za vedno, ki zapečati njihova 

življenja. 

Roman za ženske o ljubezni in zvestobi ter prijateljstvu, za dolge zimske 

večere ob kaminu, s čajem v roki. 

 

 
**** 

Ivica Prtenjača: Brdo 

 

Gre za tekoč, čustveno barvit roman na presenetljivo enolično temo. Pisec 

romana opisuje svoje doživljanje trimesečnega umika v samoto, na neko 

osamljeno karavlo nad enim od otokov. Vzrok umika je v današnjem času 

neizviren, piscu je dosti vseh in sebe in potrebuje samoto, da se zopet 

sreča, da sreča sebe kot človeka. Roman je dobitnik nagrade V. B. Z in 

TISAKomedije za najboljši roman leta 2014. Morda pa je zanimiv in 

barvit zato,  ker ga je napisal pesnik? Zanimivo. 
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**** 

Sergej Verč: Pogrebna maškarada 

 

Knjiga je  slovenska kriminalka, zanimiv konglomerat nostalgije Krasa, 

moškega iskanja smisla v srednjih letih, napete mednarodne kriminalne 

zgodbe in dobro opisanih značajev kraških ljudi. Berljiva in malce 

skrivnostna, pušča prostor za identifikacijo z glavnim junakom, 

komisarjem Benjaminom Perkom, policistom iz Trsta, ki razkriva 

skorumpirane lovke črnogorske mafije, vse do svojih nadrejenih. 

 

 
*** 

Dan Brown: Inferno 

 

Dan Brown je uspešen scenarist in tudi Inferno  je scenarij za hitro 

odvijajočo se, s skrivnostmi iz srednjega veka (Dante in sodobniki) 

prepleteno zgodbo, v kateri slavni profesor in razlagalec simbolov s 

Sienno Brooks, čudežno deklico in zdravnico, po zanimivih etapah beži 

pred zasledovalci in išče skrivnostni zaklad, ki bo uničil človeštvo. Tudi 

izvirni zaplet je eno od tipično velikih vprašanj človeštva: eksponencialno 

naraščanje populacije, ki bo izumrla zaradi nasičenja, kaj naj storimo? 

Bertrand Zobrist, genialni znanstvenik, zatrjuje, da je potrebna novodobna 

kuga. Pa je res? 

 

 
**** 

Henning  Mankell: Požarni zid 

 

Skandinavci slovijo kot novodobni mojstri kriminalnih romanov in  

Požarni zid je v tej kategoriji. Simpatični, že malce odsluženi inšpektor 

Wallander s tesnim sodelavcem Martinssonom, ki ga izda v borbi za 

kariero, in forenzikom Nybergom raziskuje  čudne primere. 

Računalniškega genija, ki pred bankomatom umre zaradi počene 

anevrizme, dve najstnici, ki s kladivom in nožem umorita taksista za 

drobiž, in najstnico, ki zgori v jedru transformatorske postaje, poveže 

nevidni terorizem. Zanimiva ideja, zapleten klobčič in toplo človeški 

kriminalist. Zanimivo, kratkočasno branje. 

 

 

Ben Goldacre: Slaba znanost 

 

Ben Goldacre je angleški zdravnik, ki se je posvetil komentiranju in 

raziskovanju »dosežkov« t. i. »slabe znanosti«. Šokirana, prebrala sem jo 

na dušek in ugotovila, da sem se v svojem ljubem življenju že vsaj 

dvakrat ujela na limanice t. i. znanstveno dokazanih trditev alternativne 

medicine. Ste si tudi vi dali zamenjati amalgamske zalivke v zobeh? 

Resničnih dokazov, da izboljšuje zdravje ni, je pa res, da so lepše, vsaj to! 

Nasprotujete cepljenju svojih otrok? Resno razmislite, ko boste prebrali 

dejstva iz te knjige, kako je nastala trditev, da kombinirano cepivo proti 

rdečkam, mumpsu in ošpicam povzroča avtizem.  

Morda ste se dali razstrupiti v kadi detox ali pa ste jo pred leti celo kupili 

(upam, da ne za 500 €?),  

Pomanjkljivi dokazi in mediji, ki trobijo v en rog, povečujejo strah in 

večajo zmedo med državljani. Če posegate po homeopatskih 

pripomočkih, pa se morate zavedati, da njihovi učinki niso večji od 



27 
 

učinka placeba. Tako Goldacre. Nam pa preostane to, kar smo od nekdaj 

starši morali početi: odločiti se, komu zaupati. Pa kako je to mogoče? 

Morda je premalo naredila za promocijo dokazov tudi znanost, ki se težko 

bori proti vsesplošnemu vpitju, kako so vsi zdravniki pokvarjeni, ker 

delajo za farmacevtske dobičke. Goldacre se je lotil tudi tega. Zanimivo 

branje, če vas zanimajo resnični problemi časa in ne samo to, kakšne so 

modne barve prihajajoče pomladi. 

 

 
***** 

Nikolaj Lilin: Prosti pad 

 

Opis osebne izkušnje avtorja v čečenski vojni. Ker se je uprl obveznemu 

vojaškemu služenju, so ga dodelili v enoto saboterjev. Saboterji so 

delovali kot samostojna skupina, navadno globoko za bojno črto v 

sovražnikovem zaledju. Skupina je bila zbrana okoli legendarnega 

stotnika Nosova. V času dveletne vojaške obveze v skupini ni padel 

nobeden izmed saboterjev. Same akcije so opisane zelo nazorni in 

natančno - za tiste z dobrim želodcem. 

 

Knjiga na voljo tudi kot e-knjiga za izposojo na: http://www.biblos.si/ 

 

 
**** 

Amy Chua: Bojna pesem mame tigrice 

 

Roman, ki je deloma avtobiografija, deloma dokumentarni zapis o vzgoji 

kitajskih staršev oziroma o prepadu med kitajsko in zahodnjaško vzgojo, je 

prav gotovo šokanten. Je zabaven, a je tudi kontroverzen, saj avtorica 

zapiše tisto, o čemer so do sedaj pravzaprav vsi le molčali. O strogi kitajski 

vzgoji se doslej tako javno ni govorilo, Amy Chua, kitajsko-ameriška 

pravnica, vzgojena na tradicionalni kitajski način, pa je prva, ki je tako 

rekoč vzgajala v javnosti. Napisala je knjigo o sebi in svojih hčerah, ki ju s 

strogim in ambicioznim kitajskim pristopom prisili v učenje klavirja oz. 

violine. Dekleti ob trdem vsakdanjiku, ki je prepreden z zelo zahtevnimi 

glasbenimi vajami, nimata svojega otroškega življenja. Mati jima ga tako 

rekoč prepoveduje: ne smeta igrati v šolskem gledališču, ne smeta si 

svobodno izbirati svojih hobijev, odreči se morata otroškim zabavam, iz 

šole pa morata nositi le najboljše ocene, saj je po kitajski mentaliteti dovolj 

dobro le najboljše. A Amy si mora prvič priznati poraz, saj v nasprotju s 

starejšo Sophie mlajša Lulu ni dovzetna za njene prijeme. Tako se mora 

Amy vdati in pustiti mlajši hčeri početi tisto, kar jo v tem trenutku veseli, 

pa čeprav pri tem ne bo blestela. 

 

Kitajski otroci s takim načinom vzgoje nimajo otroštva. Starši jih silijo 

početi tiste stvari, ki jih ne želijo ali pa sploh ne vedo, da si jih želijo. 

Kitajska vzgoja izven Kitajske je ena velika bitka, zlasti v Ameriki, kjer 

vsi promovirajo lastne odločitve otrok, prilagajanje, popuščanje. Amy 

Chua trdi, da zahodnjaški starši poskušajo spoštovati in vzgajati otrokovo 

individualnost, medtem ko kitajski verjamejo, da najboljše pripravijo 

otroke za prihodnost, če jih oborožijo s spretnostmi, z močnimi delovnimi 

navadami in s samozavestjo. Včasih se ta vzgoja (no, večino časa) zdi 

zelo kruta, a po drugi strani … ali zahodnjaški otroci sploh vedo, kaj si 

želijo? Vse bolj so prepuščeni samim sebi, brez želja, brez ambicij, brez 

http://www.biblos.si/
http://www.dobreknjige.si/Avtorji.aspx?avtor=Amy+Chua
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volje. Nekakšna sredinska pot bi bila po mojem mnenju najboljša. Amy se 

v knjigi stalno sprašuje, ali jo bosta hčeri, ko odrasteta, sovražili, ali pa ji 

bosta hvaležni za vzgojo. Kdo ve? 

 

Zahodni svet morda nikoli ne bo razumel vzhodnjaškega principa 

vzgajanja otrok, kar je najbrž tudi razlog, da je knjiga ob izidu leta 2011 

dvignila toliko prahu, ki se še do danes ni polegel. Gre za hitro in tekoče 

branje, ki šokira, a navsezadnje spoznaš, da vsi spodobni starši želijo 

samo najboljše za svoje otroke. Le da imajo Kitajci popolnoma drugačne 

ideje in prijeme, kako to doseči.  

 

 
***** 

Dave Pelzer: Izgubljeni fant 

 

Knjiga je nadaljevanje knjige Otrok brez imena. Zgodba je opis njegovega 

novega življenja v rejniških družinah, notranjih dvomov in  neštetih 

vprašanj. Kot rejniški otrok mladi David doživi selitev po petih različnih 

domovih. Tisti, ki čutijo, da so vsi rejniški otroci nadloga in nevredni, da 

bi jih imeli radi samo zaradi tega, ker niso del resnične družine, odklanjajo 

njegovo prisotnost in ga silijo, da se čuti osramočenega. Jok in smeh, obup 

in upanje: vse to ustvarja pot tega malega zgubljenega fanta, ki obupno išče 

ljubezen družine. Izgubljeni fant je delo, ki vas bo ganilo, ker izstopa kot 

sijoč navdih za vse. 

 

 
***** 

Christian Gostečnik: So res vsega krivi starši? 

 

Knjiga bralca popelje v svet mladostnika in relacije starši - mladostnik. 

Mladostnik je izjemno ranljiv, saj se v njem poraja čut za drugega, 

hrepenenje, ljubezen, sočutje. Ob tem bolj kot kdajkoli potrebuje vodstvo 

staršev, ki v sebi najdejo toliko miru, da razmejijo lastne probleme, ki se 

sprožijo ob mladostniku, od njegovih, ki mu jih je treba pomagati 

razrešiti. Mladostnikov problem je vedno problem vse družine. Starši mu 

lahko tu stojijo ob strani in ga usmerjajo ali pa se z njim prepirajo in 

razdor še poglabljajo. Zato je starševstvo v tem razdobju ena najtežjih 

nalog, obenem pa prinaša tudi največje zadoščenje, ko vidijo, da njihov 

mladostnik odhaja v življenje zdrav in funkcionalen. Knjiga je odlično 

branje za vse starše, pedagoške delavce, vse, ki se srečujejo z otroki, 

mladostniki. 

 

 
**** 

Sarah Cohen-Scali: Max 

 

Max je težak roman. Ne bere se hitro, ampak počasi in z razmislekom. 

Max je »proizvod« programa (ki je resnično obstajal) Lebensborn, s 

katerim so nacisti z načrtnim razplojevanjem želeli ustvariti čisto arijsko 

raso, ki bi vladala po zmagi Nemčije v 2. svetovni vojni. Max je 

čistokrvni proizvod tega programa, deček, ki se rodi točno na Hitlerjev 

rojstni dan leta 1936 in je že takoj na začetku deležen posebne pozornosti. 

Zgodbo pripoveduje Max, od trenutka, ko je še zarodek, do konca vojne, 

kar naredi roman še srhljivejši. Max je kmalu po rojstvu  ločen od matere 

(za očeta do konca vojne smatra kar firerja samega) ter poslan v poseben 

vzgojni program, ki naj bi iz njega sčasoma naredil prvovrstnega 
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arijskega nacista. Sprva je slika nacističnega sveta, kot ga vidi Max, 

popolna, a srečanje s poljskim Židom Lukasom, ki se izdaja za Nemca,  

ga počasi trezni in mu začne odkrivati drugačno resnico. Navsezadnje ga 

strezni še poraz Nemčije  in ga prisili, da počasi začne lesti iz svojih ozkih 

nacističnih okvirjev. Knjiga je pretresljiva in odkriva, koliko sovraštva je 

tlelo v nacistih, Maxovo obnašanje, njegov (začetni) prezir do vsega, kar 

ni čistokrvno nemško, presune in dela roman še težji. Branje ni za 

vsakogar, za tiste, ki jih že branje o dogajanju med 2. svetovno vojno 

prizadene, ga naj raje odložijo. Vsekakor pa priporočam vsem, saj 

pisateljica odkrito spregovori (v imenu otroka), kakšno je bilo 

razmišljanje nacistov o preostalem svetu (zlasti o Židih). 

 

 
***** 

Katarina Kompan Erzar: Ljubezen umije spomin 

 

Ni mogoče biti človek in biti nenavezan na drugega. Prav milost 

povezanosti in pripadanja je bistvo človekove intime in najmočnejši impulz 

za preživetje. Ko se človek preda milosti odnosov, pa ne odkrije le 

pripadnosti, ampak tudi najgloblje rane svojega spomina. Bolečina, ki jo 

odkrijemo ob ljudeh, ki jih imamo najraje, zahteva, da jo izgovorimo in 

odpremo pred drugim. Novi odnosi, v katere na ta način vstopamo, vodijo 

k preseganju obrambe in strahu pred bolečino ter ustvarjajo varen 

medosebni prostor. Šele Ljubezen, ki pozna bolečino, postane takšen 

odnos, ki lahko ozdravi spomin. 

 

 
***** 

Tanja Repič: Nemi kriki spolne zlorabe in novo upanje 

 

Knjiga se zapisuje v zgodovino obravnavanja tematike spolne zlorabe v 

slovenskem prostoru, saj gre za sovpadanje izjemno aktualne in resne 

problematike in obenem tudi temu ustrezno resnega in zahtevnega 

strokovnega pristopa. Temeljito obravnava tako historiat kot tudi sedanje 

stanje raziskav in teoretskih interpretacij spolne zlorabe. Še posebej 

poudarja psihološke in psihosocialne vidike posledic spolne zlorabe, ki se 

pojavljajo na področjih telesnega delovanja (vključno z 

nevrofiziološkim), spolnosti, samopodobe, samospoštovanja in družinskih 

odnosov (tako v okviru primarne kot sedanje družine). Tema je temeljito 

osvetljena tudi s pravnega vidika. Avtoričine ugotovitve in sugestije so 

podprte z lastnimi raziskovalnimi izsledki v okviru relacijske družinske 

terapije in raziskavami drugih raziskovalcev, kar daje celotni knjigi 

posebno tehtnost in vrednost. 
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***** 

Jo Nesbo: Odrešenik 

 

Za Joa Nesboa pravijo, da je kralj skandinavske kriminalke. To je v tej 

knjigi tudi dokazal. Detektiv Harry Hole in njegovi raziskovalci preiskujejo 

umor Roberta Karlsena na božičnem koncertu vojske odrešitve. Ampak 

atentator odkrije, da je ubil napačnega človeka. Tedaj se za Harryja težave 

šele začnejo. Mora zaščititi žrtev in poiskati osumljenca. Čeprav ima celo 

ekipo sodelavcev, Harry vse razreši sam. Zelo zanimivo branje, 

priporočam. 

 

Iana McEwen:  Amsterdam 

 

Knjigo sem kupil pred kratkim kot žepnico Cankarjeve založbe. Izkazala 

se je za odlično, še posebej me je pritegnil čudovit jezik, ki ga avtor 

uporablja. Zgodba pripoveduje o srečanju treh ljubimcev in moža iste 

ženske, lepe ocenjevalke Molly Lane na njenem pogrebu. Zgodba je 

predvsem osredotočena na dva lika, glavnega urednika propadajočega 

tabloidnega časnika Vernonom Hallidayem in glasbenega ustvarjalca 

Clivea Lineleyja, ki bi moral v kratkem napisati, oddati in oddirigirati novo 

komorno skladbo v čast prelomu tisočletja. Spremljamo, kako se oba 

akterja pogrezata v vrtinec  propada, na nek način pa sta vmešana tudi ostala 

dva lika s pogreba. Na koncu oba glavna akterja umreta, a lahko se 

vprašamo, ali morda to ni celo najbolje oziroma najlažji način za rešitev 

problemov. 

 

 

Alessandro Baricco: Devetsto 

 

Knjiga, ki sem jo prebral že tretjič, je pravi balzam za dušo. Kasneje sem 

gledal tudi film, ki je bil posnet po zgodbi, a sem bil kar malo razočaran, 

kajti nemogoče je s kamero prikazati tisto, kar ti lahko pričara domišljija. 

Zgodba je preprosta. Pripoveduje o siroti, ki so ga, v začetku dvajsetega 

stoletja, kot dojenčka našli na ladji in je na njej ostal celo življenje. 

Poimenovali so ga Danny Boodmann T. D. Lemmon Devetsto. 

Pri devetih letih se je usedel za klavir in zaigral čudovite melodije in nihče 

ni vedel, kje in kako se je naučil igati. Kasneje se je pridružil glasbeni 

skupini, ki je igrala vsak dan in lajšala tegobe dolgih potovanj na 

čezoceanski ladji. Na kopno nikoli ni želel stopiti. Njegova glasba ni bila 

glasba, ampak je bila nekaj posebnega, nedoločljivega. O njem se je širil 

glas in nekega dne se je prišel pomerit z njim najbolj znameniti džez pianist, 

kar ga je videl svet. Na koncu se je ponižan vrnil na kopno, kajti še nikoli 

ni nikogar slišal igrati tako dobro. Zgodba se konča žalostno, ko mora ladja 

po skoraj pol stoletja na potopitev, ker je že prestara, Devetsto pa noče z 

nje. 

 



31 
 

 

Pascal Quignard: Vila Amalia 

   

Glavna junakinja Ann, znana skladateljica, doživi šok, ko spozna, da jo 

dolgoletni partner vara.  Odloči se in proda svojo hišo v Parizu ni odide v 

neznano. Najprej uniči svoj mobilni telefon in si kupi takega na kartico brez 

številke, tako da lahko kliče le ona. Spremeni tudi svoj zunanji izgled. 

Dolge lase si ostriže in pobarva na svetlo. Spremeni tudi stil oblačenja. In 

jo mahne v svet, stran od vseh ljudi, ki so jo stiskali. To velja zlasti za 

mater. Seveda se materi in prijateljem občasno javi in jih pomiri, da ji je 

lepo. 

Nazadnje se ustali na otoku Ischia, kjer zaživi novo življenje z novimi 

prijatelji. Višek lepega pa je zanjo vila Malina, ki je zgrajena na skali 

visoko nad morjem in je popolnoma skrita očem. 
 

 

Peter Hoeg: Gospodična Smilla in njen občutek za sneg 

 

To je skandinavska kriminalka še iz časov pred prenosnimi telefoni. 

Zanimivi so pisateljevi opisi Grenlandije in življenja na njej, kljub temu da 

se zgodba dogaja  pretežni del na Danskem in na morju. Glavna junakinja 

je Smilla, hči Grenlandke in Danca, ki ne verjame v nesrečno naključje ob 

smrti sosedovega dečka in seveda pride resnici do dna. 

Knjigo sem z veseljem prebrala.  

 

 

Markus Zusak: Kradljivka knjig 

 

Knjiga spada v žanr vojnega romana, opisuje pa II. svetovno vojno v 

majhnem kraju na Bavarskem v neposredni bližini Dachaua. Glavno 

junakinjo Liesel so vzeli politično neubogljivim staršem in jo dali v rejo. 

Prišla je v družino z zelo gospodovalno in precej prostaško mamo in 

tenkočutnim, nežnim očetom, ki deklici pomaga prebroditi nočne more in 

jo nauči brati. Pomembno vlogo v dekličinem svetu ima tudi prijatelj Rudi, 

večno lačen deček iz večje družine, sicer pa odličen atlet. 

Se pa robata mati izkaže za zelo nežno, ko družina skrije v klet Žida. Takrat 

se jim življenje precej spremeni, saj tako dejanje zahteva popolno 

molčečnost in veliko poguma v nacistični Nemčiji. Novi kletni 

sostanovalec postane dober dekličin prijatelj. 

Knjiga me je prevzela,  je pa zelo žalostna, da sem neredko jokala ob njej. 

 

 

Javier Marias: Zaljubljenosti  

 

Naj kar navedem del recenzije iz Mladine: 

V Zaljubljenostih punco, ki vsako jutro gleda idealen par, po njegovi smrti 

z vdovo, še bolj pa z družinskim prijateljem, in zadeva se precej zaplete, ko 

sliši tega izreči stvari, ki jih ne bi smel slišati nihče razen naslovnika. 

Marías se zadeve loti v štirih delih romana, po dolgi dispoziciji in dveh 

centralnih delih, kjer nam skoraj obrne pogled na dogodke okoli in ob smrti, 

pričakujemo katarzo; vendar pa njegovi niso sposobni dramatičnosti, vse je 

pridušeno in stišano, strasti, tudi tista do resnice, se enostavno izčrpajo, 
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zgnijejo, iz centra se umaknejo nekam na periferijo osebnosti in tam počasi 

naprej hirajo, prekrite z novimi odnosi, zvezami in atrakcijami. 

Knjiga pusti sled v bralcu. 

 

 

Goran Tribušon: Zgodovina pornografije  

  

To je pripoved o odraščanju skupine prijateljev, gimnazijcev,  rojenih 

kmalu po drugi svetovni vojni v manjšem hrvaškem mestecu in opisuje 

njihova življenja tja do srede osemdesetih let prejšnjega stoletja. Avtor 

skozi prvoosebno pripoved Bajsija (Stanislava Ivančića) slikovito prikaže 

razmere v naši bivši skupni državi Jugoslaviji, a naj poudarim, da so osebne 

zgodbe bolj pomembne od dogajanja za njimi. Ko Bajsi dobi v roke 

Zgodovino pornografije, ki jo je napisal njegov najboljši prijatelj, z 

listanjem skozi njo obuja spomine na prijatelje Mikija, Delona, Arleto, 

Ireno, Sonjo, hkrati pa tudi navaja odlomke iz nje. 

Knjiga me je  ponovno  opomnila na izraze FLRJ, ZK, ZSMH ...     

To je knjiga o generaciji mojih staršev, tet in stricev, pa delno tudi o moji 

generaciji v takratni državi SFRJ. 

Toplo jo priporočam v branje. 

 

 
***/* 

James Bowen: Potepuški maček Bob 

 

Knjiga pisana v lahkotnem in zelo berljivem jeziku. Zgodba pripoveduje o 

odnosu med potepuškim  mačkom in brezdomcem, ki z mačkovo  pomočjo 

najde sebe in obrne  življenje v novo, pravo smer. 

Knjigo priporočam manj zahtevnim bralcem in tistim, ki jih zanimajo 

odnosi med človekom in drugim živim bitjem. 

 
**** 

Jane Blackmore:  Samotna noč 

 

Pretresljiv roman, ki govori o treh ženskah, o njihovih življenjski zgodbi, 

ki govori o njihovih stiskah in grenkih izkušnjah. Nesrečne ljubezni z 

napačnim moškim. Prihajajo iz različnih družbenih okolij. Lahko bi rekli 

podobne izkušnje mladih žensk. Vsekakor vredno branja. 
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*** 

Dan Brown: Izgubljeni simbol 

Prostozidarji obvladujejo svet, napeta kriminalka – zgodba družine, brata 

in sestre in bratovega sina, pa tudi skupnega prijatelja, sicer profesorja, ki 

se ukvarja z mistiko, simboli. Dogaja se v Washingtonu. Dobro, da ga bereš 

kot roman, ker sicer, če bi človek mislil, da je v tej knjigi vsaj malo resnice, 

bi se zgrozil.  

 

 
***** 

Colin Dexter: Kajnove hčere 

 

Napeta, duhovita in hudomušna zgodba inšpektorja Morseja in njegovega 

narednika Lewisa. Reševanje umora upokojenega profesorja, v zgodbi 

pomembne tri ženske. Zelo sem se zabavala, tako da toplo priporočam. 

 

 
***** 

Conn Iggulden: zbirka Osvajalec: knjige Gospodarji loka, Volk s 

planjav, Mogočni vladar 

 

Trilogija Osvajalec je epska pripoved o življenju velikega osvajalca 

Džingiskana, ki je kot 12-letni otrok pričel združevati sprta in bojevita 

nomadska plemena in postal vodja – kan novega ljudstva travnatih planjav 

in mongolskih gora. 

Kot neustrašen vojskovodja je zmagal v neštetih bitkah, pod njegovo kruto 

vladavino se je veličastno mongolsko ljudstvo širilo v vse kotičke Azije. 

Džingis je na poti osvajal nove dežele in neusmiljeno uničil vse, ki so se 

mu upirali. V novih neznanih deželah visokih gora in neusmiljenih suhih 

puščav se sooči z mogočnimi sovražniki, Rusi, Kitajci, neustrašno arabsko 

vojsko z nešteto konjenikov in ogromnimi sloni, ki se zdijo nepremagljivi. 

A kan se je vsakokrat odločil – svoje ljudstvo bo vodil v zmago ali 

dokončno uničenje. 

Pustolovski romani bralca popeljejo od rodovitnih dežel Kitajske do prahu 

in skal Afganistana. To je pripoved o najbolj enigmatičnem osvajalcu, 

zgodba o tistih, ki so se ga bali, o tistih, ki so ga oboževali, o tistih, ki so ga 

branili, in o tistih, katerih kosti je Džingis pustil za sabo. 
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***** 

John Green: Lažna mesta 

 

Lažna mesta je zgodbo o odraščanju in se vrtijo okoli Quentina in njegove 

skrivnostne sosede Margo, ki je tako oboževala uganke in misterije, da je 

to postala tudi sama. Potem ko fanta pelje na celonočno dogodivščino v 

njunem domačem mestu, Margo nenadoma izgine – za sabo pa pusti 

skrivnostne namige, ki jih mora Quentin razvozlati. Iskanje fanta in 

njegove zabavljaške prijatelje popelje na veselo pustolovščino, ki je polna 

smeha in hkrati ganljiva. Na koncu Quentin dojame, da mora, če hoče 

izslediti Margo, globlje razmeti pravo prijateljstvo – in pravo ljubezen.  

Besedna zveza paper town (mesto na papirju, lažno mesto) se je uveljavila, 

ko si je kartografsko podjetja General Drafting Company izmislilo mestece 

Agloe v zvezni državi New York in ga vrisalo na zemljevid na križišču 

dveh kolovozov ob južnem delu gorovja Catskill. To so storili, da bi 

zavarovali svoje avtorsko delo – če bi se namreč njuno izmišljeno mestece 

pojavilo na kakšnem drugem zemljevidu, bi imeli dokaz, da je zemljevid 

plagiat. 

Po literarni uspešnici je posnet tudi film. 

 

 
***** 

G. Glenwood Clark: Thomas Alva Edison 

 

Knjiga pripoveduje življenjsko zgodbo enega največjih izumiteljev 

moderne dobe, ki je skoraj brez vsake višje formalne izobrazbe, s svojo 

trdno voljo, trdim delom in neugnano željo za znanjem uvrstil med 

največje izumitelje in dobrotnike človeštva. Edison je vse svoje življenje 

posvetil smotru, ki si ga je postavil že v mladosti in ga v zrelih letih tudi 

dosegel in presegel. S svojimi izumi je Edison koristil vsemu človeštvu. 

 
*** 

Roald Dahl: Moj striček Oswald 

 

Oswald odkrije močan afrodiziak, s kateri zasluži ogromno denarja. 

Poveže se z znanstvenikom, ki izumi postopek za shranjevanje spermijev. 

Skupaj z mlado zapeljivko se podajo na lov za spermiji slavnih oseb. 

 

Dosegljivo na: http://www.biblos.si/lib/ 
 

http://www.biblos.si/lib/
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**** 

Jo Nesbo: Fantom 

 

Harry Hole se ponovno vrne v Oslo, kjer ga potegne v vrtinec kriminalne 

zgodbe. Oleg je obtožen uboja svojega narkomanskega prijatelja. Pri 

odkrivanju zgodbe Harry naleti na prepletanje visoke politike, visokih 

policijskih uradnikov in narkomanskega kartela. 

 

Dosegljivo na: http://www.biblos.si/lib/ 
 

 
*** 

Alojz Ihan: Slike z razstave 

 

Nekdanje udbaški poslovnež se skupaj z zdravnikom, borznim 

posrednikom in prevajalko ujame na limanice ruske mafije. Prepričanega, 

da ima ključ do novega zelo obetajočega zdravila, ga zlorabijo za pranje 

mafijskega denarja. 

 

Dosegljivo na: http://www.biblos.si/lib/ 

 

 
** 

Irvine Welsh: Pogreto zelje 

 

Več zgodb, ki opisujejo stanje duha angleške družbe. 

 

Dosegljivo na: http://www.biblos.si/lib/ 

 

 
*** 

Albert Camus: Srečna smrt 

 

Patrice Mersault v iskanju sreče umori znanca in se polasti njegovega 

premoženja. Denar mu omogoča iskanje popolne sreče, ki jo na koncu 

najde v lastni smrti.  

 

Dosegljivo na: http://www.biblos.si/lib/ 

 

 

http://www.biblos.si/lib/
http://www.biblos.si/lib/
http://www.biblos.si/lib/
http://www.biblos.si/lib/
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*** 

Fabio Geda: V morju so krokodili 

 

Pripoved Enjatolaha Akbarija. Talibani pred očmi učencev ubijejo učitelja 

in ravnatelja. 10 letni Enjatolah je primoran zbežati iz rodnega 

Afganistana. Pot ga vodi v Pakistan, Iran, Turčijo, Grčijo in na koncu v 

Italijo, kjer dobi azil. Ilegalna pot traja več let. Med tem služi denar z 

različnimi slabo plačanimi deli, z njim se okoriščajo tudi trgovci z ljudmi. 

Nekateri izmed njegovih tovarišev na poti tudi preminejo. 

 
** 

Ryunosuke Akutagawa: Rašomon in druge zgodbe 

 

Gre za par zgodb, ki naj bi vsebovale določen nauk. So pa zgodbe kratke 

in na nek način čudne. Mogoče zato, ker gre za japonsko kulturo, ki mi ni 

blizu. V zgodbi Rašomon nek služabnik čaka pred vrati, v mestu, kjer vlada 

kuga in trupla ležijo povsod. Zagleda starko, ki nekemu truplu puli lase. 

Sprva se ustraši, nato pa ugotovi, da gre za starko, kar ga razjezi in jo 

pretepe. Vmes se mu zasmili, ker pove, da to počne, da lahko preživi, saj iz 

las trupel izdeluje lasulje. Potem si pa spet premisli in starki vzame obleko 

ter jo zbrca. Ostale zgodbe so podobne. Ena se mi je pa zdela malo bolj 

izvirna oz. z razumljivo poanto. To je  Zmaj. Duhovnik Hanazo si izmisli, 

da bo nekega dne iz jezera prilezel zmaj in odletel v nebo. In to oznani. 

Počasi vsi začnejo verjeti, da se bo to zgodilo, razve se na daleč in, ko pride 

ta dan, vsi nestrpno čakajo. Hanazo je zaskrbljen, ker si je izmislil nekaj 

takšnega in  se bo sedaj izvedela resnica. Nenadoma ga pa v tej množici 

ljudi prevzame misel, da je mogoče, da zmaj kljub vsemu pride iz jezera. 

In tako se tudi zgodi. Ja, poanta je.       

 

 
*** 

Julia London: Škandal na Višavju 

 

V knjigi je opisana ljubezenska zgodba med plemičem in žensko 

revnejšega stanu, ki ju pristna ljubezen združi, neglede na vse ovire, ki 

jima stojijo naproti. Zgodba je postavljena  na Škotsko in v London, zato 

bralec spozna tudi trdo življenje v škotskem Višavju in prestiž in puhlost 

londonske visoke družbe. 

Knjigo priporočam predvsem tistim, ki niso razpoloženi za zahtevnejše 

branje ... 
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***** 

Gillian Flynn: Ni je več 

 

Zanimivo in napeto branje. Gre za zgodbo, gledano iz dveh vidikov, 

ženskega in moškega, bolje rečeno; zakonsko zgodbo z vidika moža in z 

vidika žene. Nekega dne žena izgine, kaže da je umorjena, mož postane 

osumljenec, nato se zgodba obrne, na koncu se žena vrne domov in 

policija izgubi zanimanje za primer. Zanimiva zgodba, polna preobratov! 

 
***** 

Kim Edwards: Hči varuha spominov 

 

Roman, ki ima skoraj 500 strani, se bere hitro. »Potegne« te vase in ne 

izpusti, čeprav se zaradi svoje velikosti in majhnih črk zdi, da bo branje 

trajalo večno. A zgodbe je izredno zanimiva, zlasti za čas, ko se je dogajala. 

Dogajanje je namreč postavljeno v leto 1964, ko mlada gospodinja Norah, 

poročena z zdravnikom Davidom, ki pričakuje njunega prvega otroka, na 

zasnežen večer dobi popadke. Ker mora David sam pomagati pri porodu, 

skupaj s sestro Caroline, kmalu ugotovi, da ne bosta dobila samo sina Paula, 

ampak še hčerko Phoebe. A kot zdravnik hitro opazi značilne poteze 

obraza. Njuna hči ima Downov sindrom. David je imel nekoč ljubljeno 

sestro June, ki je umrla prav zaradi Downovega sindroma. Njene smrti ni 

nikoli prebolel, zato ne želi, da se njegova družina spopada z istimi 

težavami. Otroka odda medicinski sestri Caroline, ta pa ga namesto v 

zavod, odpelje domov, in Phoebe vzgaja sama. Norah misli, da je Phoebe 

umrla ob porodu. Ta skrivnost, ki jo David skriva celo življenje, zaznamuje 

življenje vseh vpletenih. Nikoli niso več enaki, prepad med Norah in 

Davidom se stopnjuje, saj David sleherni dan svojega življenja trpi za 

občutkom krivde. Na drugi strani pa Phoebe, čeprav počasna, živi lepo 

življenje, ki bi si ga lahko njena »prava« družina samo želela. Krasno 

branje za zimske večere, ki ti da misliti, kaj nam je usojeno, kako se 

spopadamo s težavami in kako je prav, da imamo majhne skrivnosti, a 

velike nikoli ne ostanejo »nekaznovane«, tako ali drugače. 

 

 
**** 

Paula Hawkins: Dekle na vlaku 

 

Glavna junakinja romana, alkoholičarka sredi tridesetih Rachel se z vlakom 

vsak dan vozi po isti progi in opazuje dogajanje ob progi. V eni izmed hiš 

na videz brezskrbno živita Jason in Jess, kot ju Rachel poimenuje. Imata se 

rada, njuna jutra so polna ljubezni in brezskrbnosti. Do trenutka, ko Rachel 

ob Jess opazi nekoga drugega. Neznani moški poljubi Jess in tako se iluzija 

o brezskrbni, pravi ljubezni med Jasonom in Jess poruši. Začne se zaplet, 

ki pripelje do srhljivih dogodkov, ki bodo imeli usodne posledice ne samo 

za Jasona in Jess, ampak tudi za Rachel in njenega bivšega moža Toma, ki 

skupaj z novo ženo živi le nekaj his stran od opazovanega balkona. Knjiga 

je vsekakor napeta in jo prebereš na dah. Je pa posebna v smislu, da se z 

glavno junakinjo ne moreš identificirati, saj ti ne priraste k srcu. Njena 
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dejanja, vsakodnevno opijanje te odbije, tako da je ne moreš imeti rad, kar 

pa je v romanu več kot dobrodošlo (da se z glavnim junakom identificiraš). 

Gre za milo srhljivko, ki je zelo berljiva, še zdaleč pa ne tako zelo posebna, 

da bi si jo kupil in jo bral večkrat. 

 

 
***** 

Sue Monk Kidd: In dobila je krila 

 

In dobila je krila je izmišljena zgodba, ki ima trdne temelje v zgodovini 

boja proti suženjstvu iz 19. stoletja. Gre za zgodbo o sestrah Sarah in 

Angelini Grimké, prvih Američank, ki sta javno zagovarjali pravice žensk 

in se zavzemali za odpravo suženjstva. Avtorica je določena zgodovinska 

dejstva prilagodila pisanju romana. Zgodbo pripovedujeta Sarah Grimké in 

njena sužnja Esti Pokora in se prične v letu 1803, skozi zgodbo pa 

spremljamo nekaj več kot trideset let njunega življenja. Grimkéjevi so v 

Charlestonu ugledna sužnjelastniška družina. Za enajsti rojstni dan dobi 

Sarah v dar desetletno sužnjo Esti Pokoro. Deklici postaneta nekakšni 

prijateljici. Sarah je zelo vedoželjna in si želi postati pravnica, a je to za 

žensko iz začetka 19. stoletja nekaj nezaslišanega. Njena na glas izrečena 

misel je zasmehovana. Upre se na ta način, da nauči sužnjo Esti brati in 

pisati. Zgodba je zelo lepo tekoča in topla, ko spremljamo nezaslišane 

zločine, ki so se v 19. stoletju dogajale na posestvih, ki so imele v lasti 

sužnje. Da ti misliti, a ko jo odložiš, si želiš, da bi prebral še kakšno izmed 

njih, mogoče tisto, ki smo jo brali v osnovni šoli: Koča strica Toma. In to 

bo moje naslednje branje. 

 

 
*** 

Psi in njihovi prijatelji: iskanje sreče na obeh koncih povodca 

 

Elizabeth Abbott ima že od nekdaj rada živali, saj deli življenje z 

najrazličnejšimi psi v stiski. Gre delno za priročnik, predvsem pa pripoved 

o življenju, posvečenem reševanju psov v stiski: od programov vzgoje psov 

v ameriških zaporih, prek kanadske bolnišnice do povojne Srbije nas 

seznani z mnogimi ljudmi, katerih življenja so za vedno spremenili 

mahajoč rep in otožne oči, ter nam predstavi pse, ki so jim vdani človeški 

spremljevalci vlili novih moči. 

Knjiga za en (deževen) popoldan, a topla in primerna za tiste, ki smo prav 

tako ljubitelji mokrih gobčkov in toplih kosmatih pogledov. 

 
**** 

 

David Benjamin: Sedem 

 

Arheolog Peter Martin po ženini smrti zapade v depresijo. Sreča 

psihoterapevtko Barbaro Kratochwil, ki ga zdravi z regresijo. Peter spozna, 

da je bil v enem izmed preteklih življenj pisar Nostradamusa, v drugem pa 

Hitlerjev oficir. Barbarine zapiske regresij prestrežeta skrivni organizaciji 

(hakenkreuzerji in kakenkriserji), ki skušata podatke izkoristiti za prevlado 

svetu. 

Dosegljivo tudi kot e-knjiga na www.biblos.si 

 

http://www.biblos.si/
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Ruth Rendell: Sodba v kamnu  

  

Klasična kriminalka, izvirnik je izšel leta 1977, opisuje hladnokrven umor 

premožne podeželske angleške družine. Kljub temu da ves čas vemo, kdo 

je umor zagrešil, je to napeto branje primerno za deževni vikend ali pa 

počitnice. Na koncu, ko se razkrijejo podrobnosti umora,  me je močno 

skrbelo, ali bodo policisti našli pravega storilca ali ne. 

Priporočam. 

 

 
*** 

Jeff Mariotte: Brassovo breme 

 

Roman, zapisan po nadaljevanki CSI: Na kraju zločina. Agenti preiskujejo 

umor, v katerega je, kot kaže, vpleten znan detektiv. Poleg tega raziskujejo 

še dva primera. Meni nekako ni uspelo najti povezave med primeri, mogoče 

je ni, mogoče pa nisem dovolj zbrano brala. Se pa knjiga bere zelo 

elegantno, saj je napisana z večjimi črkami in bolj »raztegnjeno«.  

 
***** 

Camilla Lackberg: Čuvaj svetilnika 

 

Kot kaleidoskop prepleta pisateljica preteklost in sedanjost Sivega otoka, 

otoka duhov z umorom glavnega referenta za finance na občini, umorom 

enega od vidnih mafijcev in s tragedijo ter obenem radostjo v družini in 

sorodstvu Patrika Hedstreoema, policijskega inšpektorja. Čuvaj svetilnika 

iz Fjaellbacke je leta 1870  zaradi  svoje skrivnosti povzročil smrt svoje 

družine in Annie, ki se s sinom zateče v hišo staršev ob svetilniku tudi 

skriva strahotno skrivnost. Psihološka kriminalka številka ena. 

 

 
**** 

Sergej Verč: Mož, ki je bral Disneyjeve stripe  

 

Tokrat je v ospredju Rajko Budin, vodja kadrovske službe propadlega 

gradbenega podjetja, ki  s svojo shizoidno, sociopatsko osebnostjo kar 

kompenzirano živi življenje z urejeno službo, lepo hišo in avtom, ženo ter 

dvema otrokoma. Ko podjetje propade zaradi finančnih malverzacij, 

popustijo že tako šibke socialne zavore in Rajko Budin se v krču boja za 

preživetje spremeni v brezčutnega morilca vseh, ki mu naključno stopijo 

na pot. Komisar Beno Perko razmišlja in mu je na sledi. 

 



40 
 

 
*** 

Conn Iggulden: Imperator Rimska vrata 

 

Simpatična, zgodovinsko sledeča, razburljiva pripoved o odraščanju dveh 

dečkov na posestvu na obrobju antičnega Rima. Mati Avrelija je duševno 

bolna, očeta Julija, senatorja ubijejo med uporom sužnjev. Dečka Gaj in 

Mark odrasteta ob dveh bivših gladiatorjih: Reniju, ki ju uri v neuklonljiva 

bojevnika in Tobruku, ki gospodari na posestvu. Šele ob koncu izvemo, da 

gre za bodoča slavna moža: Gaja Julija Cezarja in Marka Brutusa. Lepo 

berljivo. 

 

 
**** 

Irwin Isenberg, Richard M. Haywood: Caesar 

 

Izjemna monografija, lepe slike kipov, reliefov, mozaikov in fresk ter 

resnicoljuben, natančen popis znanih in dokazanih dejstev o poteku 

življenja Julija Cezarja, od rojstva, do smrti. Strokovna angleščina in 

zgodovinska verodostojnost prepričata. Dobro branje. 

 

 
**** 

Oliver Potzsch: Rabljeva hči in črni menih 

 

Gre za zgodovinski roman, ko se na raziskovalni pohod za zakladom 

templjarjev v srednjeveškem okolju pozabljene bavarske pokrajine 

Pfaffenwinkel odpravijo srednjeveški medicus, lokalni rabelj, njegova hči 

in domnevna sestra zastrupljenega župnika. V ozadju slutimo knjige Dana 

Browna, a je ta knjiga bolj berljiva, bolj razvedrilna in vsekakor boljša. Na 

koncu nas avtor povabi tudi na izlet s kolesom, kjer si lahko vsa prizorišča 

sami ogledamo. Priporočam. 

 

 
**** 

Michael Cox: Pomen noči, Izpoved 

 

Gostobesedna izpoved angleškega gentlemana iz 19. stoletja, ki svoje 

življenje posveti poplačanju krivic, ki so mu jih storili v plemeniti rodbini 

Tansor in njihov posinovljenec Phoebus Dant. Poplačilo seže do »uboja za 

vajo« in naklepnega umora ter samoizgona kot zaslužene kazni. Proti 

pričakovanju, knjige nisem mogla odložiti, dokler nisem prebrala zadnje 

vrstice. 
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*** 

Mario Puzo: Zadnji don 

 

Tipična Puzova biogfija mafije s holivudskim pridihom. Don Domenico se 

umika v legalne vode, sin njegovega nečaka Cross de Lena in njegov 

psihopatski vnuk Dante pa morata poravnati račun iz zgodovine njunih 

očetov. Nezahtevno branje za ljubitelje Puza. 

 

 

 
**** 

Giulia Enders: Čarobno črevesje 
 

Sam naslov bi verjetno koga odvrnil od branja (čeprav gre za najbolj 

prodajano knjigo v Sloveniji zadnjih mesecev), a tako kot pravi sama 

pisateljica, črevesju nikoli ne posvetimo dovolj pozornosti, čeprav ima 

zelo pomembno funkcijo v našem telesu, nanj smo pozorni le, ko se ne 

počutimo dobro. Knjiga mi je bila izjemno všeč, saj je napisana čisto 

poljudnoznanstveno in z obilico humorja, hkrati pa lahko iz nje 

izluščimo mnogo koristnih nasvetov. Iz knjige sem se veliko naučila in 

ne dvomim, da je ne bom še kdaj vzela v roke, bi bilo pa fino, če bi 

morda pisateljici uspelo napisati še kakšno knjigo o kakšnem drugem 

organu, ki mu po krivici ne namenjamo dovolj pozornosti. 

 

Knjigo bi priporočila čisto vsakemu, saj je čas, da se o črevesju 

začnemo pogovarjati brez očitnega zgražanja. 

 

 

 
**** 

Boštjan Gorenc – Pižama: Slolvenski klasiki 

 
Prva knjiga slovenskega komika Pižame je knjiga, ki je uspela s prvega 

mesta najbolj prodajanih knjig izriniti Čarobno črevesje, in to ni kar 

tako. Smeh je pol zdravja in če kaj, premore ta knjiga obilico humorja, 

saj se slovenskih klasikov loti na čisto svoj, moderen, internetni način. 

Verjetno bo knjiga na boljši odziv naletela med mlajšimi bralci, ki 

imajo facebook, twitter in podobna socialna omrežja v malem prstu, 

hkrati pa jih lahko tudi vzpodbudi, da nekatere zgodbe preberejo še 

enkrat, da lahko lažje dojamejo povezavo. Verjamem, da starejša 

generacija morda ne bo pretirano navdušena, a socialna omrežja je 

potrebno vzeti v zakup, saj niso nekaj kar bo kar tako šlo stran, 

kvečjemo obratno – še bolj se bodo razvijala in takrat bo verjetno 

Pižama dobil priložnost, da napiše tudi drugi del Slolvenskih klasikov. 

 

Knjigo bi priporočila vsem, ki jih zanima moderen pogled na 

slovenske klasike. 

 

 James Dashner: Labirint 
 

V poplavi knjig na temo distopije je knjiga Labirint ena bolj 

priljubljenih pa tudi bolj prodajanih, verjetno tudi na račun uspešnega 
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*** 

filma. Skozi zgodbo spremljamo glavnega junaka, ki se kar naenkrat 

znajde v labirintu, ne spomni pa se ničesar iz preteklosti, podobno kot 

njegovi novi sostanovalci v labirintu. Njihov glavni cilj je nekoč najti 

pot ven in rešiti skrivnosti labirinta, za razkritje, če jim uspe, pa boste 

morali tudi sami prebrati knjigo ali pogledati film. Knjiga je solidno 

napisana, za razliko od vseh knjig distopije, ki so bile popularne v 

zadnjem času (Igre lakote, Razcepljeni, Silos), pa je tukaj glavni junak 

moški in ne ženska. 

 

Knjigo bi priporočila vsem, ki radi prebirajo literaturo tega žanra. 

 

 

 
**** 

Anton Ingolič: Čudovita pot 
 

Kot zagrizena planinka in ljubiteljica slovenskih hribov in slovenske 

planinske poti vedno z veseljem zagrabim knjige s to tematiko. 

Čudovita pot je sicer mladinski roman, a izpod rok Antona Ingoliča, 

enega naših najboljših mladinskih pisateljev, zato se mi zdi primerna 

za ljubitelje hribov vseh starosti. Čas dogajanja je postavljen v čas pred 

slovensko osamosvojitvijo, glavni junaki so trije gimnazijci, prijatelji, 

vsak s svojimi težavami, ki si želijo skupaj prehoditi slovensko 

planinsko pot. Danes bi bilo malo neverjetno, da bi se tako mladi 

podali na pot, a takrat je bilo verjetno to bolj razumljivo. Na poti jih 

čakajo dogodivščine vseh vrst, sama pa sem najbolj uživala v opisih 

poti in hribov, ki sem jih sama že osvojila. Za nekatere odseke se mi je 

sicer zdelo, da so jih prehodili neverjetno hitro in da je bilo vse skupaj 

nemogoče, a sem kasneje prebrala, da je tudi Ingolič sam opravil s 

slovensko planinsko potjo, tako da mu verjamem na besedo. 

 

Knjigo bi priporočila vsem, ki so jim pri srcu Ingoličeva literatura in 

hribi. 

 

 
***** 

Tessa Afshar: Dragulj v pesku  
 

Knjiga temelji na svetopisemski zgodbi o Rahabi.  

15-letno Rahabo je njen oče v Jerihi prodal za prostitutko. Več let 

pozneje je v bitki Izraelcev za mesto Jeriho odigrala ključno vlogo 

prav Rahaba, ki se je zaljubila v sovražnika njenega ljudstva, Salmona, 

pomembnega vodjo Judovih plemen. V Salmonu se je odigravala bitka 

srca, predno je lahko v polnosti sprejel nekdanjo kanaanško vlačugo in 

ji iskreno vračal ljubezen. 

 



43 
 

 
***** 

John Green: Krive so zvezde 
 

Knjigo mi je že pred časom priporočila starejša hči, najstnica. »Knjiga 

ti bo všeč, čeprav fant na koncu umre zaradi raka,« je še rekla. Pa sem 

z branjem kar malo odlašala. Ko pa sem knjigo začela brati, je nisem 

mogla odložiti. Seveda sem veliko jokala, še več pa sem se nasmejala 

iskrenim najstniškim dvogovorom.  

»Hazel Grace,« je rekel Augustus,«osupljiva si videti.« »Mimogrede, 

bi imela govor na mojem pogrebu?« »Am, seveda, ja,« sem odgovorila 

in naslonila glavo na njegovo ramo.«Carsko,« je dejal. »Upam, da se 

ga bom lahko udeležil kot duh, ampak ker nikoli ne veš, sem mislil, da 

– no, nočem te spravljati v zadrego, ampak danes popoldne sem se 

domislil, da bi lahko pripravil predpogreb.« 

 

 

Louise L. Hay: Moč je v tebi 
 

»Preteklost obstaja le v mislih in na način, za katerega se v mislih 

odločimo. Živimo in čutimo v sedanjem trenutku, doživljamo ga. Kar 

počnemo sedaj, ustvarja temelje za jutrišnji dan. Torej se odločimo v 

sedanjem trenutku. Jutri ne moremo storiti ničesar in tudi včeraj ne. 

Samo danes lahko delujemo. Pomembno je, kaj se odločimo misliti, 

verjeti in reči sedaj.« 

 

***** 

 

 

Helen Keller: Zgodba  mojega življenja 
 

Knjiga pripoveduje o slepi in gluhi deklici Helen, preden jo je mlada 

učiteljica Anne povedla v svet sporazumevanja in učenja. Je navdih za 

vse nas, da se z voljo in ljubeznijo lahko veliko doseže. Knjigo 

priporočam vzgojiteljem in staršem, saj nam ponuja veliko pedagoških 

nasvetov pri vzgoji otrok, najpomembnejša pa je ljubezen. 

 

*****  

Susan O'Halloran in Susan Delattre: Ženska, ki je našla 

svoj glas 
 

Knjiga opisuje mlado žensko, ki je zaradi mrzlice izgubila vse, ki jih je 

ljubila. Dobila je priložnost, da je v duhu potovala z volkovi in srečala 

želvo. Spoznala je, da je do sedaj izgubljala ogromno količino energije, 

ko se je trudila narediti vse, kar je pričakovala od sebe. Spoznala je 

tudi, da moraš biti zelo pogumen, da narediš le tisto, kar je potrebno, in 

zelo moder, da prepoznaš, kaj je treba narediti. Da bi opravil le svojo 

nalogo, moraš poznati svoje mesto v širši zgodbi, vedeti, del česa si.  
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Knjigo priporočam vsem, ki se zavedate, da morda kdaj delate preveč, 

tudi tisto, kar ni potrebno. Sama sem se našla v tem, da naredim za 

otroke preveč,  in da mi je težko prepoznati, kaj je treba narediti. 

 

***** 

 

 
***** 

 

Fredrik Backman: Mož z imenom Ove 
 

To je zgodba o možu z imenom Ove, ki je pod svojo zunanjo lupino 

nežen in občutljiv za ljudi in dogodke okoli sebe. Od življenja in 

dogodkov ter ljudi v svoji bližini pričakuje nekakšen red in spoštovanje 

vrednot in vsako odstopanje od svojih pričakovanj komentira na grob, 

ljudem odvraten način. Tako je za okolico sitnoba in nergač, vendar 

vsi, ki ga bolje spoznajo, z njim doživijo lepe in prisrčne trenutke ... Za 

svoje nazore in red v svojem okolju je pripravljen narediti vse. 

Zanimiv slog pisanja in prepletajoče se zgodba različnih dogodkov v 

Ovejevem življenju z rdečo nitjo so aduti, ki so me pritegnili. 

 

Knjigo priporočam vsem, ki radi posežejo po zgodbah o ljudeh in 

njihovih usodah. 

 

 

Ian McEwan: V imenu otroka 
 

Knjiga je izredno presunljiva,  dramatična in mojstrsko napisana. Te 

oznake sem izpisala z naslovnice knjige in so bile objavljene v angl. 

tisku. Popolnoma se strinjam. Knjiga me je ves čas držala v napetosti. 

Brati sem jo začela zjutraj in nisem odnehala, dokler je nisem prebrala 

do zadnje strani.  

Glavna junakinja je sodnica Fiona, ki se ukvarja s pravicami otrok. 

Inteligentna je in popolnoma predana svojemu delu. Zato je ogroženo 

njeno zakonsko življenje. Zanemarja moža, ki jo zato zapusti, a se 

kmalu vrne. Poleg Fione je osrednji junak tudi  zelo bolan17-letni 

Adam, član Jehovih prič, ki mu vera prepoveduje sprejem tuje krvi. 

Ima namreč levkemijo in transfuzijo nujno potrebuje. 

Razplet je tragičen. 
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Stephen Chbosky: Charliejev svet 

 
Charliejev svet je knjiga o tegobah odraščanja malo posebnega dečka 

Charlieja, ki ob vstopu v srednjo šolo spozna Patricka in Sam, brata in 

sestro, s katerima postane dober prijatelj. Zgodba prinaša slike iz 

življenja najstnika, ki v vsakdanjem življenju ostajajo staršem, 

znancem, včasih tudi prijateljem skrite, ko se razkrijejo, pa so še toliko 

bolj šokantne. Knjiga nas popelje skozi prva srečanja z drogo, 

alkoholom, zaljubljenostjo in seksom. Charlie bralca v iskanju 

odgovorov popelje skozi svoj tunel doživljajev, občutkov in 

razmišljanja, ob čemer nas v obliki pisem namišljenemu prijatelju, 

spusti v najintimnejše kotičke svoje biti. 

Knjiga, ob kateri bomo starši lažje razumeli odraščajoče otroke,  

njihovo negotovost v iskanju lastne identitete. 

 

 

Shelby Foote: The Civil War – A Narrative Vol I. – III. 
 

Monumentalno delo ljubiteljskega zgodovinarja, ki se je kot 

romanopisec lotil zapisa dogajanja v Združenih državah Amerike med 

leti 1861 in 1865. Vse tri knjige obsegajo skoraj 3000 strani, na katerih 

se avtor posveti poteku ne le najpomembnejših in najbolj znanih ter 

odločilnih vojaških podvigov, temveč se dotakne tudi bolj obskurnih 

dogajanj tako na vzhodni kot velikokrat spregledani zahodni fronti.  

Knjige odlikuje lep in edinstven jezik, ki zgodovinske like bralcu 

približa in jih oživi ter istočasno naredi človeške, četudi je večina 

izmed njih odgovorna za smrt več sto tisoč vojakov. Avtor postreže 

tudi z nekaterimi manj znanimi anekdotami in naključji, ki so bistveno 

vplivali na končni razplet ameriške državljanske vojne in ki bi se 

lahko, kot je zapisal avtor, kaj hitro obrnil povsem drugače, če bi se 

stvari odvile le malo drugače, kot so se.  

Vsekakor ne gre za knjige, ki bi jih v roke vzel nekdo, ki se o ameriški 

državljanski vojni ni že dodobra seznanil, saj so knjige tako obširne in 

natrpane s podatki, da ji tudi dobro informirani bralec občasno le 

stežka sledi. So pa knjige prava poslastica za ljubitelje največje 

tragedije v ameriški zgodovini, če izvzamemo genocid nad Indijanci. 

Toplo priporočam in posodim, če bi koga zanimalo. 
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Frank Herbert: Dune 
 

Kot filmofil se ne morem upreti ničemur, ki kakor koli diši po filmih. 

Še posebej filmih, ki jih dobro poznam in jih imam rad. Dune je eden 

izmed njih, saj sem se z njim srečal kot nadobuden dijak prvega letnika 

v okviru obveznih izbirnih vsebin. Sicer sem z ogledom pošteno 

zamujal, saj je bil film posnet že davnega leta 1984, a kot pravijo … 

»bolje pozno kot nikoli«. Začuda se mi film nikoli ni zdel slab, odražal 

je čas in zmožnosti, ki jih je takratna filmska industrija dopuščala, v 

njem so nastopala velika imena Hollywooda kot Patrick Stewart, Kyle 

MacLachlan, Brad Dourif, Linda Hunt, Jürgen Prochnow, Sting,  pod 

film pa se je podpisala družina De Laurentiis ter slavni in edinstveni 

David Lynch.  

Šele nedavno sem imel priložnost videti daljšo verzijo filma, o kateri 

Lynch sploh ni želel slišati in se je pod njo podpisal Alan Smithee. In 

to z razlogom. Nato pa sem izvedel še za poskus Alejandra 

Jodorowskega, ki sicer ni bil uspešen pri poskusu ekranizacije romana, 

a je v svoje vrste pridobil Salvadorja Dalija, H. R. Gigerja, Orsona 

Wellesa, Davida Carradina, Micka Jaggerja in še mnoge druge.  

Kaj mi je preostalo, kot vrniti se k izvirniku, romanu iz leta 1965, ki je 

bil leta 2003 razglašen kot najbolje prodajani znanstveno-fantastični 

roman. Priznam, da me je film, ki sem ga spoznal kot deček, preveč 

indoktriniral, saj sem se težko vživel v nekatere dodatne like, kopico 

kompleksnih in nerazumljivih imen in zgodbo, ki se od filmske v 

marsikaterem pogledu razlikuje. A tako pri knjigah, ki jih ekranizirajo, 

praviloma tudi je. Všeč ti je ena izmed verzij, knjižna ali filmska, 

nikoli obe. Kljub temu pa knjige ne gre podcenjevati, še posebej, če 

vam je blizu znanstvena fantastika. Kwisatz Haderach.  

 

 

Tonček Kregar: Kravatni gen 
 

Nabor kolumn, ki jih je na začetku novega tisočletja v časniku Večer 

objavljal dr. Kregar. Hudomušno, pronicljivo, zabavno, tragično in 

socialnokritično opazovanje in beleženje dogajanja ter dojemanja 

družbe ter sprememb v njej. Ob prebiranju kolumn, ki so v vseh teh 

letih – tudi če si si jih ob prvem prebiranju vzel k srcu in so se te 

dotaknile – utonile v pozabo, te vrnejo v nedavno preteklost, za katero 

se zdi, da je že dolgo za nami, a se izkaže, da ni tako, saj se takrat 

sprejete odločitve in dogajanja še kako odražajo danes. Na različnih 

področjih življenja.  

Knjigo prebereš na dušek, ker te potegne vase. Ob prebiranju se hkrati 

jočeš in smejiš, večinoma pri isti kolumni. Iskrena hvala avtorju, da mi 

je omogočil podoživljanje nedavnih dogodkov, ki si ne zaslužijo, da bi 

jih pozabili.  
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John Milton: Paradise Lost 
 

Izgubljeni raj je eno izmed najvplivnejših književnih del v angleškem 

jeziku, ki je svoj sloves ene največjih angleških pesnitev ohranilo vse 

do danes. Prvič sem se z delom srečal v času študija angleške 

literature, a ga nisem nikoli uspel prebrati v celoti. Ob količini (in 

debelini) književnih del, ki sem jih takrat moral prebrati, ni to nič 

presenetljivega, sem pa zamujeno vedno želel nadoknaditi.  

Pred leti sem si izposodil Strojanov prevod dela v slovenski jezik, ki je 

nastajal več kot 20 let. Tudi takrat mi dela ni uspelo prebrati, saj me je 

knjižnica prijazno prosila, da knjigo vrnem, še preden sem se uspel 

prebiti do polovice. Raje kot zamudnino sem si omislil svoj izvod v 

angleškem jeziku, ki je ob meni prespal marsikatero noč. In ni mi žal, 

da sem vztrajal, saj gre za prijetno in zanimivo branje najstarejše 

zgodbe človeštva. Zgodbe o razdoru med Bogom in Satanom ter 

satanovim načrtom, da prevzame oblast, pri čemer se odloči, da bo - 

med drugim – zavedel tudi nas, ljudi. Večni boj med dobrim in zlim 

izpod peresa enega najvplivnejših mojstrov (ne)rimane besede vseh 

časov.  

 

 
***** 

R. J. Palacio: Čudo 

 
Knjiga, ki bi jo po mojem mnenju morali prebrati vsi najstniki in starši. 

Osrednja oseba je August, deček, ki se rodi s hudo deformacijo obraza, 

zaradi česar ima v zgodnjem otroštvu številne operacije. Do desetega 

leta starosti deček ne obiskuje šole, temveč ga doma poučuje skrbna 

mama. Slednja se pred začetkom novega šolskega leta odloči, da je za 

Auggija napočil čas, da gre v šolo, saj večno ne bo mogel živeti v 

zavetju domačih štirih sten. 

Medtem ko Auggie opisuje, kako je živeti z zavedanjem, da si 

drugačen, na drugi strani slišimo, kako sprejemati drugačnost, ki nam 

jo prikažejo Viv, Augustova starejša sestra, njen fant Justin, prijateljica 

iz otroštva Miranda in nova prijateljica Summer. 

 

 
*** 

Nataša Sorko: Zmoreš, če se odločiš – pot iz objema 

zasvojenosti 

 
Knjiga je odlično branje za vsakogar, ki je bil deležen staršev, starih 

staršev, znancev, ki so imeli težave z alkoholom oz. se je pilo malo 

preveč. Kajti poleg osebne zgodbe alkoholika je strokovno 

ovrednoteno vsako dejanje, kaj ga je vodilo, zakaj je počel določene 

stvari itd. Lahko je lahko počitniško branje ali pa priročnik, ki da 

ogromno odgovorov. 
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Dave Pelzer: Mož po imenu Dave 
 

Je zadnja v sklopu treh življenjskih zgodb avtorja, ki je odraščal v 

nasilnem okolju, bil dan v rejništvo in se moral postaviti na noge. 

Zadnja knjiga pripoveduje o njegovem odraslem življenju, s kakšnimi 

travmami se je srečeval, kako je njegovo nasilno otroštvo vplivalo na 

njegovo odraslo dobo in kako je do zadnjega hrepenel po tem, da bi ga 

mati, ki je počela strahote, imela vsaj enkrat rada. Zaključek je sicer 

srečen, saj po letih iskanja, odrekanj, propadlega zakona najde osebo, 

ki mu življenje osmisli. Celoten sklop zgodb je zapis, ki ti povrne 

upanje v življenje, te spomni, kako malo je včasih potrebno za 

življenje in kako malo je potrebno, da ne postanemo žrtve 

kompenzivnega  ponavljanja napak staršev. 

 

 

Divergent – Razcepljeni (1. del) 

Veronica Roth: 19. avgust 1988, New York City, New York, ZDA 

Beatrice Prior je stara 16 let in se nahaja v letih, ko se mora odločiti. 

Izbere lahko eno izmed petih družbenih skupin – vsaka zagovarja svojo 

vrednoto. Candor – resnico, Abnegation – nesebičnost, Dauntless – 

pogum, Amity – ljubezen in Erudite – razum. Na presenečenje vseh se 

Beatrice odloči, da ne bo ostala s svojo družino in zamenja skupino. 

Tam o sebi odkrije več, kot je vedela prej celo življenje. 

Zaradi tekočega jezika, hitre pripovedi, aktivne junakinje in uravnote-

ženosti sestavin, od adrenalinske akcije in razkrivanja skrivnosti do 

ljubezenskih zapletov, je roman tipičen bralni blockbuster, ki ga na 

mah prebereš, če imaš rad znanstveno fantastiko. Lahkotno, zanimivo, 

v pričakovanju nadaljevanja. 

20. 3. 2014 je v kino prišel istoimenski film, ki je osvojil nagrado po 

izboru občinstva za najboljši akcijski film. 

 

 

Divergent – Razcepljeni (2. del) 

Insurgent – Neupogljivi 

Veronica Roth: 19. avgust 1988, New York City, New York, ZDA 

Ena odločitev vas lahko preoblikuje – ali pa uniči. Ampak vsaka 

odločitev ima posledice. Tris Prior se mora še naprej truditi rešiti tiste, 

ki jih ima rada – in tudi njo samo – medtem ko se spopada z vprašanji 

o žalosti in odpuščanju, pripadnosti in zvestobi, politiki in ljubezni. 

Vojna grozi kot spor med skupinami in njihova prepričanja rastejo. V 

času vojne je treba izbrati strani, pojavljajo se skrivnosti in izbire 

postanejo še bolj nepreklicne.  

Preoblikovana z lastnimi odločitvami in tudi z žalostjo in s krivdo, 

novimi odkritji in spreminjajočimi se odnosi se mora Tris v celoti 

sprijazniti s svojo  razcepljenostjo, tudi če ne ve, kaj lahko s tem 

izgubi. 

http://www.bralnica.com/avtor/veronica-roth/
https://www.google.si/search?biw=1366&bih=631&q=New+York&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yDKJrzDPVuIEsY3ijSzMtMSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-UR4As-muRDEAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwibverHh77LAhXHfywKHau5AUUQmxMIpwEoATAT
https://www.google.si/search?sa=X&biw=1366&bih=631&q=Najbolj%C5%A1i+akcijski+film&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KLM0LiwzUAKzLUtyKkqMtGSzk630E8sTi1IgZHx5Zl5eapEVmFMMAMurjWA5AAAA&ved=0ahUKEwjr64rBjL7LAhWDqXIKHWMrC4AQmxMImgEoATAR
https://www.google.si/search?sa=X&biw=1366&bih=631&q=Najbolj%C5%A1i+akcijski+film&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3KLM0LiwzUAKzLUtyKkqMtGSzk630E8sTi1IgZHx5Zl5eapEVmFMMAMurjWA5AAAA&ved=0ahUKEwjr64rBjL7LAhWDqXIKHWMrC4AQmxMImgEoATAR
http://www.bralnica.com/avtor/veronica-roth/
https://www.google.si/search?biw=1366&bih=631&q=New+York&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yDKJrzDPVuIEsY3ijSzMtMSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-UR4As-muRDEAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwibverHh77LAhXHfywKHau5AUUQmxMIpwEoATAT
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19. 3. 2015 je v kino prišlo nadaljevanje trilogije RAZCEPLJENI z 

naslovom NEUPOGLJIVI. 

 

 

Divergent – Razcepljeni (3. del) 

Allegiant – Povezani 

 
VERONICA ROTH  je s knjigami Divergent, Insurgent, Allegiant in 

Four ena najbolje prodajanih avtoric s seznama New York Timesa. 

Doslej so tri romane iz serije prodali že v prek 31 milijonih kopij, v 

elektronski obliki podirajo vse rekorde, serijo pa so prodali na 48 

teritorijev. 

Družba, razdeljena na ločine, v katero je Tris Prior nekoč verjela, se je 

sesula. Ko se  pojavi priložnost, da razišče svet mimo njej znanih meja, 

je Tris pripravljena. Izven ograje bosta ona in Tobias našla preprosto 

novo življenje skupaj, osvobojena zapletenih laži in bolečih spominov. 

Ampak ta svet je še bolj zaskrbljujoč kot tisti, ki ga je pustila za sabo. 

Stara odkritja hitro izgubijo smisel. Nove resnice spremenijo srca 

tistih, ki jih ljubi. 

OCENA TRILOGIJE:  Bila je zanimiva, čeprav na momente 

raztegnjena. Priporočam tistim, ki znajo vztrajati pri isti zgodbi. 

 

 

Jane Austen: Mansfield Park 
 

Roman Mansfield Park je bil v času svojega izida, prvič je izšel leta 

1814, največja prodajna uspešnica Jane Austen.  Avtorica predstavi 

Bertramove, ki pripadajo aristokraciji, Crawfordove, ki so premožni 

meščani, v koraku s trenutnimi trendi, in družino Price, ki zastopa 

delavski sloj ter ji revščina in pomanjkanje nista tuja.  

Roman se od ostalih del  avtorice razlikuje po tem, da se dotika več 

vsebinskih področij hkrati (posvečenja v duhovništvo, kolonializma, 

izobrazbe, stanovitnosti, tradicionalnih običajev itd.). 

Ta zgodba se me ni toliko dotaknila kot ostale pisateljičine zgodbe. 

Sem si pa večkrat ogledala film (posnet leta 1999) in moram priznati, 

da mi je bil zaradi dobrih igralcev, scenarija in zanimivih dialogov bolj 

všeč kot knjiga. 
                                                      

 

Nicholas Sparks: Poroka  
 

Gre za roman, ki se prepleta z romantično zgodbo Noaha in Allie 

Calhoun, ki smo jo brali v Beležnici. Tokrat ima glavno vlogo Wilson, 

Noahov zet, ki je uspešen odvetnik za premoženjsko pravo ter 

preudaren, zvest in zanesljiv moški, a romantične geste in kazanje 

čustev so mu od nekdaj tuji. Ob devetindvajseti obletnici poroke 

spozna, da sta se z ženo odtujila ter da v njunem zakonu manjkata 

strast in spontanost. Ker ni prepričan, ali ga žena sploh še ljubi, in ker 

se približuje poroka njegove hčere, se po nasvet zateče k svojemu 

tastu. Navdušen nad ganljivo ljubezensko zgodbo med Noahom in 

Allie Calhoun poskuša najti način, da bi znova osvojil srce ženske, ki 
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jo je ljubil vse življenje. Celotna zgodba se vrti okoli načrtovanja 

dogodka, ki ni tisto, kar sprva deluje, da je. 

 

 

Risa Green: Zapiski iz trebuščka 
 

Zgodba govori o Lari, trideset in nekajletnici, ki pričakuje prvega 

otroka – zmedena, zaskrbljena, nostalgična, panična, v dvomih. Roman 

je precej avtobiografski in ima tudi nadaljevanje v podobi Zgodbic iz 

zibelke. Morda so nekatere reči res privlečene za lase in je nemogoče 

razumeti življenjski stil in 'tegobe' bogate ženske sredi Los Angelesa, 

kjer najstniki vozijo super avtomobile, moški igrajo golf, nosečnice pa 

opravljajo pregrešne nakupe priznanih blagovnih znamk in se zdi, da 

se vse njihove težave, ki to niso, vrtijo samo okrog omenjenih področij 

bivanja. Larino doživljanje nosečnosti pa vseeno nasmeji in postavlja v 

ospredje tisto večno vprašanje vsake ženske, ki ga nekatere izgovorijo 

na glas, druge pa tiho nosijo v sebi – kakšna mama bom?  

 

 

Guillame Musso: Klic angela 
 

Cvetličarki Madeline in kuharju Jonathanu se v predbožičnem času pot 

križa na newyorškem letališču. V spletu okoliščin zamenjata svoje 

telefone in to opazita šele doma, ona v Parizu, on v San Franciscu. 

Začetnemu šoku sledi raziskovanje telefonske vsebine. Ker v Franciji, 

deželi stavk, ravno odpovejo poslušnost tudi poštarji, se vračilo 

telefona dodatno zavleče. Madeline ugotovi, da ima v rokah telefon 

slavnega kuharja, ki pa je propadel in se ločil od žene, s katero sta bila 

sicer zelo povezana, zato raziskovanje razširi na internetne članke in 

prebiranje njegovih knjig. Jonathan najde nekaj vročih lastničinih 

fotografij, ki jih nemudoma poveča in natisne ter zanimiv koledarček 

za vodenje menstruacij. Iz njega razbere, da z datumi ovulacije goljufa 

moža, sumi jo tudi, da ima ljubimca. Trudi se priti do gesla, ki bi ga 

pripeljalo do več vsebine. Temnim skrivnostim obeh se pridružijo še 

večje. Cvetličarka je v resnici agentka, datoteke skrivajo podatke o 

umoru deklice. Raziskovanje ju pripelje tako daleč, da se zgodba iz 

zabavnega brskanja spremeni v triler. Knjiga o moderni tehnologiji in 

sledem, ki jih pušča za sabo, na rob. 

 

 

Nicholas Sparks: Najboljše v meni 
 

Glavna protagonista romana sta Amanda in Dawson, ki se v srednji 

šoli strastno zaljubita, vendar se njune poti razidejo zaradi različnih 

družbenih slojev, iz katerih izhajata. Po petindvajsetih letih se ob smrti 

skupnega prijatelja znova srečata, ona nesrečno poročena s tremi 

otroki, on depresivni samotar. Spoznata, da njuna ljubezen ni nikoli 

umrla, načrtujeta novo, skupno življenje, vendar igra usode poseže 

vmes, konec je presenetljiv. 
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Emma Donoghue: Soba 
 

Osrednji junak knjige je petletni Jack, ki že vse svoje življenje skupaj z 

mamo, ki mu skuša omogočiti vsaj približno normalno odraščanje, živi 

v dobrih deset kvadratnih metrov veliki sobi. Soba je ves svet, ki ga 

pozna, podobe na televiziji se mu zdijo samo fantazija brez realne 

podlage. Vsake toliko časa v njuno zavetje vdre Tastar, ki pride tu in 

tam po posteljne usluge ali prinese skromno hrano. Jack medtem spi v 

Omari, sveta izven ne pozna – Soba mu pomeni ves svet. Do tistega 

usodnega dne. Čudovita knjiga, v kateri se pisateljica psihološko vživi 

v otrokovo doživljanje znotraj in izven. Zgodba, ki te pretrese in hkrati 

gane do srca. 

 

 
***** 

Ivan Ott: Otroci s Petrička, Ukradeno otroštvo 
 

Kdor si je ogledal film Otroci s Petrička, ne more pozabiti, kakšne 

nezaslišane krutosti je zmožen človek, ki brezglavo sledi nekim ciljem, 

ki jih zapoveduje politika. Tem huje je, če gre za otroke, ki so se znašli 

na nasprotni strani. 

V knjigi avtor, eden izmed teh otrok, kot odrasel človek opisuje pot, ki 

jih je pripeljala do Teharij, kjer so nekateri za vedno ostali. Toliko groze, 

kot ji je bil priča, si ne zasluži nobeno živo bitje, kaj šele človek, čeprav 

se je znašel na strani poražencev. 

Še prav posebej Celjani bi morali prebrati to knjigo, saj marsikatera 

stavba v našem mestu priča o krutosti časa po koncu II. svetovne vojne. 

''Oprostiti še ne pomeni pozabiti,'' pravi avtor.  

Knjigo priporočam vsem, ki jih ni strah resnice. 

 

 
**** 

Graeme Simsion: Projekt Otrok 
 

Knjiga je nadaljevanje Projekta Rosie z istimi glavnimi akterji, dodanih 

je še nekaj novih, ki popestrijo zgodbo profesorja Donalda Tillmana z 

aspergerjevim sindromom in Rosie Jarman, s katero se je poročil. Zdaj 

živita v Ameriki in na poti se nepričakovano pojavi otrok. Nista ga 

načrtovala, zato predstavlja nepremostljivo oviro za Dona, ki mora imeti 

vse po načrtu. Je sposoben za očeta, se je tega mogoče naučiti? Preberi 

zgodbo pa boste izvedeli. 

Prijetno, nezahtevno branje z mnogimi hudomušnimi vložki, vendar do 

neke mere tudi poučno. 
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***** 

Sue Monk Kidd: In dobila je krila 
 

Dogajanje je postavljeno v Ameriko na začetek 19. stoletja. Ameriški 

jug je še močno vpet v okove suženjstva, pa vendar se nov duh o odpravi 

suženjstva nezadržno širi, hkrati z njim pa boj za pravice žensk. Tako se 

pojavita sestri Grimke, Angelina in Sarah, ki se 15 let pred izidom knjige 

Harriet Beecher Stowe, Koča strica Toma, borita za osvoboditev sužnjev 

in rasno enakopravnost ter pravice žensk. Kje so vzroki, da sta se borili 

za te, za tiste včasih in marsikje še danes, neuresničljive cilje? Sarah 

Grimke dobi za svoj 11. rojstni dan kot darilo sužnjo, deklico, ki jo 

kličejo Pokora. Deklici z leti druga v drugi odkrijeta sorodni duši, čeprav 

ju loči barva kože in še marsikaj drugega. Zanimivo, pretresljivo branje.  

Knjigo priporočam vsem, ki so kot otroci brali Kočo strica Toma, pa so 

jo že malo pozabili. 

 

 
***** 

Paolo Giordano: Človeško telo 
 

Avtor knjige Samotnost praštevil se je z novo knjigo Človeško telo še 

bolj zasidral v mojem srcu. To je knjiga, ki te ne pusti hladnega, 

sprašuješ se, kaj neki vleče mlade fante, vojake, da postanejo vojaki in 

da gredo na misije na tuja krizna žarišča. Nekaj odgovorov ponuja 

pisatelj, ki nam prikaže skupino vojakov, ki so namenjeni v Afganistan, 

v bližino Herata. Željni so dokazovanja ali pa le pozabe kot nadporočnik 

Egitto, ki se omamlja, da ne čuti skrbi in hudih pretresov. Dokler so v 

taboru, se zdi, da delo ne bo pretežko, a ko morajo pospremiti konvoj 

tovornjakov nazaj do letališča, se ne morejo izogniti zasedam oz. 

minam. Njihovi posmrtni ostanki so podobni dolini vrtnic. Le nekaj jih 

preživi. Le kako je mogoče nadaljevati življenje po takih dogodkih? 

Naše hudo ni največje hudo, bi zapisala prosto po Pavčku. 

 

 
***** 

Dan Brown: Inferno 

 
Nori znanstvenik želi ustaviti eksponencialno rast človeštva. Ustvari 

virus, ki povzroči neplodnost pri tretjini svetovne populacije. Pot do 

virusa njega vodi iz Firenc preko Benetk do Istanbula in je skrivnostno 

opisana z verzi Dantejeve Božanske komedije.   

Knjiga na voljo tudi kot e-knjiga za izposojo na: http://www.biblos.si/ 
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***** 

Niall Ferguson: Civilizacija 
 

Opisuje prevlado zahoda v zadnje pol tisočletja. Na vrhuncu 

Kitajskega cesarstva, so bile ulice Londona polne človeških iztrebkov. 

Vendar je zaprtost privedla do zatona Kitajcev. Otomani na vrhuncu 

moči niso zmogli ločiti imperija in vere, kar je vodilo v njihov zaton. 

Razvoj zahoda temelji na konkurenci, privatni lastnini, pravu, 

znanstveni revoluciji, sodobni medicini, potrošniški miselnosti, 

kumulaciji kapitala. 

Knjiga na voljo tudi kot e-knjiga za izposojo na: http://www.biblos.si/ 

 

Jani Virk: Ljubezen v zraku 
 

Ljubezenske prigode ločenega samohranilca srednjih let. Knjiga na 

voljo tudi kot e-knjiga za izposojo na: http://www.biblos.si/ 

 

*** 

 

 
***** 

 

Dušan Jelinčič: Umor pod K2 
 

Kriminalna zgodba slovenskega avtorja, ki se dogaja v himalajskem 

gorovju. V švicarskem Eigerju usoda prekriža pot pakistanski in 

angleški odpravi. Zgodi se nesreča, za katero obtožijo Pakistanca, kar 

za vedno zaznamuje njuni življenji. Čez mnogo let se poti ponovno 

prekrižajo pod K2. Sproži se niz umorov, ki na koncu razkrinkajo 

pravega morilca. 

Dobro branje, zlasti za poznavalce himalajskega sveta! 

Knjiga na voljo tudi kot e-knjiga za izposojo na: http://www.biblos.si/ 

 

 
**** 

Minette Walters: Odmev 

 

V svoji garaži gospa Amanda Powell odkrije truplo. Ugotovi se da gre 

za brezdomca Bilyja  Blakea. Vse kaže na to da si je načrtno izbral to 

mesto in da  je Billy želel umreti prav tam. Novinar Michael Deacon želi 

raziskati zgodbo ampak gospa Pawell  trdi, da Bilyja ne pozna. Gospa 

Amanda Powell je namreč vdova, poročena je bila z Jamesom 

Streeterjem. Ampak James skrivnostno izgine in vsi mislijo, da je mrtev. 

Michael Deacon raziskuje še izginotje Petra Fentona. Ali sta zgodbi 

povezani? Ali je sestradani brezdomec kdo od izginulih oseb? Novinar 

Deacon uspe najti odgovore na obe vprašanji. Meni je zgodba všeč, ker 

je malo drugače napisana kot druge kriminalke. Priporočam. 

 

 

http://www.biblos.si/
http://www.biblos.si/
http://www.biblos.si/
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Marko Juhant: Punce, glavo gor! 
 

To je strokovna knjiga, ki predstavi dobro učiteljico. Juhant predstavi v 

njej učiteljico in njen položaj v današnji družbi. Pravi, da se mu je z leti 

nabralo toliko izkušenj, da bo v tej knjigi učiteljice nagovoril kar s 

»puncami«. Knjiga je zelo berljiva, spregovori o problematiki 

današnjega poučevanja. Namenjena je tako mladim učiteljicam, ki šele 

začenjajo svojo pot, kot tistim z mnogimi izkušnjami.  

 

 

Yuval Noah Harari: Sapiens. Kratka zgodovina človeštva 
 

Yuval Noah Harari je mlajši profesor svetovne zgodovine v Jeruzalemu. 

Knjiga je postala mednarodna uspešnica in se loteva velikih vprašanj 

zgodovine in sodobnega sveta. Za razlago človeške zgodovine ponuja 

svoj način odgovorov. Odpira pomembna vprašanja človeške zgodovine 

in nanje išče svoje odgovore.  Moderni ljudje smo danes to, kar smo, 

zaradi kognitivne, kmetijske in znanstvene revolucije. Na koncu 

spregovori tudi o sreči. 

Pri branju knjige nehote razmišljamo o pomembnih stvareh svojega 

življenja in da nanje gledamo še s kakšnega drugega zornega kota. 

 

 

Igor Karlovšek: Odvetnik 
 

Je ljubezenski roman, ki sega politično v čas pred osamosvojitvijo 

Slovenije. Precej tematike je vezano na avtorja: študij prava, poskus 

pisateljevanja, starost. Odvetnik Iztok se zaljubi v Vesno. Vesnin oče 

(komunist) skuša na vsak način preprečiti njune stike. Vendar jima kljub 

mnogim naporom uspe priti skupaj in si ustvariti družinico, ki z žarom 

zre v prihodnost.  

 

 

Laurie Ashner, Mitch Meyerson: V kletki ljubezni: Starši 

in otroci naj živijo svoje življenje 

 
Obstajajo otroci, ki ostajajo odvisni od staršev, tudi ko so že minila 

najtežja leta. Odrasli otroci soodvisnih ljudi imajo težave zaradi 

nezavednih strahov, ki so posledica negativnih izkušenj v odnosu s 

preveč ljubečimi starši. Odnos do staršev je model za vse odnose do 

sveta in drugih ljudi. Ti otroci s težavo zaupajo drugim ljudem, lahko pa 

so preveč naivni in zato večkrat razočarani. V knjigi je mnogo primerov 

z različnih področij odvisnosti, ki so v nadaljevanju razloženi. 

Knjiga je namenjena staršem in odraslim otrokom, ki želijo razumeti 

odnos do svojih staršev in tudi do svojih lastnih otrok. Otroka ne smemo 

obdržati zase, ker nam ne pripada. 
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**** 

Samuel Beckett: Mercier in Camier 
 

Prvi Beckettov roman v francoščini, napisan leta 1946, prvič objavljen 

šele 1970. Mercier in Camier se odpravita na pot, ki je zanju nadvse 

pomembna. Dolgo sta jo načrtovala. Ni jasno, čemu niti kam točno sta 

namenjena. Odhajata in se vračata in ob tem trpita. Za ljubitelje 

Becketta.  

 

 
***** 

Voltaire: Kandid 
 

Knjižico sem našel v bukvarni, v angleškem prevodu, vendar obstaja 

tudi slovenski prevod Otona Župančiča v zbirki Sto romanov. Voltaire je 

Kandida objavil leta 1759 kot satirično kritiko prepričanja, da živimo v 

najboljšem od vseh možnih svetov. Morda je najboljše povabilo k branju 

kar njegov lastni citat: “Pravijo, da so ljudje vedno manj pobožni. To je 

zares neprijetno, kajti iz česa se bomo potem norčevali?” 

 

 
*** 

Vinko Möderndorfer: Vaje iz tesnobe 
 

Enajst zgodb Vinko Möderndorferja razkriva kar nekaj (včasih skritih) 

obrazov slovenske, morda človeške, duše. Ali ni tesnoba nekaj tako 

značilno slovenskega? 

 

 
***** 

Nick Cave: Ko je oslica zagledala angela 
 

Nick Cave je znan predvsem kot glasbenik, član in pevec zasedb 

Birthday Party, Bad Seeds, Grinderman. Prispeval je tudi glasbo za film 

Nebo nad Berlinom Wima Wendersa. Ne poznate? Prav, poguglajte za 

njegovimi skladbami Tupelo, The firstborn is dead in Where the wild 

roses grow. Združite besedila. Ekstrapolirajte dvajset korakov čez mejo, 

ko vam začne obračati želodec. Nenadkriljivo. 
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***** 

Khaled Hosseini: Tisoč veličastnih sonc  
 

Knjiga govori o življenju v Afganistanu v času zamenjave političnega 

režima. Popelje nas v življenje dveh žensk različnih generacij z isto 

usodo. Marjam in Lajla sta se rodili v različnih družinah. Marjam je 

zaznamovana kot nezakonska hči služkinje in premožnega moškega. 

Ko mati stori samomor, jo oče poroči z mnogo, mnogo starejšim 

čevljarjem iz Kabula. Lajla pa je otrok komunizma, šolana, svobodna. 

Žal tudi njo zaznamuje zamenjava političnega režima. Starše ubije 

raketa in Lajla se znajde na razpotju - poroka s starcem ali prostitucija. 

Odloči se za poroko in postane druga žena kabulskega čevljarja. Avtor v 

knjigi na izjemen način opisuje odnos dveh žensk, ki ju povezuje le isti 

mož. Hudoben starec, ki jima ne prizanaša. Ženski se najprej izjemno 

sovražita, nato pa ju situacija za vedno poveže. 

Tisoč veličastnih sonc je branje, ki te ne pusti ravnodušnega. Trpljenje 

žensk, poniževanje, spoznavanje patriarhizma in na koncu možnost 

novega življenja, za katerega je bilo potrebno tudi ubijati. 

 

 
***** 

Elena Ferrante: Dnevi zavrženosti 
 

Anonimna avtorica romana  zelo dobro pozna žensko dušo. O njej ne 

vemo skoraj ničesar, ima pa gotovo bolečo izkušnjo v zakonu. Veliko 

žensk se v zakonu  včasih počuti zavrženo, neopaženo. Mož ima ljubico, 

seveda mlado, odide z njo in nobenih znakov ni, da bo to storil. Je za 

žensko dušo lahko še kaj bolj groznega? Vse se spremeni, vse se zamaje. 

Za moža postane neopažena, nevidna in  igra se z mislijo po 

maščevanju, da bi svoje telo podarila sosedu, da bi preizkusila poraženo 

moč svojega telesa. »Ali mi je ostalo še kaj zdravega razuma, ali ženska 

sploh lahko preživi življenje, ne da bi jo kdo prizadel, ne da bi jo kaj 

strlo?« 

 se sprašuje glavna junakinja. Elena Ferrante je znala to bolečino odlično 

opisati, se v to vživeti, zato je zagotovo ženska z izkušnjo bolečega 

zakona. 

 

 
**** 

John Steinbeck: Neznanemu bogu 
 

Zgodbo kmeta Josepha Wayna je postavil v dolino Salinas v severni 

Kaliforniji, kjer je pisatelj preživljal otroštvo. Joseph Wayne je z 

očetovim blagoslovom iz Wermonta odpotoval v Kalifornijo, da tam 

uresniči sanje svojega očeta in ustvari uspešno kmetijo. Ko postane 

lastnik velikanskega posestva v dolini Salinas, išče prostor, kjer si bo 

postavil dom. Pogled se mu ustavi na mogočnem, samotnem hrastu in 

odloči se tu zgraditi svoj dom. Prepričan je, da  

je v tem mogočnem drevesu duh njegovega pokojnega očeta, z njim se 

pogovarja, mu prinaša hrano in pijačo. Ko pridejo v Kalifornijo še drugi 

člani Waynove družine, je brat Burton, zelo veren kristjan, zgrožen, ko 

vidi kako brat pogansko časti to drevo. Temu hoče narediti konec in 

njegovo dejanje prikliče nesrečo nad celotno posestvo. Tudi v tem 

romanu je veliko avtobiografskega kakor v romanu Vzhodno od raja. 
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**** 

Anne Cherian: Dobra indijska žena  
 

Zgodba se dogaja v Ameriki in Idiji. Neel v Ameriki študira medicino 

ter se želi poročiti z bogato Američanko. Tradicijo  svoje domovine 

Indije, kjer starši izberejo nevesto, skuša čimprej pozabiti. Toda starši so 

mu že izbrali nevesto in ga z zvijačo pripeljejo v domovino Indijo. 

Njegova žena postane Leila Krishnan, ki pa ni tradicionalno, pohlevno 

indijsko dekle, ki bi jo lahko kar tako zavrgel. Oba sta ujeta v zakonu, ki 

ga nista želela, in le čas bo pokazal, ali se iz tega sploh lahko rodi 

ljubezen. Včasih ljubezen premaga še tako težke ovire. 

 

 
***** 

Peter Carnavas: Otroka, ki sta imela rada knjige  
 

Stanovnje je polno polic, na katerih je polno knjig. Ležijo že vsepovsod, 

tudi na klubski mizici, da nanjo ni mogoče postaviti niti skodelice kave. 

Toda otroci, ki tako rekoč živijo med vsemi temi knjigami, jih prav 

pogosto ne vzamejo v roke. Kot da jih ni. Zato se starši odločijo, da jih 

podarijo raznim dobrodelnim ustanovam. Tako so bile police prazne in 

družinskim članom je nekaj manjkalo. Zazevala je praznina, pogrešali so 

jih. Odšli so v knjižico, se stisnili na kavču in zgodbe so se vrstile ena za 

drugo. Pri njih je še dolgo gorela luč, knjige so jih zopet povezale in šele 

zdaj so ugotovili, kakšen zaklad so imeli doma. 

 

 

Anita Zupanc: (Po)polna gospodična 

 
Lahkotna, hudomušna knjiga. Malce preokrogla žena in mamica najstnice 

Sanje v zgodnjih štiridesetih letih odkriva prve gubice in željna kratke 

romance in avanture ugotavlja, da z njenim možem ni čisto nič narobe. 

Nihanja v razpoloženjih so šaljivo opisana. Kratko, a zabavno. 

 

 

 

 

 

Tony Parsons: Za mojo malo 
 

Zgodba mladega Angleža Alfiea, ki na Kitajskem spozna Rose, se vanjo 

noro zaljubi in se z njo tudi poroči. Potapljanje, nad katerim je Rose 

navdušena, se končna tragično in Alfie postane vdovec. Po vrnitvi v 

Anglijo spremlja razvezo staršev, sam pa se, v iskanju prave ljubezni, 

zaplete v več kratkotrajnih zvez. Pri iskanju notranjega miru mu pomaga 

George, Kitajec, ki mu pokaže osnove tai chija. 

Topla in prisrčna knjiga, ki iz bralca izvabi smeh in solze. 

 



58 
 

 

Feri Lainšček: Ločil bom peno od valov 

Prva v trilogiji odličnega avtorja. Roman se dogaja med prvo svetovno 

vojno v Pomurju. Elica Sreš, revna mladenka, na pogrebu grofične 

Teodore sreča starejšega Ivana Spranskyja, v katerega se kasneje tudi 

zaljubi. Bogat nadzornik na Muri in prekupčevalec z zlatom jo odpelje v 

mesto in iz Elice naredi gospo. Po rojstvu sina se odnos med njima 

spremeni. Ivan postane vedno bolj ukazovalen, na dan pa prihaja tudi 

skrivnost iz njegove preteklosti. Po zbližanju s stražarjem Andijem Elica 

pobegne, Ivan pa je, prepričan, da je utonila, nikoli ne preboli. 

 

 

 

Feri Lainšček: Muriša 

 
Drugi roman zajema čas neposredno pred začetkom druge svetovne vojne. 

Glavni junak je mladi inženir Julian Spransky, sin Elice in Ivana, ki gradi 

most na reki Muri, tega pa pozneje jugoslovanska vojska, ki se umika pred 

nemškimi enotami, poruši. Je zgodba o hrepenenju in ljubezni Juliana in 

Zinaide, ki se ne konča z upanjem, pač pa z grozljivim občutkom krivde.  

Manca Košir je v spremni besedi zapisala: »Bog je v tem romanu mrtev, 

samo enkrat je zagorel njegov ogenj, v tisti prelepi ljubezni med Zinaido 

in Julianom, ki pa je bila kratka kot dih. Bi lahko bil ta dih upanje?« 

Poetični jezik pisatelja tudi tokrat vabi.  

 

 

Feri Lainšček: Strah za metulje v nevihti 
 

Zadnja knjiga v trilogiji. Dogajanje je postavljeno v leto 1972 v vojašnico 

v Beogradu, kjer Marko Hribernik služi vojaški rok in kjer spozna svojo 

Ljiljano. V iskreno ljubezen, za katero je Ljiljana prepričana, da je njena 

prva in zadnja, posežeta ljubosumnost in Ljiljanin oče, in Marko se sam 

vrne v Slovenijo. Dvajset let pozneje, med vojno med jugoslovansko 

armado in slovensko vojsko, Marko izve za smrt mladega vojaka ...  

Tako kot v predhodni knjigi tudi tu pisatelj poleg ljubezenske zgodbe 

opisuje človeško naravo. 

Priporočam!  

 

 

Rachel Gibson: Kar ljubiš, to poljubiš 

 

Chelsea, igralka brez dela, sprejme ponujeno nagrado, ki se ji obeta za 

igranje medicinske sestre (asistenke) poškodovanemu hokejistu Marku 

Besslerju. Njegova neprijaznost in želja, da Chelseo (tako kot več 

predhodnic) pripravi do odpovedi, preraste sprva v erotično fantazijo, 

kasneje pa v realnost.  

Precej erotična zgodba. 
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Evald Flisar: Dekle, ki bi raje bilo drugje 

 
Tragikomedija opisuje življenje mlade Špele z lepim obrazom in 

hlodastimi nogami. Nesrečna zaradi usode staršev sprejme povabilo 

prijateljice in odide v London. Z željo, da bi doživela ljubezen, da bi jo 

nekdo sprejel takšno kot je. Priča je noremu dogajanju v zanikrnem 

stanovanju igralca in zaradi tega dogodka doživi svoje sanje. Resnične ali 

zaigrane?  

Toplo priporočam, vznemirljiva knjiga, ki jo težko odložiš.  

 

 

Vinko Möderndorfer: Nihče več ne piše pisem 

 
Glavni junak je Ivan, ki po ločitvi živi umirjeno življenje. Vse dokler ne 

prejme pisma sošolca Pavleta in izve za smrt Sonje, njune gimnazijske 

prijateljice. Po maturi so se njihove poti ločile, čeprav je ostalo precej 

nedokončanega in predvsem zamolčanega. V iskanju Sonjinega groba se 

skrivnosti začnejo razpletati.  

 

 

 

 

 

 

Paulo Coelho: Ob reki Piedri sem sedela in jokala 
 

Po mladostni zaljubljenosti je Pilar in njenega prijatelja življenje ločilo. 

Enajst let kasneje sta se spet srečala. Pilar se je v teh letih razvila v močno 

in neodvisno žensko, medtem ko je njen ljubimec postal karizmatičen 

duhovni vodja. Ko se znajdeta v majhni vasici v Pirenejih, ob reki Piedri, 

se njun poseben odnos znova vzpostavi skozi najpomembnejša vprašanja, 

ki jima jih postavlja življenje. 

Ljubezenska zgodba, v kateri nas ljubezen vodi skozi notranjo 

preobrazbo.  

 

 

 

Paolo Giordano: Samotnost praštevil 
 

Rahločutna zgodba o samoti, drugačnosti, prijateljstvu med Alice in 

Mattio.  Prva je v otroštvu doživela hudo smučarsko nesrečo, Mattieve 

brazgotine pa so čustvene, trpi zaradi krivde, da je svojo duševno zaostalo 

dvojčico Michelo pustil samo v parku in se udeležil edine rojstnodnevne 

zabave, na katero je bil povabljen. Travme ju spremljajo vse življenje in 

se odražajo na telesni ravni, zaradi njih pa se ne zmoreta vključiti med 

vrstnike.  

Najbolj bran italijanski roman leta 2008. 
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Drago Jančar: Katarina, pav in jezuit 
 

Zgodovinski roman, ki opisuje veliko ljudsko romanje v osemnajstem 

stoletju. Romanju do zlate skrinje v Kelmorajn se pridruži tudi preprosto 

dekle Katarina Poljanec, katere življenje prepleteta jezuit Simon Lovrenc, 

večni iskalec Boga, in Franc Henrik Windisch, »pav«, izvoljenec njene 

mladosti. Poti in preizkušnje, ki jih morajo prehoditi vsi trije junaki, so 

nepričakovane, strašne, a na koncu jih čaka vse kaj drugega od tistega, kar 

so pričakovali in za čemer so hrepeneli. 

Priporočam! 

 

 

Jana Pristovšek: 8 moških, zakaj pa ne? 

 

Knjiga, namenjena ženskam. Da se zavemo svoje moči in da se naučimo 

ljubiti se. O ženski duši in moči uma. O hrepenenjih in želji po ljubezni. 

Z izdelanim načrtom, kako sanje uresničiti. 

 

 

Vesna Milek: Razpoložena za Pariz 

 

Vesna Milek v svojem značilnem slogu opiše življenje v Parizu, 

življenje skozi zgodovino, umetnike, ki so tam živeli, njihove muze, 

kraje in skrivne kotičke. Piše vzneseno, bralcu zemljevid Pariza prikaže 

brezčasno in tako, da po njem kar zahrepeni. 

 

 

Louise Hay: Moč je v tebi 

 
Avtorica, začetnica gibanj za samopomoč, opiše potovanje vase in 

spoznanja, do katerih je prišla, ko je zbolela za rakom. Bralca uči 

pozitivnega mišljenja, meditacije in spreminjanja vzorcev mišljenja.  
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Danielle Steel: Zoya 
 

Zgodovinsko romantična pripoved o ruski plemkinji, ki v času oktobrske 

revolucije in po smrti staršev in brata  zapusti Rusijo in z babico 

pobegne v Pariz. Tam se zaljubi v ameriškega vojaka in se preseli v 

Ameriko. Ko se zdi, da se bo njena mora končala in bo zaživela mirno, 

se prave preizkušnje šele začenjajo. 

 

 

 

 

 

Ljubica Uvodić - Vranić: Pustolovščina osebne preobrazbe 

 

Hrvaška psihologinja in psihoterapevtka nas uči najti notranji mir in 

doseči duševno zdravje. Popelje nas na pot spoznavanja ljubezni do sebe 

in bližnjih ter nam razkrije, kako zgraditi boljšo samopodobo. Priročnik 

je obogaten s številnimi primeri iz avtoričine vsakdanje prakse. 

 

 

 

 

 

 

Igor Karlovšek: Gran Canaria 

 
Roman celjskega odvetnika z ljubezensko zgodbo, vtkano v družbeno 

dogajanje v Jugoslaviji v devetdesetih letih. Opisuje razmere v vojski, 

sodne procese, razmere v zaporih, odcepitev Slovenije in probleme s 

pridobivanjem državljanstva.                        

Roman se začne in konča na Gran Canarii, kjer domačinka Maria Zurita, 

zdravnica, ki je  opustila zdravniški poklic in živi preprosto življenje, 

najde na obali brodolomca, nezavestnega moškega. Nudi mu prvo pomoč 

in ga odvede v svoj preprosti dom. Moški je Andrej, podjetnik, ki je  po 

nedolžnem obsojen pobegnil iz zapora. Z zdravili iz bližnje bolnišnice ga 

ozdravi, počasi se spoznavata, se naučita sporazumevanja in se zaljubita. 

V Andrejevem dosedanjem življenju pa obstaja še ena ženska, ki ga čaka.   

 

 
***** 

Nicola Lecca: Hotel Borg 

Glasbeno-umetniški triler, drži te v napetosti od začetka do konca. 

Čudovita knjiga za sončno ali deževno popoldne. 

V islandski pokrajini bo koncert predsmrtne Pergolesijeve skladbe 

Stabat mater, zadnji koncert znamenitega dirigenta Alexandra Norberga. 

Zgodba, ki se vrti okoli magične moči glasbe, se osredotoča na pet ljudi, 

ki jim bo koncert spremenil življenje. 
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***** 

Iceland, Lonely Planet, 9. izdaja, maj 2015 
 

Nepogrešljiva knjiga, če sem sam odpraviš raziskovat nove dežele. 

Vodič je izpopolnjen, prijazen in privlačen za uporabo.  V juniju ga še 

na živo testiram. 

 

 
***** 

Pascal Quignard: Vila Amalia  
 

Pred bralcem po drobcih vznika nenavadno, samosvoje življenje 

umetnice Ann Hidden, v katerem se strast vselej meša z bolečino. V 

prostoru Neapeljskega zaliva, ožarjenega z mediteranskim soncem in 

obdanim z modrino morja,  se v iskanju sebe v svobodi, spletajo nove 

ljubezenske, prijateljske in materinske vezi. 

Leta 2009 je pripoved oživela na filmskem platnu (očarala je Isabelle 

Huppert). 

 

 
***** 

Davor Bračko: Bračkovi na potovanju, Enoletna 

družinska pustolovščina okoli sveta  

Družina Bračko se je z otroki odpravila na enoletno pustolovščino okoli 

sveta. Potovanje je najdragocenejša šola življenja. Privlačno, drzno, 

pogumno … 

  

»Kadar potujemo, spoznavamo neobičajne ljudi. 

Zato, da bi bolje razumeli svoje bližnje. 

Kadar potujemo, opazujemo nenavadne prizore. 

Zato, da bi lažje sprejeli običajni vsakdan. 

Kadar potujemo, prestajamo naporne izkušnje. 

Zato, da bi bolj cenili lagodje varnega doma.« 

(iz uvoda knjige) 

 

 
*** 

Patricia Highsmith: Nadarjeni gospod Ripley 
 

Tom Ripley životari v življenju. Nekega dne ga obišče Herbert Greenleaf, 

katerega sin živi v Italiji. Tomu plača potovanje z nalogo, da pripelje sina 

domov. Tomu se ponudi priložnost, da okusi lagodnost življenja, kjer je 

skoraj vse dosegljivo. Zavidanje, lakomnost, predvsem pa želja po 

ohranjanju statusa, ga pripeljejo do situacije, ki ga posrka v vrtinec 

zločina, spletk in reševanj samega sebe. 

http://www.sanje.si/knj_avtorji.php?avtorId=343
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Zgodba ni napeta kriminalka, čeprav se ji lahko pripiše omenjeni žanr. Je 

lahko berljiva, na trenutke napeta in precej psihološka. Vseskozi 

spremljamo Toma, ki skuša izplavati iz vrtinca, ki ga je ustvaril, in hkrati 

ohranjati njegove elemente, ki mu omogočajo lagodno življenje. 

Za tiste, ki radi berejo lahko, napeto psihološko kriminalko. Se nadaljuje 

… 

 

 

Daniel Glattauer: Proti severnemu vetru 

 
Je lahkoten ljubezenski roman, ki ga še bolj zanimivega dela njegova 

oblika. Sestavljen  je iz vrste elektronskih sporočil med moškim in 

žensko, ki se po naključju zapleteta v izmenjavo e-pošte, ne da bi se 

poprej sploh spoznala. Je napeto, prisrčno branje, primerno za 

prihajajoče tople poletne dni in lenarjenje na plaži. 

 

 

 

 

 

Daniel Glattauer: Vsakih sedem valov 
 

Je nadaljevanje Proti severnemu vetru, kjer se po enoletnem premoru 

virtualna ljubezen ponovno nadaljuje. Tokrat se »ljubimca« celo srečata.  

Priporočam za sproščeno branje  na plaži. 

 

 

 

 

 

 

 

R. J. Palacio: Čudo 
 

Mladinski roman in  res čudovita knjiga! Lepa pripoved in  žlahtno 

sporočilo: spodbuja k sprejemanju drugačnosti, opozarja na pomen 

prijaznosti, nas »mehča« … Kakovostno branje tako za mlade kot za 

odrasle bralce! 

Je knjiga za najstnike, ki jo morajo obvezno prebrati tudi vsi odrasli. In 

svet bo postal za odtenek lepši. Pod to trditev se vsekakor podpišem! 

 

 

 

 

Paula Hawkins: Dekle na vlaku 

 

Napeta psihološka kriminalka, v kateri je glavna junakinja 32-letna 

alkoholičarka Rachel, ki se z vlakom vsak dan (na videz) vozi v službo, 

med vožnjo pa opazuje dogajanje ob progi.  

Vsako jutro Rachel opazuje isti par pri zajtrku na terasi. Zdi se ji, da ju 

že pozna. Njuno življenje je videti popolno. V popolnem nasprotju z 

razdejanjem v njenem lastnem življenju. Nekega dne pa vidi nekaj 

šokantnega in vse se spremeni. Skrivnosti ne more zadržati zase, pove jo 
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policiji in se tako usodno zaplete v dogodke, ki sledijo, in v življenje 

vseh vpletenih. Je napeta knjiga s koncem, kakršnega nihče ne pričakuje. 

 

 

Kristin Hannah: Slavček 

 

Zgodba se dogaja sredi okupirane Francije v času nacizma. Govori o 

dveh sestrah, ki imata na svet in vojno popolnoma različne poglede. 

Vianne, ki je starejša, je poročena in ima majhno hčerko. Ob vpoklicu 

njenega moža v vojno se mora naučiti samostojnosti. Za preživetje mora 

narediti veliko stvari, ki si jih pred vojno ni mogla niti predstavljati. 

Mlajša Isabelle pa je samosvoja, zaljubi se v upornika in  z vso 

predanostjo se pridruži boju proti okupatorju. 

Knjiga o ljubezni in pogumu, všeč bo ljubiteljem zgodovinskih 

romanov. 

 

 

Elena Ferrante: Dnevi zavrženosti 

 
Olga je žena in mati dveh otrok. Po petnajstih letih zakona se mož Mario 

odloči, da zapusti družino. Olga ostane sama z dvema šolajočima se 

otrokoma in psom. Nepričakovano breme vsakdanjih obveznosti jo 

pahne na rob blaznosti, včasih tudi čez.  Postane vulgarna, zanemarjena 

in nepredvidljiva, zato se od nje odmaknejo tudi prijatelji in okolica. Po 

več mesecih utapljanja in izginjanja sta otroka tista, ki ji pomagata 

poiskati pot nazaj k sebi in k njima. 

Knjiga, ki govori o krutem padcu zapuščene ženske. 

 

 

Sue Monk Kidd: In dobila je krila 

 
Zgodba se prične v letu 1803, pripovedujeta pa jo Sarah Grimke in njena 

sužnja Esti Pokora. Grimkéjevi so v Charlestonu ugledna sužnjelastniška 

družina. Za enajsti rojstni dan dobi Sarah v dar desetletno sužnjo Esti 

Pokoro. Deklici, ki sta vsaka po svoje vpeti v družbene spone, postaneta 

nekakšni prijateljici. Sarah je zelo vedoželjna in si želi postati pravnica. 

To je seveda za žensko iz začetka 19. stoletja nekaj nezaslišanega. Njena 

na glas izrečena misel je zasmehovana. Upre se na ta način, da nauči 

sužnjo Esti brati in pisati. To ima za obe deklici hude posledice, vendar 

v njiju ne zatrejo uporniškega duha. 

Knjiga, ki človeka gane. 

 

 

Paula Hawkins: Dekle na vlaku 
 

Rachel, Megan in Anne so glavne junakinje zgodbe. Pripovedujejo svoje 

tragične zgodbe, ki jih vsaka razrešuje, kot jih pač zna – na napačen 

način. Najbolj ranljiva med njimi je Rachel, ločenka in alkoholičarka, ki 

ne zmore preboleti bivšega moža in izgona iz domače hiše, kjer sedaj 

kraljuje njena naslednica Anne. Rachel, ki se vsak dan vozi z vlakom v 

London in nazaj, skozi okno opazuje kraj, kjer je bila nekoč srečna. 

Opazuje pa tudi privlačen par, ki živi v bližini njenega nekdanjega 

doma. Njuno življenje se ji zdi popolno in srečno, dokler nekega dne ne 
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opazi, da je ženska izginila. Rachel, ki sta ji alkohol in depresija že hudo 

načela spomin, pa vseeno zbere moč in se poda v raziskovanje izginotja 

občudovane ženske ter dogodka, ki ždi nekje v njeni podzavesti in je 

ključnega pomena za razrešitev policijske preiskave. 

Priporočam vsem, ki imajo radi psihološke kriminalke. 

 

 
***** 

R. J. Palacio: Čudo 
 

Knjiga me je navdušila: spravila v smeh in tudi v solze. Največ pa mi je 

pomenilo to, da je k branju spodbudila tudi mojega 10-letnega sina. 

Knjiga je primerna tako za odrasle kot otroke. Spodbuja empatijo in nam 

na zanimiv način pove, da imamo veliko več, kot mislimo. 

 

 
***** 

Vinko Moderndorfer: Kit na plaži 

 
Zgodba o družini, ki se preseli in v kateri hči v sebi nosi skrivnost, ki na 

nek način spremeni življenje vsem okoli nje. Kot vsaka skrivnost ne 

ostane dolgo skrita. Moram reči, da mi je knjiga izredno všeč in bi jo 

uvrstila med obvezno branje od 10. do 15. leta  v šolskem sistemu. 

 

 
**** 

Matt Haig: The Humans  
 

»It seemed people didn't mind someone being naked in a rainforest so 

long as it was nowhere near their lawn.« 

Nezemljani pošljejo na Zemljo nekoga izmed svojih, da bi uničil vse sledi 

za človeškim odkritjem enačbe za izračun praštevil – ker človeštvo, ki ga 

»opredeljujeta nasilje in pohlep«, po mnenju Nezemljanov ni dovolj zrelo 

za tako pomembno odkritje. Odposlanec, ki privzame odkriteljevo 

podobo, šele na lastni koži občuti, kaj pomeni biti človek s človeško 

logiko čustev. Zakaj učenje jezika iz pogrošne revije ni brez 

pomanjkljivosti? Zakaj se ljudje tako trudijo za vrati in pod oblačili 

zakrivati resnico? Zakaj bi se bitje iz sveta, kjer ni bolečin in umrljivosti 

in ki mu vladata vesoljsko, kolektivno dobro in čista logika matematike, 

odločil, da postane umrljiv človek? Začne se s sprejemanjem pasjih 

nasvetov in spoznavanjem, kako pristranske so lahko sodbe »višjih« vrst. 

Zelo zabavno, hitro branje z vrsto odličnih prebliskov, ki zlasti proti 

koncu rahlo zaniha v (tudi zelo človeško) sentimentalnost. 
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**** 

Amy Bloom: Lucky Us 
 

»Iris got a contract, She had sung and shown her profile and her legs at 

every talent show in Hollywood /…/ For Iris, Mrs. Gruber was pretty 

much yesterday's egg sandwich.« 

Zgodba glavnega lika, Eve, se godi v ZDA v desetletju, ki ga zaznamuje 

druga svetovna vojna. Spremljamo jo od trenutka, ko jo mama zapusti pri 

Evinem očetu in polsestri Iris po smrti njegove žene, do »konca tavanja« 

po Ameriki, ko jo usoda očitno pripelje na trdnejšo pot. Pripoved je 

prvoosebna, vendar s časovnimi preskoki v obliki pisem drugih likov, 

zlasti tistih, ki jih zanese v Evropo. V krajini takratne ameriške kulture 

govori o preprostih, a nenavadnih ljudeh, ki jih razmere vedno znova silijo 

k trganju korenin, pri čemer jim ne preostane drugega, kot da sprejmejo 

vsako naklonjenost soljudi, ki morebiti niti niso najboljši za to. Roman je 

izjemno razgiban, zgoščen, v pragmatičnem jeziku in zahteva veliko 

bralčevo zbranost ter je najbrž primernejši za branje v enem kosu. 

Mojstrsko izoblikovane osebnosti likov.  

 

 
**** 

Martín Prechtel: Neposlušnost hčere Sonca: ekstaza in čas  
 

»Otrok teh neizmernih možnosti [Oceana] pride dvorit hčerki nebeških 

bogov, Sonca in Lune, prepričanih, da je tisto, kar lahko vidita s svojih 

visokih gora, edino, kar je vredno videti. Nočeta se zazreti onstran tistega, 

kar lahko merita ali posedujeta, saj menita, da je 'premajhno' in zato 

nevredno.« 

Knjiga vsebuje v prvem delu bajeslovno pripoved cutuhilskih Majev o 

hčeri Sonca, ki se s pobegom z ljubljenim odloči za svoje življenje, v 

preostalem pa beremo razlago zgodbe po pomenskih plasteh. Zgodba 

sama je bogata in prefinjeno stkana, medtem ko naknadna razlaga skoraj 

v esejski obliki odstira pogled na to, kako si vsakdanje življenje in vire 

življenja predstavlja ta kultura, zakaj je pripovedništvo v njej vir tako 

znanja kot čarobnosti in v čem je univerzalnost naukov. Za počasno branje 

z ustavljanjem in tehtanjem. Priporočam vsem, ki zaradi navajenosti na 

bolj naš, evropski način pripovedovanja, le težko najdejo »rep in glavo« 

v srednjeameriški mitologiji, vendar bi jo radi spoznali vsaj malo. Izredno 

lep jezik v prevodu. 

 

 
***** 

Allie Brosh: Hyperbole and a Half: Unfortunate Situations, 

Flawed Coping Mechanisms, Mayhem, and Other Things 

That Happened 
 

Yes. What WANT?« 

Allie Brosh je mlada Američanka, ki se je lotila humornega pisanja in 

stripovskega ilustriranja spletnega dnevnika o svojih razmišljanjih in 

pripetljajih ter ga leta 2013 dopolnila s to prvo knjigo kratkih zgodb. 

Boleče točno, v skromnem sodobnem načinu pripovedovanja in vseskozi 

z veliko komike popisuje in riše logiko drobnih zadreg in hudih stisk, ki 

so zunanjim opazovalcem pogosto nevidne ali pa se jim zmotno zdijo 

popolnoma rešljive: od neizmernega otroškega hrepenenja po torti, 
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nedolžnega in nehotnega manipuliranja s starši in pasjega čudenja nad 

snegom do popolne otrplosti med depresijo in posvojitvijo anksiozne 

psičke. 

 

 
**** 

Bernhard Schlink: Vrnitev domov   

 

Pripoved je prvoosebna, začenja pa jo najprej še mladi Peter Debauer, ki 

kot otrok preživlja poletne počitnice pri starih starših v Švici. Nekoč tam 

naleti na del rokopisa o nemškem povratniku z ruske fronte, ki ob vrnitvi 

domov ženo najde v objemu drugega. Želja po tem, da izve, kako se je 

vojakova zgodba končala, še dolga leta usodno usmerja in v marsičem 

določa Petrovo življenje, seveda tudi ljubezensko, in ga hkrati pelje k 

temu, da na take ali drugačne načine v svoji resničnosti podoživlja 

motive iz romana o povratniku. Roman o romanu v romanu, ki usodno 

vpliva na resnično življenje njegovega bralca. 

 

 
****/* 

Arnon Yasha Yves Grunberg: Tirza    

 

Jörgen Hofmeester vse življenje boleče varčuje, da bi hčerkama Ibi in 

Tirzi omogočil brezskrbno življenje. V zgornjem nadstropju ima zato 

podnajemnike in denar od najemnin pridno vlaga v banko v tujini. 11. 

september mu odnese vse prihranke in na banki pravzaprav ne znajo 

pojasniti kam je njegov denar izginil. Tudi njegova žena, umetnica, 

večkrat brez pojasnila zapusti družino za par dni, mesecev in celo let. 

Starejša hči Ibi očeta na pragu svoje polnoletnosti zapusti in v Franciji 

odpre penzion. V službi mu dve leti pred upokojitvijo povedo, da ga ne 

potrebujejo več. Jörgnu ostane le še mlajša hči Tirza. Tirza postane 

središče njegovega sveta. Tirza je, kot večkrat sam poudari, izjemno 

nadarjena. Vendar Tirzo začne očetova ljubezen dušiti. Spopade se z 

anoreksijo. Za premagovanje bolezni jo oče seveda odpelje v najboljši 

sanatorij. Ko Tirza maturira, se odloči, da bo s fantom odšla za pol leta v 

Afriko. Oče ji priredi velikansko zabavo in pospremi Tirzo in njenega 

fanta na letalo. Ker se Tirza ne javi 14 dni, gre oče za njo. 

 

 
**** 

Daria Bignardi: Popolna akustika    

 

Arno, prvoosebni pripovedovalec zgodbe, je moški srednjih let, uspešen 

violončelist v orkestru milanske Scale, ki ga po trinajstih letih zakona 

nenadoma zapusti žena Sara, prva in edina ljubezen njegovega življenja. 

Sara je pustila le kratko sporočilo, da rabi nekaj samote in naj je ne iščejo. 

Arno čez noč ostane sam s tremi otroki in skrbjo za dom ter bidkim 

spoznanjem, da o svoji ženi pravzaprav ne ve veliko. Po Arnovih 

pogovorih s Sarinim očetom, sorodnico ter nekdanjimi prijatelji se počasi 

izriše tragična preteklost krhkega, občutljivega, neuravnovešenega 

dekleta, ki možu ni upalo razodeti svojih stisk, bolečin in skrivnosti. 

Subtilno in mojstrsko napisana pripoved o nekem zakonu, kjer 

pomanjkanje komunikacije vodi v odtujenost in razpad ljubezenskega 

razmerja. 
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**** 

Veronica Henry: Dolgi konec tedna     

 

Claire, gonilna sila letoviškega hotela Pristan, iz Londona oddaljenega 

tri ure vožnje z vlakom, skrbi, da je vse na svojem mestu. Konec koncev 

se približuje dolgi konec tedna, sonce sije z vso močjo in zasedeni bodo 

do zadnjega kotička. Luca, njen fant in kuharski guru, ji ni preveč v 

pomoč, čeprav računa s tem, da ko bo res treba, tudi zanj ne bo počitka. 

A potem skozi vrata pridejo prvi dopustniki. Eden se ji zdi še posebej 

znan … 

Nicka, srednjega bratov Barnes, Claire spozna kot 18-letnica in ta 

postane ljubezen njenega življenja. Kmalu jo prevzame celotna družina, 

predvsem Isobel, mama Barnes, čudovita, topla, je mama, ki si jo je 

Claire vedno želela … 

Ker jo popolnoma omreži njihov način življenja, se zdi, da je za vedno 

povezana z njimi. 

Vendar so v hotelu še drugi gostje, še več strtih src: Laura Starling in 

njen fant Dan, ki prideta iskat njenega izgubljenega očeta; Colin Turner, 

neutruden garač in poštenjak, ki pa ga je vendarle enkrat hudo polomil; 

Trevor in Monique Parfitt, ki s sabo prinašata vonj po denarju, a tudi 

grozno skrivnost, ki jima ne pusti, da bi z dvignjenimi glavami šla 

naprej. 

Bo dolgi konec tedna dovolj za strta srca, za življenjske odločitve in, 

navsezadnje, saj ni tako težko življenja obrniti na glavo? Samo odločiti 

se je treba, nič drugega. 

 

 
**** 

Tatiana De Rosnay: Sarin ključ     

 

Preplet dveh zgodb bralca izmenično vodi skozi poletje leta 1942 v 

okupirani Franciji ter skozi sodobni čas. Julia Jarmond je raziskovalna 

novinarka, ki odkriva preteklost židovske družine Starzynski v Parizu. 

Člani družine so bili deportirani v Auschwitz, le desetletni deklici Sari je 

uspelo pobegniti iz taborišča. Pretresljiva in temačna skrivnost, v katero 

je bila vpletena majhna Sara, pride na dan šele ob raziskovanju 

novinarke v sedanjosti. Razkritje o tem, kaj se je v noči deportacije 

zgodilo s Sarinim bratcem in kakšno breme je to bilo zanjo, bralca 

globoko presune in ga nikakor ne pusti ravnodušnega. Zgodba je napeta, 

žalostna in pretresljiva.  

 

 
***** 

Joel Dicker: Resnica o aferi Harry Quebert  

  

 

Konec avgusta 1975 pretrese mesto Aurora v New Hampshirju dvojni 

zločin. V domači hiši so našli ustreljeno Deboro Cooper, ki je malo pred 

tem telefonirala na policijsko postajo, češ da nekdo zasleduje neko 

punco. Tega dne je izginila 15-letna Nola Kellergan. Nikoli je niso našli. 

Zgodba se nadaljuje v letu 2008. Harry Quebert, slavni pisatelj, iz 

zapora telefonira svojemu nekdanjemu študentu in pisatelju Marcusu 

Goldmanu, da so na njegovem vrtu našli zakopano Nolino truplo, ki ima 

ob sebi torbo z rokopisom knjige Vir zla. Z Virom zla je Harry pred več 

kot 30 leti zaslovel in obogatel. Na dan pride, da je takrat 34-letni Harry 
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imel razmerje s skoraj 20 let mlajšo Nolo in da je v Viru zla praktično 

popisana njuna ljubezenska zgodba tistega poletja, v katerem je Nola 

izginila. Marcus ne verjame, da je Harry zločinec in se preseli v njegovo 

hišo v Aurori. Skupaj s policijo brska po preteklosti in na plano prihajajo 

presenetljiva odkritja. Marcusu, ki je tudi pisatelj, za vrat diha založnik, 

ki od njega zahteva knjigo do roka, ki je bil naveden v pogodbi. Marcus 

se odloči, da bo napisal knjigo, ki bo predstavila resnico o aferi Harry 

Quebert. Marcus podpiše novo pogodbo za neverjetnih milijon dolarjev. 

Knjiga postane uspešnica še pred izidom. Ko knjiga izide, Marcus in 

policija spoznata, da so spregledali ključno informacijo glede Nole. 

Potrebno je poiskati novo resnico v aferi in ugotoviti, kdo je (bil) vir zla 

v Aurori. 

 

 
*** 

John R. R. Tolkien: Hobit 
 

Hobit (Tja in spet nazaj), zgodba o Bilbu Bagginsu (Bogataj), ki se 

odpravi s trinajstimi škrati na Samotno goro, ki jo je zavzel zmaj Smaug. 

Lahko branje za vse , ki so uživali v gledanju trilogije. 

 

 
***** 

Aleksandar Matunović: Titova sovladarica  
 

Odlična knjiga vredna branja, ki jo je napisal Titov osebni zdravnik, in 

opisuje Jovanko Broz. Pikantna knjiga, ki predstavi ljubosumnje, 

manipulacije in zgodbe iz življenja Jovanke in Tita.  

 

 
**** 

 

Paulo Coelho: Alkimist  
 

Zgodba o pastirju Jakobu, ki iz Španije odpotuje v egiptovsko puščavo, 

da bi našel zaklad. Čudovita zgodba o iskanju cilja in zaupanju v svojo 

usodo.  
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**** 

Dan Brown: Inferno 
 

Profesor Robert Langdon se zbudi v bolnici v Firencah, ne da bi se 

spomnil, kako je tja prišel. Zarota, ki odpelje Roberta in Sienno skozi 

Firence, Benetke vse do Istanbula in Dantejevega Pekla. Odlična 

akcijska kniiga, ki te z barvitimi opisi odpelje v vsa mesta in te drži v 

negotovosti do konca. 

 

 
*** 

Nicky Pellegrino: The Italian wedding (angleška verzija) 
 

Predlagam za lahkotno poletno branje. Zgodba, ki se odvija okoli 

Beppijeve restavracije "Little Italy" in  hčere Piete, oblikovalke poročnih 

oblek. Dve ljubezenski zgodbi, dve družini v sporu in ogromno 

italijanske hrane (z Beppijevimi recepti).  

 

 

Joe Fielding: Zdaj jo vidiš 
 

To knjigo sem prebrala predvsem zato, ker imam hčer in sem razumela 

mamo, njeno iskanje in njeno čustveno stanje. Marcy Taggart se po 

ločitvi odpravi na počitnice na Irsko, kjer jo naključni dogodek pahne v 

vrtinec nenehnih poskusov, da bi naposled našla izgubljeno hčer. 

Pred dvema letoma so v ledenih vodah Georgian Baya našli prevrnjen 

kanu njene enaindvajsetletne hčere Devon, njenega trupla pa niso nikoli 

odkrili. Marcy se z dejstvom, da Devon ni več, ni nikoli sprijaznila, in ko 

na ulici zagleda znan obraz mlade ženske, je prepričana, da njena hči še 

živi. 

Tako Marcy začne z neumornim iskanjem Devon, ki je hkrati tudi iskanje 

same sebe, da bi na koncu prišla do resnice, ki bi ji prinesla odrešitev. 

  

M. J. Arlidge: Ubij ali umri 

Kljub temu da imam rada kriminalke, se me je zgodba dotaknila zaradi 

strašne izbire, ki so ji bili podvrženi ugrabljenci. Iz gozda se prikaže 

napol mrtvo dekle. Njena zgodba je neverjetna, ampak zdi se resnična. 

Čez nekaj dni naletijo na še enega obupanega ubežnika – spet ista 

zgodba. Nekdo ugrablja po dve žrtvi, ju zapre v prostor brez izhoda in 

potem postavi pred strahotno izbiro: ubij ali umri. 

Kaj bi izbrali: smrt ali življenje z zavedanjem, da ste morali za to nekoga 

ubiti? 
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Višja inšpektorica Helen Grace med vodenjem preiskave, v kateri skuša 

izslediti nevidno pošast, ugotovi, da ji bodo pot do nje mogoče pokazali 

preživeli – morilkine žive vizitke. Če ji ne uspe, bo izgubljenih še več 

nedolžnih življenj … 

 

 

Mason Cross: Sezona umorov 

Ko Caleb Wardell – zloglasni čikaški ostrostrelec – pobegne iz 

zaporniških okov dva tedna pred usmrtitvijo, FBI na pomoč pokliče 

Carterja Blaka, moža, izurjenega v iskanju tistih, ki nočejo, da bi jih 

našli. Moža, ki se je z Wardellom že srečal. 

Blake mora skupaj z ambiciozno posebno agentko, ki se trudi uskladiti 

življenje matere samohranilke in vse uspešnejšo kariero, najti morilca, 

ko se ta odpravi na pohod po Ameriki in ubija na videz naključne žrtve. 

Toda Blake in Bannerjeva se kmalu oddaljita od preiskave. In ko se 

trudita zlesti pod kožo moškemu, ki ubija zgolj iz samega užitka, 

odkrijeta neskončno mrežo laži in korupcije. Zdaj mora Blake prekršiti 

pravila in se postaviti po robu FBI, če hoče ustaviti Wardella in razkriti 

pogubno zaroto, ki bo pretresla državo. 

 

 

Chris Bowers: Novak Đokovič 
 

Rada igram tenis in Đokoviča občudujem zaradi njegove mirnosti, 

zbranosti in odločenosti. To je tudi razlog za izbiro te knjige. Novak 

Đoković. Najboljši teniški igralec, kar jih je imela Srbija, in eden 

najboljših tenisačev sveta. Fant, ki je prekinil dvovladje Federer-Nadal 

in v letu 2011 osvojil neosvojljivo. To je bil njegov annus 

mirabilis. Tako pravi Chris Bowers, teniški novinar in pisec biografij 

znanih športnikov, ki v knjigi izriše zgodbo dečka iz skromnega okolja, 

ki je bil že pri šestih letih popolnoma odločen, da bo postal svetovni 

teniški zvezdnik. Čeprav ni niti dobro vedel, kako držati lopar v rokah, 

in je tenis dotlej spremljal le prek televizijskih zaslonov. A usoda je 

hotela, da je drobceni Novak srečal žensko, ki ga ni naučila le igrati 

tenisa, temveč ga je vodila tudi skozi šolo življenja. Knjiga opisuje 

Đokovićeve nenehne bitke za kar najboljše zdravje, njegov odnos z 

vzkipljivim očetom, sodelovanje z različnimi trenerji in pomočniki, 

trnovo pot odrekanja in neskončne vadbe, slavja in srečo ob prvih 

osvojenih lovorikah, nikakor pa ne pozabi predstaviti tudi njegove srčne 

želje po zastopanju lastne države. Novak Đoković je navsezadnje 

odličen ambasador svoje domovine – je športni državnik. 

 

 

Michael Robotham: Utopljeni spomini 

Inšpektorja Vincenta Ruiza potegnejo ustreljenega iz Temze, nedaleč 

stran pa najdejo čoln s krvavimi sledmi treh oseb. Inšpektor se dogodka 

ne spominja, v žepu ima le fotografijo Mickey Carlyle, pogrešane 

sedemletnice, ki je izginila pred tremi leti – toda dekličin morilec je že 

nekaj časa za zapahi, kamor ga je poslal sam Ruiz. 
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Ko ga osumijo, da hlini izgubo spomina in prikriva resnico, se obrne po 

pomoč k prijatelju psihologu. Sledi ju najprej pripeljejo do 

neusmiljenega zločinca, ki trdi, da ima Ruiz nekaj njegovega, in zahteva 

to nazaj. Toda med sestavljanjem koščkov usodnega dogodka pridejo na 

dan informacije o dekličinem ugrabitelju, ki lahko postavijo celotni 

primer na glavo … 

 

 

Guillaume Musso: Ne zapusti me 

 

To je roman francoskega avtorja, ki se je tokrat podal v temačne vode. 

Pripoveduje o mladem, ambicioznem moškem, ki ga nezadovoljstvo s 

svojim življenjem prisili v usodna dejanja. Ko se zdi, da je sprejel 

napačne odločitve, nastopi preobrat, ki vas bo pretresel do temeljev in  

vas popeljal na povsem novo oziroma staro pot, saj ima glavni junak 

možnost spremeniti tok dogajanja. Roman spominja na film Neskončen 

dan z Billom Murrayem v glavni vlogi. 

 

 

 

 
***** 

Jojo Moyes: Ob tebi 
  

To ni ljubezenski roman ampak ganljiva in provokativna zgodba o 

ljubezni. Ganljiva, duhovita in nepredvidljiva. Magnet za bralca. 

Neodložljiva. Pravi čustveni tajfun. 

 

 
**** 

Jo Nesbo: Taščica 

 
Med obiskom ameriškega predsednika v Oslu Harry Hole skoraj 

povzroči mednarodni incident … 

Izvrsten roman. 
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**** 

Jo Nesbo: Fantom 
 

Nesbo vodi bralca po temačnih ulicah Osla, v svet odvisnikov od drog in  

tihotapcev, obračunov med tolpami in pokvarjene birokracije. 

 

 
**** 

Susan Elizabeth Phillips: Prva dama 

 
Prva dama, najbolj znana ženska na svetu, se skrije vsem na očeh. Nekaj 

časa živi kot povsem navadna ženska in pri tem neizmerno uživa.  Obeta 

se dogodivščina, potovanje, polno pustolovščin, ljubezni in novih 

začetkov. 

 

 

Nicholas Sparks in Micah Sparks: Trije tedni z mojim 

bratom 

 

Nadvse uspešni pisatelj Nicholas Sparks v tokratnem romanu opisuje 

svoje otroštvo, kot sta se ga z bratom spominjala, ko sta se  kot odrasla 

moška odločila za skupno potovanje okrog sveta.  V treh tednih sta 

obiskala kraje in kontinente, ki sta si jih vedno želela videti, na poti pa 

sta se spominjala svojih mladih let, družine, tragedij, ki so jih prizadele 

in naredile močnejše. Vpogled v življenje, ki je oblikovalo  oba, nam pa 

pustilo mnoga zanimiva branja. 

 

 

Hanif Kureishi: Buda iz predmestja 

 

Zgodbo pripovedujejo Japonke, ki so v 19. stoletju iz različnih vzrokov 

zapuščale domovino in se podale na dolgo pot v novo življenje, v Novi 

svet. Tam so jih čakali možje, ki jih niso poznale, pa vendar so jih 

morale vzljubiti, ker so bili njihova edina možnost za preživetje. Mnogo 

žena pripoveduje svoje zgodbe, združene v eno in edino, polno gorja in 

odrekanj in neuslišanega hrepenenja po domačih. 
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Jessie Burton: Miniaturistka 

 
Amsterdam, konec 17. stoletja. Družbena ureditev stroga, veliki trgovci 

so razdeljeni v cehe, ki krojijo tudi družabno življenje. Mlada Nella 

postane žena velikega trgovca, ki je dosti starejši od nje, vendar od 

zakona veliko pričakuje. Ne zaveda se, da je njen prihod v družino le 

kulisa za vplivno družino. Ko v dar dobi miniaturno hišo, za katero 

počasi kupuje dodatke, se življenje vseh članov družine začne 

dramatično spreminjati. 

 

 
***** 

Marko Juhant: Punce, glavo gor 
  

Knjiga o dobrih učiteljicah in o njihovem poučevanju, delu ... V njej je 

kar nekaj tem, ki rušijo novodobne tabuje in učiteljskemu poklicu 

vračajo izgubljeno veljavo. Priporočam tako staršem, ki želijo dobro 

svojim otrokom, kot učiteljem, ki si upajo in želijo več. 

 

 
****/* 

Robin S. Sharma: Menih, ki je prodal svojega ferrarija

  

 
Uspešen odvetnik, ki je zraven poslovnih uspehov žel tudi uspehe na 

drugih področjih in živel v popolnem izobilju, je izgubil stik s samim 

seboj. Po srčnem napadu, ki ga doživi, odvetniško službo obesi na klin 

in odide v Himalajo, da nahrani svojo duhovnost. Knjiga, ki nam da 

razmišljati. 

 

 
***** 

Tone Pavček: Majnice, fulaste pesmi  
 

Hudomušna pesniška zbirka o prvi najstniški zaljubljenosti, ljubezni, 

odraščanju ... Avtor poskuša na zelo zanimiv način knjigo približati 

mlajšim bralcev, zaradi svoje ironične besede, včasih pisane tudi v 

slengu, pa ne pritegne samo njih, ampak tudi nas, starejše bralce. 

 

 
***** 

Marko Juhant: Pogovori  

 
Knjiga o naših pogovorih z otroki, najstniki, učenci, dijaki ... Kako 

pravilno zapeljati pogovor, da bomo vpleteni čim manj prizadeti, učinek 

pogovora pa čim boljši. Vsi starši, dedki, babice se znajdemo kdaj pa 

kdaj v zagati, ko v določenih situacijah ne znamo odreagirati. Avtor 

Juhant nam v tej knjigi da kar nekaj nasvetov, kako odreagirati v 

stresnih situacijah za otroka in starše. Otrok potrebuje v starših tako 
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strogega kritika kot zaveznika, s pomočjo Juhanta pa lahko poskusimo 

najti neko zdravo ravnotežje med tema skrajnostma. 

 

 
***** 

Aleksander Söderberg: Andaluzijski prijatelj 
 

Kriminalka, ki človeka zelo potegne. Zanimivo mi je bilo vstopiti v svet 

mafije, ki ji na zunaj sploh ni videti, da se ukvarja z grozljivimi posli. 

Dotaknil se me je tudi lik Sophie Brinkmann, ki pooseblja dobro. 

 

 
***** 

Feri Lainšček: Strah za metulje v nevihti 
 

Humoren, po drugi strani pa izredno resen vpogled v JNA in nesrečno 

prvo ljubezen. Zelo presenetljiv razplet, ki je v Marku obudil spomine 

na tisto, kar je globoko zakopal. Priporočam. 

 

 
**** 

Henrie Charriere: Metulj  

 

Avtobiografska klasika o dolgoletnem boju za svobodo. Avtorja zaradi 

domnevnega umora obsodijo na dosmrtno ječo, iz katere skuša 

pobegniti. Po tej knjigi je bil posnet tudi istoimenski film. Vsem, ki so si 

ga ogledali, priporočam, da si preberejo še knjigo, saj bodo skozi njo 

podoživeli legendarni film. 

 

 
****/* 

Novak Djoković: Serviraj za zmago 

 
Izjemna knjiga izjemnega športnika, v kateri avtor opisuje, kako je s 

pomočjo pravilne prehrane prilezel v sam svetovni vrh tenisa. V knjigi je 

poleg avtorjeve biografije tudi ogromno nasvetov, kako se otresti stresa, 

kako se pravilno prehranjevati in kako živeti zdravo. Vsem, ki jim je bila 

všeč njegova prva biografija pod peresom Crisa Browersa, bo verjetno 

tudi ta knjiga zelo blizu. Prav tako ne bo pustila ravnodušnih vseh 

športnih navdušencev in tistih, ki se radi zdravo prehranjujejo in zdravo 

živijo. 
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**** 

Katarina Vaupotič: Bele vrtnice  
 

Fantazijska knjiga osnovnošolske pisateljice Katarine Vaupotič, ki 

preseneti z zelo bogatim izrazoslovjem ter pusti odprtih ust 

marsikaterega izkušenejšega bralca. Ta knjiga je Katarinin prvenec, a 

sama v kratkem napoveduje že nov roman. Komaj čakam nanj! 

 

 
****/* 

Benka Pulko: Pocestnica  
 

Potopis naše neustrašne motoristke Benke Pulko, ki je s svojim 

motorjem prepotovala cel svet. Avtorica zelo slikovito in na hudomušen 

način opisuje svoje dogodivščine, ki so jo spremljale na poti. V knjigi je 

tudi ogromno receptov iz najbolj zakotnih in oddaljenih koškov Zemlje. 

Ta knjiga bo torej poleg strastnih bralcev privabila verjetno tudi 

ogromno gurmanov. Vsem tistim, ki pa želite ob tej knjigi tudi več 

slikovnega materiala (nekaj malega ga je tudi v tej knjigi), pa 

priporočam še njeno knjigo Po Zemlji okoli Sonca. 

 

 
***** 

Ayn Rand: Atlas Shrugged 

 

Protagonisti zgodbe so vplivni poslovneži, ki v obdobju razmaha 

industrijske revolucije ustvarjajo povsem nov svet, hkrati pa zastopajo 

diametralno nasprotne poglede na to, kako naj bi bil ta svet urejen. 

Avtorica, goreča zagovornica individualizma in etike sebičnosti, je v 

svojem tretjem velikem romanu do skrajnosti izbrusila stališča ter jih 

stkala v epopejsko pripoved o prepadu, v katerega drsi človeška družba, 

če se ne odpove idejam o solidarnosti in kolektivnem duhu. Kljub 

skrajno problematični ideološki podmeni in osiromašenim značajem 

nekaterih akterjev – na račun že skoraj nadčloveške kompleksnosti 

drugih – mojstrsko spisana zgodba zahtevnejših bralcev ne bo 

razočarala. 

 

 
***** 

Frank Schatzing: Peti dan 

 

Nebrzdano uničevanje okolja nas je morda že pripeljalo do točke, ki 

neizbežno vodi v katastrofo. Pričujoči roman zato ni zgolj zabava, 

čeprav bo napeta in berljiva zgodba bralca posrkala vase, temveč tudi 

resen opomin na uničujoče posledice razgradnje lastnega življenjskega 

prostora.  

Zgodba se prične z navidez nepovezanimi incidenti na morju, ki se 

stopnjujejo in prerastejo v grožnjo apokaliptičnih razsežnosti. S prav 

tako intenzivno dinamiko se razvijajo osebne zgodbe glavnih akterjev. 

Ko norveški biolog predstavi drzno teorijo, se zamajejo temelji 

razumevanja življenja na Zemlji, znanstveniki pa se znajdejo pred 

usodno nalogo v tekmi s časom ... 
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***** 

Ian Kershaw: Hitler 

 
Mož, katerega ime je postalo sinonim za zlo, ter obdobje, v katerem je 

živel, sta drug drugega neizbrisno zaznamovala. Izčrpna biografija, ki je 

zares izjemna, predstavi bralcu oboje; v zgodovinski kontekst so 

umeščena znana in manj znana dejstva, ki osvetlijo otroštvo in 

odraščanje mladega Adolfa, osebno in vsesplošno frustracijo po porazu 

v 1. svotovni vojni, začetke političnega udejstvovanja, prevzem oblasti 

in dolgo vrsto hazarderskih potez, ki so se mu izšle v prid ter krepile 

megalomanske predstave o lastni genialnosti, svet pa pahnile v 

katastrofo. Bil je igralec na vse ali nič, vložki pa z vsako zmago višji in 

usodnejši. Biografija, ki se bere kot politični triler. 

 

 
***** 

Leena Krohn: Slepo okno 

  

Humorno obarvana zgodba o filozofu, ki se umika pred svetom, da bi 

lahko v miru razmišljal o njem, ter o svetu, ki se vse bolj odmika od 

realnosti. Zaprta soba z naslikanim strešnim oknom in v njej komora za 

lebdenje v slani vodi, to je filozofovo pribežališče, v katerem preživlja 

svoj čas. Prizorišče je duhovito nerealistično, še bolj pa to velja za 

osebe, ki se v seriji kratkih zgodb zvrstijo ob filozofovi banji. Filozof je 

namreč tudi terapevt in svetovalec, njegove stranke pa čudaški 

posebneži, ob katerih pripoved vseskozi vijuga na meji fantastike, med 

resničnostjo in snom, ter bralca na zabaven način sooča z vprašanji, ki so 

vse prej kot zabavna. 

 

 
***** 

Jonas Jonasson: Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in izginil 

 
Neizmerno duhovita in v simpatičnem slogu spisana epopeja Alana 

Karlssona, nekdanjega strokovnjaka za razstreljevanje, ki na stoti rojstni 

dan skrivaj odkoraka iz doma za ostarele, ter se nemudoma zaplete v 

napeto pustolovščino – še eno v dolgi vrsti. S policijo in kriminalci za 

petami ter polnim kovčkom ukradenega denarja nas ležerni Alan popelje 

skozi eksplozivno zgodbo svojega življenja, v kateri srečamo ključne 

osebnosti minulega stoletja, ki bi se povsem upravičeno moralo 

imenovati Alanovo.  

Ena od tistih redkih knjig, ki so mi med branjem izvabljale glasne salve 

smeha. 

 

 
***** 

Vesna Milek: Cavazza  
 

Knjiga govori o življenjski zgodbi našega priznanega gledališkega in 

televizijskega igralca ter seveda scenografa Borisa Cavazze. Že sam 

založnik je o knjigi povedal vse; Vsako življenje je lahko roman. Za 

življenje Borisa Cavazze je en roman premalo. Izpoved je pretresljiva 

zaradi iskrenosti, ki nas pelje skozi knjigo od 

začetka do konca in je stkana iz spominov, otroških krivic, sramu, 

iskrene ljubezni, premagovanja ovir, neizmerne žalosti ... 
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Gospoda Cavazzo sem od nekdaj cenila, po prebrani knjigi pa me je 

njegova življenjska energija prevzela. 

Njegova izpoved nas pelje skozi težko otroštvo med drugo svetovno 

vojno in po njej, čez prvo zaljubljenost, govori o poeziji Vitomila 

Zupana, morskih in boksarskih izkušnjah, o usodni ljubezni, o bolečini 

ob izgubi in energiji, ki ga je vlekla dalje. 

 

 
***** 

Anne Cherian: Dobra indijska žena  
 

Roman je ganljiv in hkrati romantičen. Zgodba je nekako prikaz 

kulturnih razlik, dogovorjenih zakonov in odnosov med spoloma. 

Zgodba govori o indijsko-ameriškem anesteziologu Neelu, ki živi v San 

Franciscu, in njegovi, že vnaprej določeni nevesti Leili. Neel se želi 

upreti pričakovanjem njegove družine, da si bo izbral dobro indijsko 

nevesto, vendar na koncu popusti in jim ugodi. Leila je učiteljica 

angleščine, ki pa je sprijaznjena s svojo usodo. Ona hrepeni po srečnem, 

romantičnem koncu in si le želi, da bi jo Neel sčasoma vzljubil. On pa 

vse drugo kot to, in že načrtuje, kako se bo po prihodu v ZDA čim prej 

ločil in končno zaživel s svojo ljubeznijo Caroline. Česar pa Neel ne ve, 

je to, da Leila ni tipična, ponižna Indijka. Nasprotno, dokaže mu, da mu 

je več kot kos, ter da se ne misli osramočena vrniti v Indijo. Leila se 

namreč odloči, da se bo potrudila, prilagodila povsem drugačni, ameriški 

kulturi, ter se osamosvojila. Zanimivo pa je, da se Neelovi načrti povsem 

postavijo na glavo, saj do Neel začne nekaj čutiti, medtem ko je ona nad 

njim vedno bolj razočarana in obupana. 

 

 
***** 

Cheryl Strayed: Divja  
 

Izgubljena in najdena na pešpoti življenja 

"Ženska s praznino v srcu. To sem bila." 

 

Tako se opiše mlada Cheryl. Po materiji smrti in ločitvi od moža se je 

odločila, da bo svoje življenje postavila čim dlje od civilizacije in od 

vseh motenj, ki jih je takrat čutila. Zato se je odpravila na avanturo, ki se 

ji je sprva zdela zelo nerealna, predvsem za mlado žensko brez izkušenj 

in kilometrov pod nogami. Podala se je na mogočno pacifiško gorsko 

pešpot, 

ki vodi skozi puščave, po zasneženih vrhovih in nedotaknjenih 

gozdovih. To je bila njena pot, pot, skozi katero je iskala sebe. Bila je 

pot premagovanja samega sebe, premikanja mej zmogljivosti in 

spoznanje, da je življenje lepo. Premagala je divjino in našla samo sebe. 

Zgodba, ki jo piše, je spoštovanja vredna in je verjetno v marsikom 

vzpodbudila željo po takšni pustolovščini in seveda še nečem globljem. 
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Čingiz Ajtmatov: Dan, daljši od življenja 

 
Leta 2008 je bila v Delu objavljena notica, da je v tujini umrl Čingiz 

Ajtmatov. Umrl naj bi od hrepenenja po domovini. Vsako njegovo delo 

je bilo v Sovjetski zvezi velik literarni dogodek, tudi izid omenjenega 

romana leta 1980.  

Vse, o čemer pisatelj pripoveduje v izbrušenem jeziku in z izjemno 

literarno močjo, se zgodi v dnevu, ko naj bi pokopali starega 

železničarskega delavca Kanzagapa s postaje Buranj, kjer se vlaki noč in 

dan srečujejo z vzhoda na zahod in z zahoda na vzhod. Tod razdalje 

merijo v razmerju do železnice, podobno kot od Greenwicha. Postajo v 

stepi, pozabljeno od boga in ljudi, saj je tam samo osem koč, v katerih 

živijo železničarski delavci z družinami, le kdaj pa kdaj kdo obišče. Med 

njimi politični nadzorniki. V to večno mrzlo in suho stepo sta prišleke 

prignala usoda in politika. Tu so nastanjeni politično »nezanesljivi« 

ljudje, ki pa jih prijateljsko poveže trdo življenje ter ločujeta izdajstvo in 

politika. Zgodba nastaja v spominu starega Jegideja, ki je tu izgubil 

mladost, a našel pravega prijatelja, doživel ponoreli svet, ki osvaja 

vesolje. Zdaj pa mu je umrl prijatelj, ki ga bodo pokopali kilometre 

daleč, tam je namreč pokopališče. Njegovo truplo nosi velblod, pot je 

dolga in obujanje spominov nam pričara zvesto prijateljstvo, zapletene 

odnose med ljudmi, odkriva stalinistično strahovlado, ki ne prizanaša ne 

jeziku (pisatelj je bil po narodnosti Kirgiz), ne kulturi, ne veri in ne 

tradiciji.  

 

 

Ervin Fritz: Žitja 
 

Zadnja izdana pesniška zbirka Ervina Fritza se razlikuje od prejšnjih. Če 

so druge zapovedane verzom in rimi, gre pri Žitjih za drugačno obliko 

izpovednosti: za neke vrste prozo, takšna oblika po pesnikovem mnenju 

bolj pristaja vsebini, ki bi ji verz in rima »pokvarila« vtis 

dokumentiranosti. 

V pesniški zbirki Žitja beremo »življenjepise« posebnih ljudi. Gre za 

nevsakdanje življenjepise oz. nevsakdanje ljudi. Usode teh ljudi, 

njegovih spremljevalcev skozi 70-letno življenje, so nenavadne, mnoge 

resnično dokumentarne, nekatere resnične pa prepletene s pesniško 

svobodo. 

Fritz se tudi v teh življenjepisih ne odpove satiri, a ta je grenka, zlita z 

liriko. Zato so nekateri življenjepisi pretresljivi, usoda predstavljenih 

bridka. Pod površjem utripa topla pesnikova simpatija za junake. To so 

ljudje, ki jih je poznal, ob njih je zorel v človeka in umetnika. 

Predstavlja svoj rod, tragično usodo svojega očeta, talca v Mariboru, 

usodo drugih sorodnikov, življenjsko pot mame Trezike, pripoveduje o 

padlih svojega kraja, o njihovih izdajalcih, ki se po vojni potuhnejo in 

prelevijo, o španskem borcu Grešaku, o Janezu M(enartu), zgodbo o 

tesarju, ki je doživel zgodbo ujetih belogardistov na Turjaku, in o drugih 

drugačnih ljudeh in dogodkih. 

Žitja so brezčasna, lahko se ponovijo v vsakem času, ki ga zaznamuje 

vojna. 
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Karen Viggers: Travnati grad 
 

Roman je slavospev avstralski pokrajini, navezanosti na zemljo in 

tradicijo. 

Skozi zgodbo študentke Abby, ki pripravlja doktorat iz življenja 

kengurujev, spoznavamo avstralsko zgodovino, borbo za zemljo in 

preživetje, ki je s posesti pregnala aborigine. Z njimi je bila pregnana 

njihova kultura, ki jo stoletje kasneje oblasti in raziskovalci želijo 

odkriti, raziskati, a je prepozno. 

Zgodovina se vrne, spremljamo življenje ljudi, ki sta jih z zemlje, nekdaj 

vzete aboriginom, pregnala vlada in njeni vesoljski projekti; posestva so 

se umaknila cesti, stolpnicam, pohlep in sodoben način življenja sta ljudi 

odtrgala od vsega, kar jim je bilo ljubo in sveto. Zrinjeni na obrobje 

mesta, stisnjeni v sive stolpnice se težko navajajo na drugačen način 

življenja. Nekateri najdejo uteho v pijači, nekateri v nenehnem praznem 

vračanju ne posestva, ki jih ni več, nekateri izberejo gore in se ne vrnejo.  

Tudi pretresljivo streljanje kengurujev, ki so se preveč razmnožili, pušča 

v bralcu trpek okus, vsiljuje vprašanje: kdo ima prav. Ali vlada, ki ne 

dopušča gospodarske škode, saj živina zaradi suše nima paše, pa še tisto 

mora deliti s kenguruji, ali naravovarstveniki, ki grobo protestirajo proti 

streljanju preveč razmnoženih kengurujev. Težka odločitev, ki jo žlahtni 

pripoved o pogumu, odpuščanju, o premagovanju senc preteklosti in 

sprejemanju neizogibnega. 

 

 

Zgodbe iz Indije 
 

Indija ima milijardo prebivalcev, tritisočletno literarno tradicijo, v njej 

govorijo 180 jezikov, od katerih jih je 18 uradnih. Gotovo je bilo 

urednici Jani Bauer težko izbrati zgodbe, ki bi najbolj celostno 

predstavile to komaj dojemljivo deželo in njene posebnosti. Avtorji so 

znani indijski pisatelji, pesniki in dramatiki, ki so za svoje delo prejeli 

ugledne literarne nagrade.  

19 kratkih zgodb je z območja 14 uradnih jezikov. Celo Indijci si zgodbe 

izmenjujejo v angleščini, ki je sicer kolonialni jezik, a velja za edini 

skupni jezik. Nekateri teh jezikov nam zvenijo znano (bengalščina, 

hindi, kašmirščina …), nekatere poznajo zgolj poznavalci in raziskovalci 

indijske kulture. Pri nas pisatelj Evald Flisar, ki je prispeval predgovor v 

knjigi devetnajstih zgodb iz Indije. 

Kaj povezuje izbrane indijske zgodbe? Zgolj družbene spremembe, ki so 

v 20. stoletju preoblikovale in pregnetle Indijo in nam komaj dovolijo 

vpogled v tamkajšnji način življenja. Čudimo se zapletenosti odnosov, 

sprejemamo deželo nasprotij, težko dojemljive razlike. Mnoge teh zgodb 

pa odkrivajo modrost in tradicijo, ki ima pridih skrivnostnosti in 

neznanega. 
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***** 

Emma Donoghue: Soba 

 
Pretresljiva zgodba petletnega Jacka, ki že vse svoje življenje skupaj z 

mamo (ta se trudi, da bi mu omogočila dokaj normalno odraščanje) živi 

v dobrih deset kvadratnih metrov veliki sobi. Soba je ves njegov svet, ki 

ga pozna, podobe na televiziji so zanj fantazija. Kar je zunaj sobe, je 

zanj že vesolje in zanj svet kot tak ne obstaja. Tastar, ki sem ter tja pride 

v njuno sobo, je tujec, ki se ga boji. Ko se mama odloči, da je dovolj in 

da morata nujno pobegniti, se njuna borba za življenje šele začenja. 

Knjigo bi priporočila vsem, ki imajo radi kriminalke.  

 

 
***** 

Kerstin Gier: Klub vražjih mamic 
 

Smešna, lahkotna komedija o vsakodnevnih težavah, smešnih situacijah 

in še čem, s čimer se srečujejo sodobne gospodinje. Ločena Constanze s 

štiriletnim sinkom in najstniško hčerko pristane v predmestju, ki mu 

vladajo supermamice. Gierova te popolne mame tako živo opiše, da si 

zlahka predstavljamo, kako si izmenjujejo slastne recepte, vozijo svoje 

mulce na učne ure klavirja in tujih jezikov in obirajo varuške. Njihovi 

otroci so seveda lepo vzgojeni, visoko nadarjeni in oh in sploh. Proti 

modrim nasvetom supermamic pomaga samo en ukrep: upor. Roman za 

vse ženske, ki še nimajo otrok, vse mame, ki jih supermamice spravljajo 

ob živce, in vse moške, ki bodo v knjigi prepoznali svoje žene in punce. 

Knjigo bi priporočila vsem ženskam, ki si želijo lahkotnega branja.  

 

 
***** 

Doris Dorrie: Kaj pa zdaj 
 

V knjigi spremljamo moškega na začetku štiridesetih let s težavami v 

zakonu, s šestnajstletno hčerko, ki je prestopila v budizem in se želi 

poročiti s tibetanskim lamo. Vsega naveličani in v usodo vdani oče 

hčerko odpelje proti samostanu k bodočemu zetu, njun road movie pa se 

izkaže za njegovo popotovanje k samemu sebi.  

Knjigo bi priporočila vsem zrelim moškim, ki se spopadajo s krizo 

srednjih let in težavami z najstniki, da se malo nasmejijo in sprostijo. 

 

 
***** 

Sergio Bambaren: Belo jadro 
 

Preprosta, berljiva, čudovita, a globoka zgodba o odkrivanju radosti 

življenja. Zgodba Belo jadro se prične, ko se glavna junaka Gail in 

Michael Thompson, zakonca, ki se trudita rešiti svojo zvezo, odpravita z 

jadrnico Belo jadro iz Nove Zelandije na potovanje po neznanih južnih 

morjih. Prepričana sta, da bosta na poti rešila svoj zakon in se ponovno 

zbližala. In res sta na potovanju ponovno našla drug drugega.  

Knjigo bi priporočila vsem, ki radi razmišljajo o modrostih življenja in 

si radi zapišejo kakšen dober citat iz knjige. 
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***** 

Milan Dekleva: Telo iz črk, Roman o Almi 

 
Roman o žlahtni ženski, njeni usodi, notranji moči, vztrajanja pri resnici. 

Opis ima zgodovinsko osnovo, vodita pa ga domišljija in intuicija, v 

kateri avtor izrisuje portret Alme v spopadu z naraščajočo brutalnostjo 

preteklega stoletja. Avtor se osredotoči na dramatične prelomnice v 

njenem življenju: čas pred 1. svetovno vojno, začetek popotovanja po 

svetu, vrnitev domov, odhod v partizane … 

 

 
***** 

Polde Bibič: Spominjarije 
 

Vrhunski gledališki in filmski igralec v knjigi oživlja otroštvo na 

Studencih v Mariboru, dogodke pred 2. svetovno vojno in po njej, 

dijaška in študentska leta. Slikovito in bogato pa opisuje tudi dogodke iz 

poznejšega življenja, ko je deloval kot profesor dramske igre, ravnatelj 

Drame … 

 

 
**** 

Dušan Čater: B 52 
 

Mladega literata služba v izposoji knjig ne izpolnjuje, zato se umakne v 

idilični kozjansko hiško, kjer želi v miru ustvarjati. A ga tudi od tam 

»prežene« nepredvidljivi sostanovalec. Pot ga odnese na otok Susak, 

kjer najde prostor in navdih za zbrano ustvarjanje. 

 

 
***** 

Franc Pediček: Iz vodnjaka spominov 
 

Avtor pravi, da je to njegov »življenjepis v zgodah polokroglih«. 

Je izredno pronicljiv opazovalec in opisovalec ljudi, izjemen pedagog, ki 

na humoren način riše lepe in manj lepe dogodke v svojem bogatem 

življenju od dečka v rodnem Malečniku pri Mariboru do direktorja 

Pedagoškega instituta v Ljubljani. 
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*****- 

Mojca Širok: Od Benedikta do Frančiška (Revolucija v 

Rimokatoliški cerkvi) 
 

Opisuje stanje v RKC pred odstopom Benedikta XVI. in po njem. 

Govori o pedofilskih škandalih v RKC, vatikanskih financah, 

vsemogočnosti kurije in razvejanosti birokracije v njej, o volitvah 

novega papeža Frančiška, njegovih reformah in človeškem obrazu, 

uspehih in neuspehih njegovih dosedanjih ukrepov. 

Opis je slikovit, jezik nekoliko naporen, predvsem zaradi velikega 

števila imen in institucij. Če bi se človek študijsko podal po smereh 

pripovedi avtorice, bi bila knjiga najbrž izjemno dober vodnik. 

 

 
*****- 

Jože Dobnik: Moja pot 
 

Avtor knjige, ki je namenjena bolj njegovi širši družini kot širši javnosti, 

je znani planinec, poštni delavec in predvsem velik človek, davni 

mladenič s Pohorja (šteje 93 let) in moj osebni prijatelj. »Obtežen« s 

temi spoznanji sem knjigo prebral zelo pozorno. V njej opisuje svojo 

življenjsko pot od šolanja, prve zaposlitve, izgnanstva med 2. svetovno 

vojno in ustvarjanja slovenske PTT, današnje Pošte Slovenije do 

upokojitve. 

Knjiga na svojstven način slika zgodovinske, etnološke in sociološke 

razmere prejšnjega stoletja in ima zagotovo prav zato tudi literarno 

vrednost. 

 

 

Matej Šurc: Prevarana Slovenija, domoljubje, zapisano z 

ničlami 
 

Saj ni vse res, kar piše v knjigi Mateja Šurca! To je želja, ki jo dobi 

domoljub brez ničel v očeh, ko delo prebere. Avtor večino trditev 

podkrepi z materialnimi viri, katerih oporekanja verodostojnosti nisem 

nikjer našel. Tudi iskal jih nisem, le želel sem si, da je to bolj literatura, 

neke vrste kriminalka, kot pa zgodovinski opis obdobja razpada Titove 

Jugoslavije oz. osamosvajanja Slovenije. 

Govora je o orožju, prodajanju in preprodajanju, podtikanjih in lažeh, 

žrtvah, zmagovalcih in »zmagovalcih«. 

 

 
**** 

Boštjan Gorenc - Pižama: sLOLvenski klasiki 1 
 

Zelo domiselna interpretacija temeljnih del slovenske literature. Avtor 

slovenska klasična dela predstavi skozi sodobne aplikacije in socialna 

omrežja, pri čemer se dejansko lahko smejiš na glas oz. lolaš. Nekomu, 

ki virtualnega sveta ne pozna oz. aplikacij, kot so Facebook, Twitter, 

Instagram in podobni ne uporablja, knjiga mogoče ne bo smešna, bo pa 

zagotovo lahko uspešen pripomoček srednješolcem in njihovim 

učiteljem pri obravnavi klasik. Zame osebno je bila dobra popestritev, 

sem se kar nasmejala, poleg tega pa še osvežila malo zastarelo 

poznavanje srednješolske literature: 'win-win' situacija, če se izrazim v 

sodobni terminologiji.  
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***** 

Bunmi Laditan: Toddlers are A**holes: It's not your fault  
 

Priročnik za starše na rahlo drugačen način. Avtorica razvoj pri otrocih 

med drugim in petim letom starosti predstavi na zelo humoren in skrajno 

satiričen način, pravi namreč, da so otroci takrat mali demoni, ki so 

izjemno sebični, zlobni, muhasti in nesposobni kakršnekoli čustvene 

inteligence ali empatije. Poglavja pokrivajo vse od hranjenja otrok, 

odvajanja od pleničke in navajanja na kahlico, spanja pa do tistih, ki 

govorijo o tem, kako naj starši ne obupamo in ne dovolimo, da nas to 

potolče (avtorica med drugim priporoča uporabo alkohola in tolažilne 

hrane, da potlačimo svoja čustva in tako preživimo vsak dan posebej). 

Sama sem se našla v veliki večini primerov in sem se dodobra 

nasmejala, obenem pa potolažila, da mogoče pa za nekatere stvari le 

nisem kriva jaz, temveč so očitno vsi otroci takšni. Z mano je ostala 

misel, da vsak dan, ko otroka ne zapustimo v kakšnem parku ali v 

trgovini, smo uspešni starši.  

 

 
***** 

Graeme Simsion: The Rosie Project 
 

Glavni junak zgodbe je znanstvenik Don Tillman, ki v prvi osebi 

pripoveduje o svojem življenju in bolj podrobno o obdobju zadnjih nekaj 

mesecev, ko se mu je to postavilo na glavo zaradi ljubezni. To ne bi bilo 

nič posebnega, če on sam ne bi bil nič posebnega, tako pa je zgodba zelo 

zanimiva, izjemno zabavna in tudi poučna, kajti Don ima Aspergerjev 

sindrom. Uradno sicer nima diagnoze, niti se on ne zaveda, da ima 

omenjeni sindrom, se pa zaveda, da je drugačen in za to najde odlično 

logično razlago.  

Zgodba je super, ponudi vpogled v razmišljanje nekoga, ki je socialno 

omejen ali kot se sam izrazi 'ne obvlada socialnih ritualov', ki nima 

nikakršne čustvene inteligence in je pravzaprav sposoben razmišljati in 

delovati izključno na podlagi dejstev, znanstvenega sklepanja in 

objektivnega ocenjevanja situacij, ljudi in dogodkov. Fascinanten mi je 

bil tudi njegov pogled na družbene norme in vsa nepisana, umetno 

skonstruirana pravila, ki življenje krojijo nam, ''socialno normalnim''.  

 

 
***** 

Peter Vilfan: Avtobiografija (zapisal Tadej Golob) 
 

Peter Vilfan, (živa) legenda jugoslovanske in slovenske košarke opisuje 

svojo košarkarsko pot in to počne odlično. Zelo jasno pokaže, kaj vse je 

potrebno, koliko truda in odrekanja potrebuješ, da lahko uspeš v športu, 

kaj šele, da lahko postaneš vrhunski. Na zelo humoren način pove, zakaj 

je znan kot poredni deček slovenske košarke ali Črni Peter ter zelo 

iskreno in praktično brez dlake na jeziku govori o velikih imenih 

jugoslovanske košarke. 

Knjigo bi si morali prebrati vsi nadobudni športniki, in ne samo 

košarkarji, ter vsi, ki jih košarka bodisi zanima bodisi ne, mogoče slednji 

še bolj, da vidijo, kaj pomeni biti vrhunski športnik. Ima pa zagotovo 

knjiga večji čar za nekoga, ki Petra in ostale zvezde zlatih 
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jugoslovanskih košarkarskih časov pozna in na tak način dobi vpogled v 

neko ozadje, ki ga drugače ne poznamo. 

 

 

Trygue Guldbrandsen: In večno pojo gozdovi 

Trygue Guldbrandsen: Dediščina gozda 
 

Dva romana, ki ju veže rdeča nit:  oba sta veličastna nordijska saga. 

Dogajanje je umeščeno v čarobno divjino neizmernih norveških gozdov.  

Divja in neizprosna, a hkrati bogata in elementarna je moč gozdov, ki 

dajejo kruh ter preživetje. Takšni kot narava so tudi ljudje, njihovi 

značaji in življenjski cilji. 

Morda je name avtor obeh romanov naredil močan vtis in me je potegnil 

v svoj čarni krog besed tudi zaradi tega, ker   sem tudi sam v svojem 

bistvu otrok narave in so bili gozdovi vedno del mojega otroštva . 

Sporočilo avtorja: človek nima dolžnosti samo do samega sebe, ampak 

do človeka nasploh. In prav to globoko spoznanje je bistvo človečnosti 

teh dveh romanov. 

 

 
 

Agatha Christie: The ABC Murders 

Agatha Christie: Smrt na Nilu 
 

V času in prostoru, ki ga živim, znova segam tudi po branju iz mojih dijaških 

let. Tako je zašla na mojo nočno omarico tudi Agatha C., svetovno znana  

avtorica in mojstrica kriminalk. Čeprav sem obe knjigi nekoč že bral, sta mi 

znova popestrili, na lahkoten način, moje bralne dneve. 

Poskusite kdaj poseči po avtorjih, ki ste jih nekoč davno že brali ali pa so 

tako razvpiti, da se vam ne zdijo zanimivi. Je pa to vsekakor zanimiva 

izkušnja. 

 

 

Sue Monk Kidd: In dobila je krila 

 

Ameriška pisateljica, ki je zaslovela z romanom Skrivnostno življenje čebel. 

(odlično branje), se je s tem svojim romanom znašla na vrhu branih in 

prodajnih uspešnic. Dogajanje je postavljeno v Ameriko v začetku 19. stol., 

ko Sarah,  veleposestnikova bela hči dobi za 11. rojstni dan  10-letno črno 

sužnjo. Deklici, tako drugačni, pa vendarle obe ujeti v sorodnost duš, se 

skozi odraščanje zbližujeta in odkrivata ter nato bijeta svojo bitko za pravico 

črncev in žensk. 

 

 

Aleksandar Hemon: Projekt Lazar 
 

Knjiga med seboj povezuje dve enakovredni zgodbi. Nosilec prve je Lazar 

Averbuch, devetnajstletni judovski priseljenec, ki pred pogromom iz 

vzhodne Evrope pobegne v Ameriko in izgubi življenje v bizarnem 

incidentu. Dogodek policija razglasi za dokaz anarhističnega gibanja in 

izgovor za nasilje nad Judi, medtem ko anarhisti Lazarjevo smrt izrabijo za 

ustoličenje mučenika. Nosilec druge zgodbe je hemonovski bosansko-

ameriški pisatelj, prostodušni, skorajda naivni lik, ki niha med eksistencialno 

razdvojenostjo in dokazovanjem pred svojo ameriško ženo. S prijateljem iz 
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***** otroških let, balkansko ekscentričnim fotografom Roro, se poda po sledeh 

Lazarjevega življenja. V iskanju resnice po vzhodni Evropi se začnejo stikati 

podrobnosti iz življenj junakov, njihovih različnih priseljenskih usod. 

Izguba, nasilje, emigracija, tujost so vtkani v obe zgodbi, so univerzalna 

zgodba – Lazar se vedno znova obuja iz smrti. Toda žalostne in celo surove 

teme so tudi tokrat »uravnotežene« s humorjem: kolikor so zgodbe zabavne, 

toliko so tudi presunljive. In v tem je Aleksandar Hemon nesporni mojster.  

Knjigo bi priporočil vsem, ki se radi zabavajo ob duhovitih dialogih in 

uživajo v branju zgodb, ki so v osnovi resne, vendar prežete s humornostjo.  

 

 
***** 

Keith Lowe: Podivjana celina 

 

Resna zgodba o dogajanjih v Evropi takoj po II. svetovni knjigi. Ko se je 

brutalna in morilska druga svetovna vojna končala, na Zemljo ni prišel raj, 

temveč brutalno in morilsko povojno obdobje, ki ga je v Evropi zaznamovala 

porušena in opustošena celina. Angleški zgodovinar Keith Lowe je o tem 

času, ki ga je nujno imeti v mislih ob tem, ko razmišljamo o sedanji Evropi, 

saj je ta vzniknila iz njega, napisal natančno, hkrati pa razburljivo in z 

mnogimi viri obogateno študijo.  

Knjigo bi priporočil vsem, ki imajo radi zgodovinsko literaturo in/ali želijo 

izvedeti več o povojnem obdobju.  

 

 
***** 

Jean Echenoz: 14 
 

Kratki roman 14 govori o prelomnem letu 1914 in o tistem, kar ga je najbolj 

zaznamovalo – »veliki vojni«. Prva svetovna vojna pa ni zaznamovala samo 

celotnega toka svetovne zgodovine, ampak hkrati tudi nešteto življenj 

navadnih ljudi, ki so se znašli v njenem vrtincu. V romanu spremljamo pet 

moških, poklicanih v vojsko, in žensko, ki čaka, da se dva izmed njih vrneta. 

Drobci njihovih zgodb prikazujejo vojno od znotraj in od blizu, v človeškem 

merilu, namesto velikih bitk je v središču boj posameznika, ki se skuša 

prebiti iz dneva v dan v povsem novih razmerah, ki so grozljivejše, kot si je 

prej kdorkoli lahko predstavljal. Številka 14 pa je povezana še z nečim: s 

takratnim trdnim, a žal neuresničenim prepričanjem, da bo ta vojna trajala 

kvečjemu štirinajst dni. 

Knjigo bi priporočil vsem ljubiteljem zgodovinske literature. 

 

 
***** 

Tomás Eloy Martínez: Pevec tanga 
 

Čarobni Buenos Aires. Mesto, kjer so prividi lahko resnica. Mesto, kjer čutiš 

energijo in dihaš občutja njegovih prebivalcev. V Buenos Aires odpotuje tudi 

mladi diplomant oziroma podiplomski študent Bruno Cadogan, ki ga zanima 

tango in piše doktorat o Borgesu. Ko raziskuje mesto, ga očara zgodba o 

ostarelem pevcu tanga, Juliu Martelu. Vsi so slišali zanj, a pevec je bolan in 

svojih kratkih nastopov niti ne napoveduje vnaprej. Prepeva svobodno, po 

svoji volji in občutku. Brunova vztrajnost pri sledenju pevcu je poplačana, 

ko spozna njegovo življenjsko sopotnico Valerie in ko pride tudi do srečanja 

med mladim entuziastom in pevcem. Čeprav ga Bruno ne sliši peti, pa mu 

pevec odkrije svoj zemljevid nastopov in njihov namen.  
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Knjigo bi priporočil vsem ljubiteljem tanga in tistim, ki želijo izvedeti več o 

Buenos Airesu - knjiga jim ga bo približala na zelo čuten način. 

 

 

Isaac Asimov:: Druga vlada Galaktične države 
 

Znanstvenofantastična zbirka dveh novel je izšla v petdesetih letih prejšnjega 

stoletja, a je zaradi avtorjevega vizionarstva aktualna še danes. 

Prva novela, Mule, govori o mutantu Muli, ki lahko z voljo nadzoruje in 

spreminja tuja čustva in občutke. Ljudi, ki jih z voljo spreobrne, se imenujejo 

Spreobrnjenci. Mule svojega najzvestejšega spreobrnjenca Hana Pritcherja 

pošilja na misije iskanja t. i. Druge vlade, ki naj bi skrbela za Seldonov načrt. 

Hari Seldon je bil v času Galaktičnega carstva znanstvenik, ki je izumil 

znanost psihozgodovina. To je statistična in matematična znanost o 

človeškem obnašanju, pravzaprav o obnašanju velikih skupin ljudi v skladu z 

družbeno ekonomskimi okoliščinami. Ob dovolj veliki količini upoštevanih 

ljudi je možno izračunati prihodnost in to Seldon zapiše v Načrt. Seldon je 

izračunal, da bo Galaktično carstvo padlo, zato je ustvaril dve Vladi, na 

nasprotnih koncih galaksije, da bi premostili obdobje zmede po razkroju. 

Druga vlada skrbi za ta Načrt. Mule je mutacija, ki je statistična znanost ni 

sposobna upoštevati in napovedati. Po padcu Prve vlade je Mule vse moči 

posvetil, da uniči Drugo vlado. 

V drugi noveli, Druga vlada, spoznamo iskanje te Druge vlade s strani Prve 

vlade 50 let po koncu Mulejevega cesarstva. Spremljamo deklico Arkadijo, 

vnukinjo ženske, ki je Muli preprečila odkritje Druge vlade, in skupino, ki 

želi s pomočjo znanosti odkriti Drugo vlado. Hkrati se pripravlja vojna med 

Kalganom, bivšim sedežem Mule, in znova vzpostavljeno Prvo vlado. 

 

 

Isaac Asimov: Na rubu Zadužbine (hrvaščina) 
 

Obsežen roman se dogaja na prestolnici Galaktičnega carstva Trantorju. Hari 

Seldon vodi Oddelek za psihologijo na Univerzi Trantor. Nastopi politična 

kriza in galaktični cesar Kleon II prosi Seldona, da prevzame vodenje vlade. 

Seldon sprejme in poleg priprav Načrta prevzame še pomemben položaj. 

Izvemo o Prvi in Drugi vladi. Kmalu se zaplete. Državni udar ... 

 

 

Danielle Trussoni: Angelologija 
 

V samostanu v New Yorku se setra Evangeline znajde sredi vojne s padlimi 

angeli in njihovimi potomci. Edini branik so angelologi. Spoznamo 

skrivnostno odkritje v Bolgariji in kako se pripravlja odločilen boj. 

Evangelina ugotovi, da je bila ena od pomembnih angelologinj tudi njena 

babica, odkriti mora, kaj je njena naloga. 

Preveč ne bom povedal, kajti 660+ strani je polno zanimivosti ... 
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Mario Soldati: Ameriška nevesta 
 

Roman pripoveduje iskreno življenjsko zgodbo, ki ima povsem naravno in 

vsakdanjo ljubezensko tematiko, še kako značilno za današnje dni. Glavni 

junak Edoardo je predavatelj na univerzi. Tam spozna mlado Edith, s katero 

se naposled tudi poročita. Na njuno poroko pride tudi prelepa manekenka in 

plesalka Anna, ki profesorja v trenutku očara. Od takrat Edoardo popolnoma 

izgubi glavo in se vedno znova vdaja lepi Anni. Edith ostaja slepa za njuno 

početje. Na koncu Edoardo vendarle spozna, da je Edith ljubezen njegovega 

življenja, saj mu nudi domačnost, toplino in zanesljivost. A zgodba nima 

srečnega konca. Izkaže se, da je Edith hudo bolna in da je možu svoje 

zdravljenje prikrivala, da bi mu prizanesla skrbi. Na koncu se ji stanje 

poslabša in umre, Edoardo pa …    

 

 

Colleen McCullough: Tim 
 

Tim je moški s posebnimi potrebami, lepega telesa in obraza. Ima motnjo v 

duševnem razvoju. Kljub temu so ga starši vzgojili v duhu ljubezni in 

sprejemanja. Naučili so ga delati v skladu z njegovi sposobnostmi. Naposled 

se je Tim kot gradbeni delavec znašel v soseski, kjer živi Mary, ženska v 

zrelih letih, ki ji v življenju nič ne manjka. Tima tudi zaposli. Med njima se 

razvije idila, v kateri vsak od njiju veliko daje in veliko dobiva. Ko 

doživljamo z Mary tisto, kar doživljata onadva, ugotovimo, da si sami 

velikokrat postavljamo meje mogočega. Namesto omejitev nam onadva 

pokažeta nova obzorja. 

 

 

Marie Louise Fischer: Grajske gospe 

 
Roman prikazuje podobo Bavarske na začetku 19. stoletja. Knjiga nam 

nazorno naslika ves tedanji svet, pa čeprav se zdi časovno tako zelo 

odmaknjen. Gledamo in vidimo ga, kakor da bi sami v tem trenutku živeli v 

njem. Pisateljica nas še posebej pritegne s podrobnostmi iz življenja tedanjih 

žena na gradu Deinharting. Primerno branje za vsakega, ki ga zanimata 

zgodovina in raziskovanje preteklosti. 

 

 

Marko Iršič: Mediacija 

 

Knjiga zapolnjuje vrzel s področja programov na temo konstruktivnega 

reševanja konfliktov in mediacije. Priročnik je idealen za tiste, ki se 

usposabljajo za mediatorje, uporaben pa je tudi za vse ostale, ki so kakorkoli 

vpeti v delo z ljudmi in si želijo pridobiti novo znanje s področja socialnih 

veščin. 
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Darinka Slanovec: Sled angelov  
 

Pesniška zbirka me je pritegnila zaradi duhovne in čustvene vsebine pesmi. 

V svojih pesmih izpoveduje intimen in čustven svet, prepleten s spomini, 

samoto in hrepenenjem po medčloveški bližini.  

 

 

Jorge Bucay: To ni žalostna zgodba 
 

Zgodbo gledamo skozi dekličine oči, ki se skuša približati odtujeni babici. 

Le-ta je zaradi življenjskih bolečin otopela in si srce ogradila, da je ne bi nič 

več moglo v življenju prizadeti. Kako je to nevarno in kako težko je potem 

predreti skozi nevidni oklep, nam govori ta ganljiva zgodba. 

 

 

Sodobna japonska kratka proza Najdeno v Tokiu, izbral 

Iztok Ilc 
 

Zbranih deset japonskih zgodb o osamljenosti, odtujenosti, kriminalu in 

prostituciji, med sabo nepovezanih. Pritegnile so me s svojo neposrednostjo 

in mističnostjo  vzhodnjaškega sveta, ki nam je sicer tuj, pa vendar tako 

enak. 

 

 

Oprah Winfrey: Kar zagotovo vem  
 

Gre za delo zelo znane avtorice in TV voditeljice. Črpa iz svojih bogatih 

življenjskih izkušenj in predstavlja svoje poglede o svetu in stvareh, na 

katere naleti v življenju. Veliko njenih pogledov in misli mi je zelo blizu, kot 

na primer ta:  

"Materialno preobilje je veliko več kot le kup predmetov. Čeprav vemo, da 

se jih moramo znebiti, se nas ob tem polasti tesnoba. Vendar le tako 

naredimo prostor za nekaj novega in boljšega. To velja za vse, ne samo za 

čevlje. Praznjenje in čiščenje hiše je dobesedno in v prispodobi odličen način 

za svež začetek." 

 

 

Ciril Zlobec: Ljubezen, čudež duše in telesa 
 

Pesniška zbirka, ki jo je pesnik izdal ob svoji 90-letnici in je posvečena 

njegovi ženi ter največji gonilni sili – ljubezni.  

Cirila Zlobca sem rada brala že v gimnazijskih letih in prav želela sem si spet 

brati njegovo tankočutno poezijo, verjetno tudi zaradi nostalgije ... 
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Janja Vidmar, Benka Pulko: Otroci sveta 
 

Janja Vidmar je potovalno izkušnjo Benke Pulko stkala v kratke pripovedi, 

namišljene zgodbe o nenamišljenih otrocih z vseh koncev sveta.  Življenjske 

usode otrok, siromaštvo, revščina, tradicija, skopa narava … se nas v 

zgodbah zelo dotaknejo.  

Knjigo sta avtorici posvetili vsem majhnim in velikim sončkom. Da nas, 

odraslih, nikoli ne bi nehali učiti, kako biti boljši ljudje. 

 

 

Desa Muck: Panika 

 
Zgodba o štiridesetletni Veri, ki je naveličana zakonskega življenja in vloge 

matere, žene, gospodinje. Vedeževalec ji napove, da jo čaka prava ljubezen 

življenja. Iskanje moškega svojih sanj, vedeževalčeva napoved in družinski 

prijatelj Mitja se zlijejo skupaj.  

 

 

 

 

 

Erica Johnson Debeljak: Tovarna koles 

 
V knjigi se prepletata dve pripovedi: Hanina in Subanova. Hana je študentka 

v Ljubljani, Suban, njen oče, nima od ločitve z ženo nobenih stikov z njo. 

Hana po pričanju na policijski postaji zoper tatu koles izgine brez sledu. 

Suban, sicer policijski inšpektor v manjšem kraju, jo kot oče začne iskati. 

Napeta, berljiva zgodba do samega konca. 

 

 

 

 

 

Jožica Leskovar. Skrivnosti pisave 

 

Kaj o človeku pove njegova pisava? Ali lahko iz pisave spoznamo 

osebnostne in značajske lastnosti,  intelektualne lastnosti?  

Knjiga nas seznanja s temeljnimi zakonitostmi grafologije. Preverjala sem jih 

skozi  opazovanje svoje pisave. Nekatere od njih (vsaj zame) držijo. 

 

 

 

 

 


