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Irena Androjna: MODRI OTOK        

Napeta mladinska pustolovska zgodba, ki se dogaja na 

izmišljenem otoku nekje na Jadranu. V zgodbo je vpeta 

tudi skrb za naravo in prijateljstvo. 

Fantazijsko pustolovski roman Modri otok se dogaja na 

izmišljenem otoku v Jadranskem morju. Štirinajstdnevno bivanje 

Adrijana, Ernesta in Lene na otoku za vedno zaznamuje njihova 

življenja. Kot udeleženci raziskovalnega tabora naj bi se poglobili 

v navade prebivalcev otoka ter se zabavali. Zapletejo pa se v 

skrivnostno mrežo, ki jo tke zlovešči svetilničar Stibor. Poleg 

pustolovskih dogodivščin nas še dodatno pritegne v branje skrb 

za naravo, pomembnost prijateljstva in vera v pozitivno rešitev 

zapletov. 

 

Aljoša Bagola: SREČO, PROSIM 

Sreča je zdaj le par korakov stran! 

Sreča ni naključni splet dogodkov in ni nekaj, kar se vedno 

nahaja bodisi v preteklosti, češ da smo nekoč bili srečni, bodisi v 

prihodnosti, ko bomo komaj dočakali, da se zgodi to ali ono. 

Knjiga Aljoše Bagole Srečo, prosim nam ne prizadeva razkriti 

instant receptov, kako biti srečen, temveč nas želi naučiti, da 

sreča ni ena sama in da je najpogosteje odvisna od tega, kako jo 

mi sami dojemamo. Avtor se je pisanja tega izjemnega čtiva lotil 

zelo natančno in sistematično, hkrati pa je obdržal svoj umeven 

in obvladljiv slog, ki od bralca zahteva le malo časa in željo po 

spremembi.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bojan Bizjak: BONISIMO 

Vračal sem se, da bi spet odšel … 

Bonisimo je roman o umetniku, Istranu, ki se z nostalgijo 

spominja svoje rodne Istre, življenje pa ga privede v Ljubljano, 

kjer se za silo ustali. Njegova največja ljubezen je, poleg številnih 

žensk, glasba in vse, kar je z njo povezano. Zelo rad piše 

besedila, poje, igra kitaro. Z glasbo živi in jo čuti. Skozi drobce 

zgodb, ki se nizajo pred nami, ga prepoznamo kot prijatelja, 

sogovornika, f ilozofa, mornarja, ljubimca … pa tudi samo kot 

človeka z malo začetnico z vsemi njegovimi težavami, katerim se 

ne zmore vedno postaviti po robu. Njegova duša je orel, ki po 

vseh vzponih in padcih najde tisto, kar je zaman iskal, šele takrat, 

ko sede na domačo streho. 

 

 

 

Andrej Budal: KRIŽEV POT PETRA KUPLJENIKA 

"... ker želimo, da se naša in naših dedov vera ohrani 

čista tudi v Vaši deželi in se patriarhov vpliv omeji po 

možnosti onstran Soče ..." 

Andrej Budal je tematiko svojih povesti vezal na Primorsko. 50. 

obletnica njegove smrti je odlična priložnost, da posežemo po 

njegovem opusu. Križev pot Petra Kupljenika je zgodovinska 

povest, ki je bila prvič objavljena v Ljubljanskem zvonu. Kupljenik 

je v slovenski kulturni zgodovini znan kot goreč protestantski 

predikant, ki je župnikoval na Gorenjskem s podporo 

tamkajšnjega plemstva. Nadvojvoda Karel II. je pastorja začel 

preganjati in po dobrem desetletju tudi ujel. Preko Tolmina so 

Kupljenika kot ujetnika poslali v Oglej k patriarhu … Budalova 

povest obsega tri vsebinske dele; vsak se začne s prihodom 

predikanta v nov zapor, kjer ga sprejmeta zastopnika posvetne in 

cerkvene oblasti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrej Capuder: PISMA IZ SVINJAKA 

Spomin na misel enega najbolj vsestranskih slovenskih 

ustvarjalcev.  

Andrej Capuder, pesnik, romanopisec, esejist, prevajalec, profesor 

in diplomat, človek, ki je z jasno besedo opozarjal na 

grozodejstva in nečlovečnosti, ki so jih prakticirali vsi trije 

totalitarizmi dvajsetega stoletja. V svojem opusu analizira vzroke 

in posledice slovenskih zgodovinskih vzponov in padcev, vlogo 

ključnih osebnosti z različnih področij javnega življenja in njegov 

osebni odnos do teh akterjev in njihovih dejanj. Pogledi na 

sedanjost in sodobnike so v Pismih iz svinjaka bralcu ponujeni v 

drobcih in odkruških, ob tem nas navduši avtorjev intelektualno 

izostren humor, s katerim se dotika tudi najbolj kočljivih tem in jih 

tako naredi še bolj zanimive. 

 

 

Irena Cerar: PRAVLJIČNE POTI BREZ MEJA 

Pokukajmo s pravljicami čez mejo. 

52 pravljic, ki nas popeljejo po poteh čez mejo. Raziskovanje 

narave in poti, ki niso znane in pretirano obljudene, raziskovanje 

ljudi, navad in zgodb. 

"Knjiga je zamišljena kot družinski vodnik, zato opise izletov, ki 

jim avtorica reče tudi potepi ali klatenja, spremljajo koristni 

podatki, na primer o vrsti in zahtevnosti poti, ali opozorila, kje se 

je spotoma dobro ustaviti in kaj je vredno obiskati, na primer 

naravno znamenitost, muzej, lokalno prireditev ali etnološko 

zbirko, kje dobiti informacijo, kdaj in kako so dostopne, 

nemalokdaj tudi, kje v bližini je najboljše gostišče." (vir: MMC) 

Eden najpopolnejših vodnikov po slovenskem zamejstvu z 

bogatim fotografskim gradivom. Zgodbe pa krasijo ilustracije 

priznanih slovenskih ilustratorjev. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateja Črv-Sužnik: ZLOČIN 

Mati ga izda. 

Kako se bere ena prvih slovenskih kriminalk? Napisal jo je Jakob 

Alešovec, rojen 1842. leta. O njem in njegovem življenju se lahko 

podučimo v drugem delu knjige, v spremni besedi Andreja 

Mraka. Prvi del knjige pa je seveda napeta kriminalka.  

Vdovo Reberjevo, bogato oderuhinjo, nekega dne najdejo 

mrtvo. Prav tako njeno hišno. Preiskovalni sodnik se muči z 

umorom, sledi ni nikjer nikakršnih, tudi uspeha pri preiskavi ne in 

zato mora za kazen v manjše mesto, kjer je tudi služba slabša. 

Šele čez leto dni se rešitev ponudi sama od sebe. Preiskovalni 

sodnik je ob pravem času na pravem mestu in vdova Reberjeva 

ga s svojim ravnanjem in dejanji pripelje k rešitvi umora. Roman 

je po Alešovčevem delu Mati ga izda priredila Mateja Črv Sužnik, 

skupaj z Miho Sužnikom pa sta ga izdala v zahvalo in s 

spoštovanjem do poklicnega kolega. S posodobljenim 

besediščem je tako postal prava knjižna poslastica, na katero 

smo lahko ponosni. (Vir: Dobre knjige) 

 

Avgust Demšar: TAJKUN 

Ali je včasih cena nagle bogatitve previsoka? 

Najnovejši roman Avgusta Demšarja prinaša nadaljevanje 

zgodbe iz romana Cerkev, ki zdaj postaja še osupljivejša. 

Osrednja osebnost romana, slovenski dvomljivi podjetnik Štefan 

Matjašič, si prizadeva kot naložbo zgraditi glamping in spa 

resort, za kar bo moral stopiti čez mejo zakonitega. Ko njegova 

hči izgine, postanejo tako njegovi posli kot tudi samo življenje 

veliko bolj zapleteni ter se zastavi vprašanje, koliko stane 

človeško življenje. Posebna kakovost tega romana je tudi v tem, 

da med pripovedovanjem vabljive zgodbe ne spregleda širše 

družbene situacije, temveč se ozira tudi na prirejene javne 

razpise, politična preigravanja in megalomanske projekte, ki 

spreminjajo celotno pokrajino.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Laure Depaulis: LOCKDOWN PRI NAS DOMA 

Težavno sobivanje družine v pandemičnih časih, 

prikazano skozi humoren otroški pogled. 

Z nastopom pandemije in popolnega zaprtja javnega življenja se 

je vsakdan človeštvu postavil na glavo. Med drugim tudi življenje 

hiperaktivne mame Barbare, ki se ni mogla sprijazniti s 24-urnim 

sobivanjem s tremi otroki, možem in psom. Oče Zdravko je 

spoznal nove načine preživljanja prostega časa in nova 

zanimanja, ob čemer je Barbara postala kar malo ljubosumna ... 

Najmlajša hči Avrora se je z osamo v mehurčku spopadala na 

kreativen način, polbrat Edi pa je sprejel izziv prve najstniške 

ljubezni ... na daljavo! Strah pred boleznijo, uvajanje novih 

higienskih in družbenih navad, mrzlično kopičenje hrane ter 

pretirano kuhanje in hranjenje je osemletni Leo, vesten 

pričevalec lockdown-a, opisoval z otroško neposrednostjo in 

bistrino duha. Skozi njegove oči spremljamo bojni načrt staršev, 

ustvarjalno spopadanje z dolgčasom in ponovno zbliževanje 

para, ki se na račun skupaj preživelega časa ponovno zaljubi ... 

Skozi kratke zgodbe, sicer namenjene otrokom, se bodo odrasli 

bralci z lahkoto našli v vsakodnevnih situacijah pandemičnega 

časa.  

Jernej Dirnbek: TRAMP         

Zabavno branje s pomembnim sporočilom. 

Dirnbeka poznamo že kot pisca romana Pevci pozabljenih 

pesmi. Tramp je njegova humorna kriminalka, ki je nastala v času 

izolacij. Glavni protagonist in njegov pomočnik, s katerim se 

spoznata v gostilni, imata podobno življenjsko vizijo: delati nič za 

veliko denarja. Ker pa to ne gre kar tako, si naredita "domiseln" 

načrt, da bosta ugrabila nekoga dovolj bogatega, za katerega 

bosta zaračunala milijon evrov. Tako si pod pretvezo najameta 

krasno lovsko kočo, kjer bosta ugrabljenega skrila. Da pa se 

dodobra pripravita, morata izpeljati še poskusno ugrabitev. S 

temne ulice zgrabita prvega, ki ga najdeta, seveda brezdomca, 

in ga odpeljeta v najeto kočo. Se razume, da tam brezdomcu ni 

neprijetno, pravzaprav ugrabljenemu vse skupaj precej ustreza. 

Kako se bo vse skupaj odvilo? Jima bo načrt uspel ali bo šlo vse 

po zlu, ker se glavni junak preveč suka okoli žene oskrbnika 

lovske koče? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katja Ferletič: STARE JEDI V NOVIH LONCIH 

Opis kulinaričnih navad in praznovanj iz tradicije širše 

Goriške, zlasti iz sovodenjskega, kraškega in vipavskega 

sveta. 

"Ko imaš srečo, da si se rodil na Krasu, ko si navezan na svojo 

zemljo, ki ni rjava, je rdeča, ko ti pogled na raznobarvno jesen 

vsakokrat razneži dušo, si lahko srečen človek." Citat iz knjige 

Stare jedi v novih loncih avtorice Katje Ferletič je slavospev 

domačemu kraju. V knjigi se namreč prepletajo kulinarične 

navade in praznovanja iz tradicije širše Goriške, zlasti iz 

sovodenjskega, kraškega in vipavskega sveta. 

Knjigo lahko beremo kot kuharski priročnik s številnimi recepti, ali 

pa kot zbirko krajših zgodb iz vsakdana. V publikaciji je zbranih 

več pripovedi o povojnem času, ko je družba tudi v teh krajih 

doživela presenetljiv vsestranski napredek. Ob receptih so 

življenjske zgodbe malih, preprostih ljudi, pristnih vezi med njimi 

in vrednot. Avtorica je zbrala pričevanja starejših ljudi, tako da je 

knjiga etnološki, kulinarični in slikovni zapis navad in vaških 

zgodb, ki so se dogajale ob meji v povojnem času. 

 

Maja Gal Štromar: 7 KG DO SREČE 2 

Duhovit roman o ženski v srednjih letih, Mari Vodopivec. 

Roman je nadaljevanje zgodbe o slovenski igralki Mari 

Vodopivec. Mine deset let in Mara je tik pred srečanjem z 

abrahamom. Junakinja se tokrat znajde v težkem položaju. Po 

sporu s šefom izgubi službo, svojo najboljšo prijateljico, pridobi 

pa gube in kilograme. Avtorica nas skozi humorno trpko 

pripoved popelje skozi komične prigode Mare, s katerimi se 

junakinja prebija skozi težko življenjsko obdobje. Se bo Mara, ki 

se poda na pot samoraziskovanja, ponovno našla in rešila iz 

težkega položaja? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajetan Gantar: PENELOPIN PRT 

Spomini akademika, Prešernovega nagrajenca. 

Penelopin prt je tretji in zadnji del spominov, ki jih je izdal 

akademik Kajetan Gantar, literarni zgodovinar, klasični f ilolog in 

prevajalec. Gre za dopolnitev in nadaljevanje prejšnjih dveh 

memoarskih knjig. Tokrat skuša avtor svojo pot osvetliti z drugih, 

dotlej prezrtih vidikov. V odisejadi avtorjevega življenja je šest 

tematskih sklopov, v katerih avtor naslavlja vprašanja eksistence 

in predstavlja zasebne konjičke, prikazuje pot od prvih objav v 

mednarodnih revijah in nastopov na kongresih do gostujočih 

predavanj, opiše prelomno obdobje ob rojevanju samostojne 

slovenske države, članstvo in obveznosti v SAZU-ju ter srečanja z 

mladostnimi prijatelji, ki jih je usoda zanesla v Novi svet. 

 

 

Mojca Glisik: NE GLEJ STRAN 

Z dovolj ljubezni, sočutja in predanosti je mogoče 

premagati še tako veliko oviro. 

Mojco vzgojiteljica iz vrtca opozori, da njena hči kaže znake 

avtističnega spektra. Kot bi vsako mamo jo to zelo prizadene, 

ampak se s tem sooči in raziskuje. Pripravljena je premikati gore, 

da bi svojemu otroku zagotovila srečno in normalno življenje. Kot 

da to ni dovolj, njej diagnosticirajo multiplo sklerozo, nato pa se 

njen mož odloči, da ne čuti ničesar več, in odide. Vzponi in 

padci, ki jih Mojca, ki je uspešna poslovna ženska, slaščičarka in 

psihoterapevtka, uspešno predela. Srčni zgodbi, ki jo je težko 

odložiti, sledi terapevtski vpogled v to, kako preživeti zunanje in 

notranje bitke, ne glede na vrsto travme. V tem delu najdemo 

af irmacije in vaje za premagovanje posledic travmatičnih 

dogodkov s poudarkom na pomembnosti majhnih stvari v 

življenju, ki jih običajno spregledamo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiga Gombač: LUMPSTERJI         

Da ne bi pozabili, kako je bilo, ko smo bili mladi. 

Lumpsterji so zgodba o mladosti – norosti, o druženju, o 

lumparijah, o šoli, glasbi, športu in prvih ljubeznih. Še posebno 

pa o neizmernih lumparijah, ki jih povzroči preveč energije in 

mladostniška prepričanost vase in v svojo "nadmoč".  

Zabavno in prepričljivo branje, ki nas ne pusti hladne. Poleg 

branja pa nas zabavajo še simpatične ilustracije Mateja De 

Cecca. 

 

 

Mateja Gomboc: BALADA O DREVESU       

Dnevnik poslavljanja. 

Ada se proti koncu osnovne šole z družino preseli s Primorske v 

Ljubljano v upanju na boljše življenje. Ampak tudi v novi šoli po-

gosto postane tarča zbadljivk in nasilja. Njeno življenje postavi na 

glavo šele Majk, s katerim se zbližata, skupaj preživljata nekaj 

prostega časa in kujeta načrte za prihodnost. Ampak Majk ima 

tudi slabe dneve. Ada se po svojih najboljših močeh trudi, da bi 

mu pomagala splezati iz brezna, vendar je zanjo pregloboko, 

pregloboko pa postane tudi za Majka, ki nekega jutra za vedno 

odide. Za seboj pusti žalujočo mater, svojce, sošolce, prijatelje in 

seveda Ado. Čeprav je Ada v začetku neutolažljiva in se zdi, da 

se nikoli več ne bo izvila iz žalosti, ji korak za korakom nekako 

uspe znova najti smisel. Med težkimi temami najdemo žarek sve-

tlobe, ki se mu pripovedovalka odloči slediti, tako kot drevesa, ki 

svoje veje vselej stegujejo proti soncu. (Vir: Dobre knjige) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Hanuš: KAVNI KROG 

Jasne, humorne in čuteče zgodbe iz doma za 

starostnike. 

V malem obmorskem mestu se gospe, ki bivajo v domu za 

starostnike, zbirajo ob jutranji kavi. Kava diši, vroča je, močna in 

sladka. Junakinje spoznavamo v zadnjem obdobju življenja, pred 

nas stopijo njihove trpke in sladke izkušnje, bolečine. Pomembno 

je, da se znajdejo druga ob drugi, da so med sabo povezane, si 

nudijo oporo in na novo odkrivajo dejstva, ki vlivajo upanje in 

osmišljajo človeško dostojanstvo. Dan polepšata skodelica kave 

in pogovor. Barbara Hanuš je njihove dneve ujela v čudovitih, 

kratkih, jasnih in humornih zgodbah. 

 

 

Meta Hočevar: DROBNARIJE 

Arhitektka, scenografka in režiserka Meta Hočevar v 

kratkih zgodbah spregovori o pomembnosti trenutkov in 

občutkov v življenju. 

Drobnarije so kratke zgodbe Mete Hočevar, znane arhitektke, 

scenografke in režiserke. Izšle so ob njeni osemdesetletnici. 

Zgodbe so razdeljene v tri dele z naslovi Mama, Španski bezeg 

in Vse je igra. Zelo opazne so tudi njene izjemne risbe. Govori o 

drobnih trenutkih v življenju, ki se na videz zdijo nepomembni, 

pa vendar nas izoblikujejo. Trenutki, v katerih se ne zgodi nič, pa 

vendar se zgodi vse. In zaradi njih nikoli več nismo enaki. Gre za 

povojni čas in dogodke, povezane z njeno mamo in 

odraščanjem. Mogoče imamo takrat, ko nimamo nič, največ. 

Takrat okoli sebe vendarle opazimo stvari, ki nas osrečujejo. 

Takrat znamo ceniti moč narave, moč glasbe, moč gledališča, 

moč besede, moč odnosov in povezanosti.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katja Hrobat Virloget: V TIŠINI SPOMINA 

Antropološka literatura o spominu, migracijah in 

dediščini. 

V knjigi so zbrani spomini in pričevanja posameznikov, predvsem 

pa raziskuje izseljevanje Italijanov, Slovencev in Hrvatov z obalnih 

mest in širše Primorske po letu 1945. 

Avtorica, etnologinja in docentka Univerze na Primorskem v 

Kopru, nakaže, kateri je bil pogoj za posameznika pri odločitvi za 

migracijo ali obstanek. V pogovorih s pričevalci je dala glas 

tistim, "ki so ostali v tišini, ker se njihovi spomini niso ujemali z 

javnim diskurzom ne ene ne druge nacionalne strani". Izogiba se 

političnemu vidiku dogajanja in presojanju, skuša pa razumeti 

ljudi, posameznike in skupine, ki so se znašli v usodnem vrtincu. 

Raziskave in študije v knjigi ne slonijo na političnem vidiku 

spomina, temveč knjiga prinaša antropološki pogled o spominu, 

migracijah in dediščini.  

 

Manca Izmajlova: VDIHNI ŽIVLJENJE S POLNIMI 

PLJUČI 

Ruske dihalne vaje za kakovostno dihanje in življenje. 

Avtorica, profesionalna pevka in igralka z več kot dvajset leti 

nastopanja, je napisala priročnik z nasveti in rutinami za 

povrnitev kakovostnega polnega dihanja s pomočjo Ruske 

dihalne telovadbe po metodi Aleksandre Strelnikove ter z 

mnogimi uporabnimi nasveti glede prehrane, življenjske 

f ilozof ije, izboljšanja imunskega sistema, spanca in ravni 

življenjske energije. Vaje so uporabne ne le za tiste, ki veliko 

uporabljajo glas, temveč za vse, ki si želijo s pravilnim dihanjem 

izboljšati kakovost življenja na vseh ravneh.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dušan  Jelinčič:  ŠEPET  NEVIDNEGA  MORJA,     

DVANAJST  TABLET  SVINCA 

"Nasilje ne vodi nikamor, ker je orožje znanja in kulture 

dosti močnejše in ima v sebi bistvo lepote." 

Spomini Zorka Jelinčiča, enega izmed ustanoviteljev in voditeljev 

protifašistične organizacije TIGR, nam razkrivajo, kar je avtor 

prestal v devetih letih zaporne kazni v italijanskih ječah (Koper, 

Rim, San Gimignano, Civitavecchia) in obdobje konf inacije 

(Isernia). V eni izmed ječ je dolgih šest let poslušal šepet morja, a 

ga ni nikoli videl in dodal, da "ob vsakem valu, ki se razbije ob 

obali, občutiš ostro bolečino brezizhodnosti ob zavedanju, da to 

življenje ni več tvoje in da z njim razpolagajo drugi." 

 

 

Jakob Kandut: VIHARNIK IZ KANALSKE DOLINE 

Jakob Kandut je bil v letih svojega delovanja res pravi 

viharnik, ki je sam kljuboval najrazličnejšim ujmam.  

"Ni bil človek, ki bi silil v ospredje ali stremel po javnih priznanjih. 

Vztrajno in zvesto je delal za ohranitev samozavesti slovenskega 

človeka v vaseh Kanalske doline." Tako beremo v spremni besedi 

tridesetega zvezka Naše korenine, ki je izšel pri Goriški Mohorjevi 

družbi leta 2021. Z njim so se želeli pokloniti spominu dr. Jakoba 

Kanduta ob 25-letnici njegove smrti in oživeti spomin na enega 

najbolj zavednih in predanih sinov Kanalske doline.  

Izbor objavljenih Kandutovih spisov je del bogatejše bere, ki jo 

hranijo v arhivu Slovenskega narodopisnega inštituta Urban 

Jarnik v Celovcu. Vsak, ki jih bo vzel v roke, bo z zanimanjem 

odkrival življenje Jakoba Kanduta in njegovih sodobnikov, ki so z 

njim delili lepote in tegobe krajev pod Sv. Višarjami.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igor Karlovšek: SAMO DOMOV ME PELJI     

Ljubezenska zgodba odvetnika Jožeta in profesorice Vide 

v zrelih letih. 

Roman obravnava sodobno tematiko, o kateri redko 

spregovorimo, čeprav se nas vseh slej ko prej dotakne. Kaj lahko 

posameznik prenese, ko naš bližnji trpi in mu ni pomoči!? Kje so 

meje, ko smo še lahko racionalni in do kam vse je posameznik 

pripravljen iti, ko je meja prekoračena!? Kaj vse je mati 

pripravljena storiti in sprejeti, ko gre za lastnega otroka!? Avtor 

sočutno in z veliko mero psihoanalitičnosti razpreda tudi o 

ljubezni in telesnosti v starosti. Tankočutno napisano delo 

priporočam vsem, ki iščejo obzirnost pred grobostjo. (Vir: Dobre 

knjige) 

 

Alenka Kepic Mohar: NEVIDNA MOČ KNJIG 

Kako je čas digitalne revolucije preoblikoval branje in 

postavil obstoj knjige v nov položaj. 

Pot do sinhronega soobstajanja digitalnega in tiskanega vodi 

prek razumevanja, kaj se dogaja v možganih, ko beremo, in 

kako to vpliva na kognitivni razvoj posameznika. V tem je ne le 

nevidna moč knjig, to so tudi temelji izobraževanja, zato se ni 

mogoče izogniti nadaljnjim vprašanjem, kako se ob tem 

spreminja izobraževanje in kaj digitalizacija prinaša v šolski 

prostor. Predvsem pa zastavlja vprašanje, ali bo šolski prostor 

zmogel uvajati mlade v kulturo knjige na način, ki razume 

delovanje digitalnega sveta, a se hkrati zaveda prednosti, ki jih za 

kognitivni razvoj prinašata branje in učenje iz tiskanih knjig.  

Razmislek o tem je tudi pobuda za širši družbeni preobrat, pri 

čemer se avtorica vrača h knjigi kot zatočišču misli, domišljije in 

znanosti. (Vir: Znanost) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urška Klakočar Zupančič: GRETIN GREH 

Bog se usmili tvoje grešne duše! 

Dobrodošli v 17. stoletje, kjer prav nihče ni varen pred izdajo, 

prav nič ni skrito pred očmi inkvizitorjev in kjer še gorijo grmade! 

Znati brati je tedaj veljalo za prekletstvo in čarovniško 

sposobnost. Greta Weber je za tisto obdobje neobičajno 

razgledana mladenka, saj zna, po zgledu svojega očeta, brati, 

pisati in govori več jezikov. Smrti moža in sina jo močno potreta, 

vse dokler na gradu ne ugleda barona Savinška. Težko se 

osredotoča na opravljanje dela vajenke vaške babice, čeprav že 

spretno pomaga pri porodih, a tu in tam vendarle ne gre gladko 

... Smrt dojenčka v vasi, pričakovano novo življenje in 

lahkomiselno ljubimkanje z baronom Greto pahnejo v 

neusmiljeni primež krute usode ustroja njenega časa. Spretno 

zapisana ljubezenska zgodba, ujeta v okvir zgodovine preteklega 

obdobja na našem območju, ki se na rahlo dotakne celo kmečkih 

uporov, opravljanja tlake in razmer v deželi nasploh. (Vir: Dobre 

knjige) 

 

 

Tomaž Klinar: BANATSKI CVET 

Ljubezenska zgodba, ki premaga vse ovire. 

Roman Banatski cvet pripoveduje o ljubezenski zgodbi starih 

staršev avtorjeve žene Katje. Janez se v Banatu, kjer po drugi 

svetovni vojni služi vojaški rok, zaljubi v Beti, ki je zanj ena in 

edina. Gre za češko dekle, ki tam živi s svojo družino. Njuni 

družini zvezi nasprotujeta, Janez in Beti pa dokažeta, da lahko 

ljubezen premaga vse ovire. Poleg ljubezenske zgodbe pa se v 

romanu vrnemo v čas po vojni. Zelo natančno je opisano, kako 

je potekalo življenje v tem času na Jesenicah in kako v Banatu. 

(Vir: Dobre knjige) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lora Klinc: KILOMETER NIČ 

Za zveste slovenske navijače. 

Primoža Rogliča vsi dobro poznamo. Nekdanji smučarski 

skakalec, sedaj cestni kolesar, ki je osvojil že 63 zmag in nosi 

naslov olimpijskega prvaka v vožnji na čas iz Tokia 2020. Lora 

Klinc pa je njegova življenjska sopotnica, ljubiteljska pisateljica, 

magistrica evropskih študij, nekdanja odbojkarica, njena najljubša 

športna panoga pa je smučarski tek. Knjiga Kilometer nič je njen 

knjižni prvenec, nastajati pa je začela na dirki po Španiji leta 

2019. Tam je s svojim sinčkom Levom, svojimi domačimi in 

prijatelji spremljala dirko v živo od devete etape do konca. Da bi 

ljudem približala kolesarski svet in navijaške pustolovščine, je 

svoje zapiske z dirke skupaj z nekaj teorije o cestnem kolesarstvu 

strnila v knjigo. 

 

 

Eneja Kobal: TEŽA ŽIVLJENJA 

“Nič več me ne bo ustavilo, saj nadzorujem celotno težo 

svojega življenja.” 

Kako težka je ob zahrbtni in težki bolezni, anoreksiji, pot do 

prepričanja, da imaš zopet kontrolo nad svojim telesom, nam v 

literarnem dnevniku Teža življenja opiše Eneja Kobal, devetošolka 

in ena od mnogih, ki se borijo s to boleznijo. Na nekaj manj kot 

sto petdesetih straneh nam Eneja čustveno in odkrito spregovori 

o svojih prvih znakih bolezni, spoznanju, da ima težave ter 

potrebuje pomoč, večmesečnem zdravljenju na otroški psihiatriji 

v Ljubljani, ter, končno, ozdravitvi. Prav s svojo iskrenostjo je 

knjiga pomemben doprinos pereči tematiki, ki je zanimiva tako 

za tiste, ki se z boleznijo spopadajo sami, kot tudi za tiste, ki 

želijo razumeti, kaj resnično doživljajo tisti, ki anoreksijo imajo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boris Kolar: POTOPIMO ISLANDIJO! 

Nizozemski Butalci ali slovenski Arto Paasilinna? 

V romanu spoznamo Zwarterburen, majhno (izmišljeno) mesto 

na Nizozemskem. Razen dogodka, povezanega s kraljičinim 

starim pudljem Lavzijem, se tu ni zgodilo še nič takšnega, kar bi 

meščanom ostalo zapisano v spominu. Ob tem, da kraj leži na 

najbolj ravnem delu povsem ravninske države, so druga 

posebnost še župani iz rodbine van Zein, ki pa ne slovijo ravno 

po pretirani pameti in sposobnosti, zato je oblast v rokah 

občinskih poslancev, nad njimi pa bdi učinkovita županova 

asistentka. V zwarteburensko dolgočasnost kot strela iz jasnega 

udari novica, da je v občinski blagajni nastala velika črna luknja, 

krivda pa je na strani pokvarjenih islandskih bankirjev. Glavni 

predstavniki leve in desne politične struje, upokojencev in zelenih 

ter občinski svetnik Meho (ki z robato bosanščino pogosto 

zadene žebljico na glavico) se združijo v enotni misli, da je 

krivico potrebo poplačati. Z bojnim krikom iz naslova po vseh 

premaganih logističnih preprekah odplujejo proti Islandiji, 

odločni se spopasti z nemirnim oceanom, samo da uresničijo 

svoj maščevalni načrt. (Vir: Dobre knjige) 

 

Nataša Konc Lorenzutti: BESEDA, KI JE NIMAM  

Pretresljive usode med vojno ukradenih slovenskih otrok. 

Avtorica je v roman vtkala zgodbo o v Sloveniji ukradenih 

otrocih, ki so jih med drugo svetovno vojno nacisti odpeljali v 

Nemčijo in jih dali v rejništvo ali pa celo posvojitev nemškim 

družinam. Mojstrsko je prepletena preteklost in sedanjost, pa tri 

generacije, stari starši, starši in vnuki. Tako kot Sonja išče sledi za 

soimenjakinjo, dojenčico, ki so jo skupaj z babico in stricem vzeli 

staršem in odpeljali neznano kam, tako tudi Sonjin sošolec, 

posvojenec Vid, išče svoje prave starše v Prištini. Pred nami se 

odvijajo zgodbe in usode ugrabljenih otrok, njihovih staršev, ki so 

v večini že kmalu po prihodu v taborišča umrli, vrnitev otrok 

domov in življenje po raznih zavodih, če staršev ni bilo več. In še 

po dolgih letih in desetletjih preko dobrodelnih organizacij 

iskanje izgubljenih sorodnikov. Kljub pretresljivim usodam pa je 

roman prijetno in dobrodošlo branje. (Vir: Dobre knjige) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Konečnik: KJE JE JAN? 

Potepanje tridesetletnika po Latinski Ameriki, Aziji in 

Afriki. 

Jan Konečnik je bil do poletja 2017 novinar Televizije Slovenija. 

Tistega poletja pa se je odločil, da za eno leto pusti vse in se 

odpravi na samostojno potovanje po svetu. Prvi cilj je bil Mehika, 

od tam je izbiral naslednje destinacije po trenutnem navdihu. V 

enem letu je tako odkril Latinsko Ameriko, Azijo in Afriko. Svoje 

vtise s poti je enkrat tedensko objavljal na spletnem blogu na 

portalu MMC, sedaj pa se je odločil, da zapise strne v knjižno 

obliko. Knjigi dajejo dodano vrednost, poleg številnih fotograf ij, 

tudi videoposnetki, do katerih lahko bralec dostopa s QR-kodo. 

 

Tomaž Kosmač: KO JEBE         

Lokalne in mednarodne zgode in nezgode idrijskega 

unikata Tomaža Kosmača. 

V zbirki kratkih zgodb Tomaža Kosmača z naslovom Ko jebe 

najdemo sedem zgodb, ki jih avtor naniza s svojim značilnim 

stilom pisanja. Iz življenja vzame navidezno vsakdanje tematike 

in jih predstavi na svoj žalostno humoristični način, hkrati pa 

ostane oster in piše brez olepševanja. Skozi njegovo pisanje je 

moč zaznati, da je avtor pozoren na protislovja tistih, o katerih 

piše. Ne razume, kako je mogoče, da brezposelnega kamerada 

ravno ta brezposelnost uničuje, medtem ko on svobodno diha; 

ne razume starih pankerjev, ki so se ustalili, našli službe in 

ustvarili družine – in s tem postali ravno to, proti čemur so se 

borili v mladosti, sami pa še vedno mislijo, da so uporniki; ne 

razume ljudi na pogrebih, kjer le-ti najprej neutolažljivo jočejo, 

nato pa se veselijo ob jedači in pijači; prav tako pa ne razume, 

zakaj ljudje, ki se vseskozi pritožujejo nad službami, le-teh 

enostavno ne pustijo in zaživijo svobodno kot on sam. (Vir: Dobre 

knjige) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nika Kovač: PISMA TEBI 

Vabilo k drugačnemu premisleku o življenjskih, 

samoumevnih stvareh, kot so pogum, strah, dvom, 

veselje, laži, sreča. 

Sociologinja in antropologinja Nika Kovač, vodja Inštituta 8. 

marec, osebne izkušnje prepleta z družbenimi problemi in 

neposredno nagovarja bralca, naj razmišlja o sebi, drugih in 

družbi. Rdeča nit pisem je beseda NE in zakaj jo je tako 

pomembno izreči, ves čas pa poudarja tudi svojo ljubezen do 

branja. Obravnava veliko tematik, ki so mladim blizu, od 

prijateljstva in ljubezni do opravljanja, strahu pred napakami, 

družbenih pritiskov in tekmovalnosti. Polaga jim na srce, da ne 

smejo živeti v strahu pred tistimi, ki imajo oblast, moč in vpliv, 

temveč morajo zastavljati vprašanja in misliti s svojo glavo. Hkrati 

pa poudarja pomembnost povezovanja in skupnosti. Knjiga 

Pisma tebi mladim na zanimiv in nevsiljiv način približa družbene 

tematike, o katerih drugače mogoče ne bi razmišljali. Obenem 

pa se dotakne tudi vsakega bralca posebej, ga nagovori in 

ponudi upanje, da je svet lahko boljši, če se bomo zanj potrudili 

vsi. (Vir: Dobre knjige) 

 

Anja Kovačič: UJETA V SVOBODI 

Potopisni roman novinarke in piarovke, ki zaradi 

ukinjenih letov ob začetku pandemije ostane ujeta na 

Salomonovih otokih. 

Novinarka, piarovka in predvsem svetovna popotnica je 

poskrbela za odmeven izid prvenca, ki presega okvire 

potopisnega romana. Njeno načrtovano potovanje po Avstraliji 

in okoliških otokih se v začetku pandemije, in s tem povezanih 

odpovedanih letalskih letih, spremeni v globoko, brutalno iskreno 

prevpraševanje zakoreninjenih vzorcev, iskanje in 

samospoznavanje. Predvsem pa postane čudovita in obenem 

boleča zgodba o poti, ki jo je prehodila do samosprejetja, 

samozavedanja ter nenazadnje končne osvoboditve iz primeža 

lastnih pričakovanj, iluzij in želja. Pripoved nas posrka na 

potovanje, ki se je spremenilo v dogodivščino, dolgo petnajst 

mesecev, v kateri je pisateljica med drugim doživela avstralske 

požare, na Salomonovih otokih preživela tropski ciklon Harold, 

doživela umor med aboridžini ter uživala pod zvezdami južnega 

križa sredi prostrane avstralske divjine. Zares vrhunsko branje, ki 

ga upravičeno postavljajo ob bok Poti legendarnega alpinista 

Nejca Zaplotnika. (Vir: Dobre knjige)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjan Kralj: ZGODBE MOJEGA ŽIVLJENJA 

50 neverjetnih zgodb, ki jih je doživel en sam človek. 

Zbiratelj in poznavalec ladje Rex je le eden izmed opisov 

nemirnega duha in radovednosti, ki ga spremlja vse življenje. 

Zapisovalec zgodb opisuje doživetja, tako posebna in 

nenavadna, da se bralcu zdi skoraj neverjetno, da jih je doživel 

en sam človek. Izbral je tiste, v katerih je bilo največkrat 

ogroženo življenje in so se dogajale v različnih življenjskih 

obdobjih, kot npr. plavanje na potopljeno ladjo Rex, reševanje 

deskarja, plezanje v špansko jamo, bližnje srečanje z letalom in 

druge, ki so se za avtorja srečno končale. Zgodbe so polne 

nepričakovanih in presenetljivih zapletov, topline in ljubezni, ki jo 

je vse življenje razdajal in pri tem ostal zvest samemu sebi v 

poštenosti in zaupanju v ljudi, gnan predvsem s pogumom, a 

tudi kdaj s kančkom naivnosti.  

 

 

Dragica Kraljič: NISEM KOT DRUGI 

Življenje z otrokom z downovim sindromom. 

Dragica Kraljič je magistrica defektologije. In pred tridesetimi leti 

je dobila priložnost, da svoje znanje iz teorije prelije v prakso. 

Rodil se ji je namreč otrok z downovim sindromom, sin Janek, 

večni otrok, ki ima veliko srce in lepo dušo. Kljub temu, da je o 

otrocih s posebnimi potrebami veliko vedela, je bila na začetku 

izgubljena kot sleherni starš. Vendar se je v vseh letih od Janeka 

veliko naučila. Svoje izkušnje podaja naprej v kolumni Navaden 

dan nenavadne mame, ki jo piše za revijo Jana. In seveda v knjigi 

Nisem kot drugi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alenka Kranjac: VILINSKA KRI ALI TOVARIŠICE PRAV 

POSEBNE SORTE 

Ma kakšne brige skrbijo štrige? 

Svet, v katerega nas popelje ta knjiga, je vsem dobro znana tako 

vsakdanja kot tudi čarovna Istra, polna nasmejanih ljudi, ljudskih 

pesmi in seveda štrig. Če poznamo podatke o življenju in 

delovanju avtorice Alenke Kranjac, bomo hitro ugotovili, da ji je 

glavna junakinja romana Vilinska kri, učiteljica Beti, precej 

podobna. V tej univerzalni in klasični zgodbi o boju dobrega in 

zlega lahko opazimo veliko običajnih elementov, ki umeščajo ta 

roman v magični realizem na slovenski način. Omenjene 

čarovnice, Katina, Čeleština, Beti in zlasti njena teta Malja so tudi 

ženske, katerih medsebojne odnose spremljamo v tem romanu. 

Zato gre v tem primeru za izredno zanimiv roman o ženskah, ki 

živijo v njim ne tako naklonjenem svetu in skušajo ohraniti sebe, 

svojo tradicijo in navsezadnje veselje do življenja. 

 

Mojca Kumerdej: GLUHA SOBA 

Zgodbe preroško razkrivajo srhljive skrite sanje in grozo 

sveta, v katerem je najteže – a tudi najbolj pomembno – 

ohraniti lepo in dobro v človeku. 

Gluha soba je, kot beremo v slovarju, izoliran in zaščiten prostor, 

ki se v bolnišnicah uporablja za osamitev okuženih bolnikov in za 

intenzivno terapijo, najpogosteje pa je to prostor, namenjen 

snemanju, s posebno oblogo, ki ščiti pred hrupom in duši 

neželeno odmevanje. Tako zgodbe, zbrane v tej knjigi, 

prisluškujejo neslišnemu glasu, fantomskemu odmevu, šumenju v 

ušesu, kot bi zares odmevalo samo v nas. Gluha soba je veselo 

oznanilo iz krasnega novega sveta, ki nam ga je predstavil 

Huxley, pa vendar povsem drugačnega, ki ga običajno oko še ni 

videlo, čeprav so njegovi obrisi in sence vedno bolj razvidni; 

pripovedovalsko očišče je zamaknjeno, a skrajno izostreno, in 

natančno ter dosledno popisuje notranji svet junakov tukaj in 

zdaj. (Vir: Bukla) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dušica Kunaver: SLOVENSKE SVETOVNE        

ZNAMENITOSTI V LJUDSKI DEDIŠČINI 

Dvanajst naravnih in kulturnih znamenitosti Slovenije. 

Avtorica je v tem kratkem, a izjemno zanimivem delu zbrala 

dvanajst znamenitosti slovenske naravne in kulturne dediščine 

Slovenije. Vas zanima, kako je nastal Kras, jama Vilenica, zgodbe, 

povezane s pivškimi presihajočimi jezeri ...? Opisu znamenitosti 

sledi pripovedka, legenda, zgodba o znamenitosti, ki se je skozi 

ljudsko izročilo prenašala oz. ohranjala iz roda v rod.  

 

 

Danilo Lokar: DNEVNIKI 1983-1988 

"Življenje je veliko, lepo in strašno." 

Tako je Danilo Lokar leta 1986 napisal v svoji oporoki. In v okviru 

teh treh pridevnikov razmišlja in piše o svojem življenju v zadnjih 

dnevnikih, ki so nastajali v tihoti in samoti Doma upokojencev na 

Taboru v Ljubljani. Daleč od rodne Ajdovščine, od njemu tako 

ljube Vipavske doline, ki je skozi njegove novele dobila mesto na 

zemljevidu slovenske literature. Na dan prihajajo spomini na 

sprehode v domači okolici, na pogovore z ženo Jelo, na srečanja 

s sorodniki, s prijatelji – pisatelji, pa tudi odnosi s slovenskimi lite-

rarnimi kritiki in literarnimi zgodovinarji, nerazumevanja, ki se 

pojavijo, so boleča. Dnevniki nam odpirajo pot do razumevanja 

Lokarjevega človeka, ki ga najdemo v njegovih delih. Vsekakor 

zanimivo branje, ki bo bralcu, doma iz Lokarjevih krajev, obudilo 

kakšen spomin iz pisateljevega kraja in časa in dalo vpogled v 

nastajanje Lokarjevih del. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Mahkovic: VINJETE STRAHOLJUBCA 

Zemljevid sanjskih podob. 

Vinjete straholjubca so nenavadna knjiga. Po obliki spominjajo 

tako na risoroman kot na pesniško zbirko. Še najbolj objektivni 

bi bili, če bi jih označili za zbirko kratkih zapisov, ki tako kot pri 

Mahkovicinem prvencu izvirajo iz družbenih omrežij. A 

določanje oblike ni tolikšen problem, kot je določanje vsebine. Tu 

bi bili spet najbolj objektivni, če bi pisateljičine zapise označili za 

groteskno nonsens literaturo, poseljeno z jazbečarji, netopirji, 

čuki in hermelini. Pokrajina, ki jo zapisi opisujejo, je zmes 

različnih lokacij, pri orientaciji ne bo v pomoč niti knjigi priložen 

zemljevid. Kolažne ilustracije so trk srednjeveških in sodobnih 

podob – disonanca je tako geografska kot časovna. Striktno 

objektivna duša bi se zmrdnila nad očitnimi nesmisli v knjigi. Če 

pa vanjo pogledamo s pravega zornega kota, nas lahko Vinjete 

straholjubca popeljejo na odisejo sanjskih podob in pridruženih 

prostih asociacij. (Vir: Dobre knjige) 

 

 

Nada Matičič: NJEGOVO IZGINOTJE 

Zbirka devetih kratkih zgodb. 

Knjigo sestavlja devet pripovedi oz. črtic. V njih avtorica predstavi 

usode bolj ali manj resničnih oseb, katere povezujejo dogodki, ki 

so se zgodili med in po drugi svetovni vojni. V spremni besedi 

knjige avtorica zapiše: "Moje zgodbe so pripoved in izpoved o 

človeku in njegovih duševnih pretresih. Predstavniki teh zgodb so 

le odraz nas v vsakdanjih, a tudi odločujočih stanjih, so torej 

predvsem njihova izpovedovanja – a večkrat presežejo okvir 

posameznih usod, zato lahko postanejo pričevalci časa in 

razmer, v katerih žive." 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miha Mazzini: SKRIVNA ZGODOVINA SLOVENIJE 

Zgodovina, kot je še ne poznate. 

Skrivna zgodovina Slovenije spremlja glavno junakinjo Slavo od 

srečanja z grškim junakom Jazonom na ljubljanskem mostišču, 

vpadov in osvajanj raznih ljudstev, srečanj s pomembnimi 

osebnostmi iz naše in svetovne zgodovine pa vse do danes. 

Prepotovala je mnoge dežele, doživela je marsikaj, navdihovala 

je množice in večkrat obrnila tok zgodovine. In za to ni naredila 

popolnoma ničesar. Danes je Slava na ogled vsem, ki jih zanima. 

Večinoma si jo ogledujejo trume zdolgočasenih srednješolcev in 

začudeni turisti. (Vir: Založnik) 

 

 

 

 

 

Dušan Merc: SLEPE MIŠI         

Resnica ali domišljija? 

Roman o montiranem procesu, ki je potekal tajno, in kjer so 

obtoženci ljudje z roba družbe, obtoženi vohunstva in 

terorističnega delovanja. Žal niso vedeli niti česa so jih obsodili 

niti zakaj. Zaplet se zgodi, ko pripovedovalcu zgodbe na 

delovno mizo podtaknejo knjigo "1984, Orwelovo leto Agopa 

Stepanjana". Kritika na strahu temelječega sistema in analiza 

osebnosti in človeške duše. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jože Mihelič: VPRAŠAJ GORO        

Kako nas gore naučijo, kaj je pravzaprav pravo življenje 

in za kaj v življenju zares gre. 

Jože Andrej Mihelič je bil dolgoletni aktivni alpinist in turni 

smučar, tehnični vodja na številnih tečajih za planinske vodnike 

PZS, trener smučanja in plavanja. V avtobiograf iji so zbrani 

spomini, v katerih gre za poklon bohinjskim goram, planinam, 

dolinam, dolinicam, vasicam, slapovom, jezerom, vodnim 

izvirom, turnemu smučanju, družini itd. Predvsem pa gre za 

spomine na nepozabne, izjemne, skromne in poštene ljudi, 

predane svojemu rodu, domu in svoji zemlji. Klicu gora sta se že 

v mladosti odzvala oba brata Mihelič, Jože Andrej Mihelič pa je 

leta 2019 opravil pogovor sam s seboj, z bratom ter na videz 

mrtvim skalovjem. Knjiga je opremljena z izjemnimi fotograf ijami 

iz osebnega arhiva avtorja. Gre za izjemne zgodbe izjemnega 

človeka, ki poskrbi, da gore, četudi jih ne obiskujemo pogosto, 

za vedno postanejo del nas. (Vir: Dobre knjige) 

 

Mira Mihelič: TUJEC V EMONI 

Veliko stvari o sebi lahko izvemo na podlagi tega, kako 

nas tujci vidijo.  

Mira Mihelič se v romanu Tujec v Emoni spusti daleč v 

starodavno preteklost, ampak med branjem romana se bralcu 

lahko zazdi, da se je s tem pravzaprav spustila globoko v 

sedanjost. Ne le svojo, ampak tudi našo! Emona je, kot simbol 

Rimskega cesarstva v zatonu, deležna obiska skrivnostnega tujca, 

ki s pretvezo, da prihaja zaradi kupčije, pridobi možnost poiskati 

resnico o lastnih koreninah. Prav tisti prezrti barbar predstavlja 

napoved novih časov in novih idej, ki bodo za antično Emono 

imeli uničujoč učinek, hkrati pa jo bodo rešili pred končnim 

moralnim propadom, ki se ji obeta. V središču romana se nahaja 

tudi nenavadna, osupljiva in zaradi zunanjih razmer nesrečna 

ljubezenska zgodba, umeščena v zgodovinski okvir 4. stoletja v 

Emoni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jože Mihevc: SKOZI TABORIŠČA DO SREČE 

Koraki življenja nas vodijo včasih navzdol, pa tudi 

navzgor. 

Stopinje po tleh domače zemlje so tople, v tujini pa moramo 

stopiti na kamen in pesek, začutiti moramo hlad in bolečino. 

Bralec v knjigi Jožeta Mihevca spozna zgodbo preproste kmečke 

družine, ki je po 1. svetovni vojni prišla pod italijansko oblast. 

Kasneje se je bila primorana izseliti, trpeti revščino v predvojni 

Jugoslaviji in v času neizprosne 2. svetovne vojne. Jože, Milka in 

Tone so po zaključku svetovne morije izkusili težo avstrijskih, 

italijanskih in celo domačih (Teharje) taborišč. Dvema od njih je 

postala nova domovina Kanada, Tone pa je uspel lepo zaživeti 

na domačih tleh. 

 

 

Milena Miklavčič: KJE JE OTROK? 

"V vsakem od nas tiči morilec. Ko smo potisnjeni ob rob, 

se zgodi marsikaj. Tudi tisto, kar kasneje obžalujemo." 

V psihološkem trilerju je nosilka osrednjega lika socialna delavka 

Kristina, ki skoraj šest let zaman išče človeka, ki je ugrabil deklico 

Pio. Pri svojem delu se nenehno sooča z ljudmi, ki jim pomaga v 

stiski. Nekateri od njih so ji hvaležni, drugi so prepričani, da je 

zanje naredila premalo. Ko sredi vročega poletja Kristino najdejo 

mrtvo na nekem parkirišču v Šentvidu, nihče ni niti slutil, kdo bi 

bil lahko kriv za njeno smrt. Jo je ubila lastna hči, morda celo 

Milena M., nekdo od sokrajanov iz vasice pod Starim vrhom? 

Morilec se razkrije malo pred koncem knjige. 

Roman sodi v zvrst psiholoških trilerjev. Na 290 straneh se bralec 

sooča z življenjem posameznih likov, ki delujejo celo zelo 

domače, saj so vzeti iz vsakdanjega življenja. Zamolčano, kar 

nosi malodane vsak človek v sebi, pa še dodatno pripomore do 

ključnega, zelo nepričakovanega razpleta. (Vir: Bukla) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fran Milčinski: BUTALCI       

Takih ljudi je povsod dosti: česar ne vidijo ali ne marajo 

videti, pa pravijo, da ni. 

Saj veste, kje so Butale? Tri ure hoda za pustno nedeljo leži vas, ki 

ji Butalci, njeni prebivalci, pravijo mesto. "Sredi vasi se cedi rjava 

mlakuža, ki ji pravijo potok. Ob obeh krajih mlakuže stoje koče, 

ki jim pravijo hiše." Butalci so domišljavi, zagledani v svoj prav, 

imajo se za pomembne in pametne. "Tisto leto, ko sta bili dve 

kravi za en par, so se Butalci skregali s pametjo, pa so zmagali 

Butalci – kaj mislite! – in ne pamet, takšni so." Preneseni pomen 

razumejo dobesedno, vse naredijo tako, da so zmeraj 

zadovoljni. To je brezčasna knjiga, ki trdoživo kljubuje zobu časa. 

Nagovarja otroke in odrasle. Kaže nam lastno ogledalo in ves 

čas opozarja na posledice ozkoglednosti in zaplankanosti, saj žal 

butalske pameti tudi danes ne manjka.  

 

Vinko Möderndorfer: JAZ SEM ANDREJ      

Relativna vrednost strašnih težav. 

Ko se starša ločita, se Andrej z mamo preseli z dežele v mesto k 

svoji babici in skorajda doživi manjši kulturni šok poleg vseh 

problemov, ki jih že itak ima. Njegov glavni cilj je dobiti novo 

punco, odkar je staro pustil za seboj na deželi. A tudi njegova 

mama je podobnih misli in tako svojemu sinu kaj kmalu predstavi 

svojega novega fanta, kar se Andreju zdi preprosto smešno. V 

šoli mu veliko grožnjo predstavlja koščeni profesor matematike, 

ki ga zaradi njegove postave vsi kličejo Mumija, Andreju pa 

ravno matematika predstavlja nemalo težav. Težave, same 

težave! Bo Andrej našel svojo zeleno vejo? Izredno duhovit 

roman o tegobah odraščanja, prvih ljubeznih in relativni 

vrednosti strašnih težav. (Vir: Dobre knjige) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franci Novak: OBVOZ 

Zmagovalna zgodba Obvoz nam postreže s smolnato 

gosto atmosfero, ki bi jo lahko rezali, če ne bi bilo v njej 

toliko pripovedne mehkobe, da bi ji s tem storili silo. 

Druga knjiga kratke proze Francija Novaka se dogaja na robu 

sanj. V njej naletimo na avtobus na presenetljivi poti, 

računovodjo, ki se boji prihodnosti, skrivno časopisno združbo, 

trojico na počitnicah, ki jo poveže usoda, bizarno vožnjo iz 

službe, deklici ob lovljenju rib in še koga. Trinajst zgodb nas 

spravi v stanje zamaknjenosti s ponavljanjem elementov, ki se 

kot ob obratu kalejdoskopa vsakič zasvetlikajo v malo 

drugačnem vzorcu. Okušanje svobode, ki je vedno že 

nedosegljiva in izgubljena, se dogaja med lebdenjem luči in 

neznatnimi nenavadnimi pojavi, ki zamajejo prepričanost v 

realnost. Knjiga nas tako popelje na hipnotičen, neponovljiv 

obvoz. 

 

 

Tone Partljič: LJUDJE Z OTOKA        

Zgodbe domačinov z majhnega jadranskega otoka – 

govorice, javne skrivnosti med prebivalci, zamolčane 

pred turisti. 

Pisatelj se že 30 let vrača na mali kvarnerski otok Ilovik pri 

Lošinju. Maloštevilni prebivalci otoka so ga prevzeli s svojimi 

posebnimi zgodbami. Učitelj Nikola z razlago legende o Medeji, 

nemška mati, ki pride na otok iskat grob svojega edinca, Željka, 

dekle počasne pameti, ki jo oropajo materinske sreče, 

upokojenec Toni, ki pride s psom Reksom iz ZDA nazaj na otok, 

zagrebško gledališče na otoku, slikarka Magda, ženska, ki je Bog 

ni nikoli pobožal, Pero Capić, velik častilec Marije s Trsata, ker ga 

je rešila na ukrajinski fronti v prvi svetovni vojni, fenomen 

dolgoživosti otočanov, zgodbe, ki bralca prevzamejo in osvojijo s 

toplino in resničnostjo življenja. (Vir: Dobre knjige) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gregor Pavšič: 700.000 KILOMETROV 

Pred Pogačarjem, Rogličem in Mohoričem je bil … 

Bonča. 

Eden prvih slovenskih profesionalnih kolesarjev, Valter Bonča, je 

odraščal v Idriji. Že kot otrok je bil navdušen športnik, na začetku 

tekač na smučeh, kmalu pa ga je zasvojilo kolo. Z njim se je vozil 

v srednjo šolo v Kranj, kar ni bil mačji kašelj, saj je bila pot v 

vsakem vremenu vse prej kot lahka. Kot mladinec je zgodaj 

opozoril nase, pri dvajsetih letih se je prvič udeležil olimpijskih 

iger v Seulu še kot član jugoslovanske reprezentance, leta 1992 je 

že zastopal samostojno Slovenijo na olimpijskih igrah v 

Barceloni. V svoji bogati profesionalni karieri je tekmoval za 

italijanske in avstrijske klube, ob koncu kariere tudi za slovenske. 

To je zgodba o vztrajnosti in pogumu, o trdem delu in 

premagovanju ovir v časih, ko profesionalno kolesarstvo v 

Sloveniji še ni bilo zlata disciplina. 

 

 

Rudolf Pečovnik: Z MOPEDOM TOMOS PO EVROPI 

Sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, motor Tomos in 

potovanja po Evropi. 

Avtor knjige je že v srednji šoli začel potovati z mopedom po 

Jugoslaviji in srednji Evropi. Velikokrat je potoval sam, včasih pa 

je za potovanje navdušil in pritegnil tudi svoje prijatelje. V knjigi 

nas popelje na dolgo in zanimivo potovanje skozi 12 evropskih 

držav, na katero se je odpravil skupaj prijateljem Brankom sredi 

sedemdesetih let prejšnjega stoletja 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Pegan: 182 DNI 

O duševni bolezni iskreno, pogumno in sočutno. 

Glavna junakinja Eva se znajde v psihiatrični bolnišnici. V dnevnik 

zapisuje svoje izkušnje in premišljevanja, beleži tudi zgodbe 

drugih pacientov, njihove medsebojne odnose in vsakdanje 

dogodke na oddelku. Odkrivamo njeno zgodbo od izbruha 

bolezni do odhoda iz bolnišnice. Z njo delimo spomine na 

travmatične dogodke iz otroštva, ki so povzročili bolezen. V teh 

zgodbah odkrivamo pokončno in optimistično osebo, ki zaupa 

vase in se pogumno upre družbenim pritiskom. Avtorica je 

knjigo namenila vsem bolnikom, njihovim svojcem, prijateljem in 

zdravstvenim delavcem, ki bi radi bolje razumeli duševnost 

psihiatričnih bolnikov, njihova prizadevanja in željo po zdravju in 

sreči. Je njen prispevek k preseganju stigme, ki je v našem okolju 

žal še vedno prisotna in zaradi nje trpijo tako bolniki kot njihove 

družine. Zgodbe, napisane z dobršno mero humorja, vas bodo 

ganile do srca in vas spodbudile k razmišljanju in preverjanju 

splošno sprejetih trditev. (Vir: Dobre knjige) 

 

 

Mateja Perpar: NAD OBZORJI 

Življenje najstnikov v manjšem slovenskem mestu. 

Družina Roka Jenka se iz Ljubljane preseli v Idrijo. Rok začne 

obiskovati idrijsko gimnazijo, kjer se po epidemiji koronavirusa 

življenje pravkar vrača v stare tirnice. Zanj je vse novo, 

svojevrsten izziv predstavlja tudi idrijsko narečje. Kulturni šok mu 

pomaga premagovati domačinka Manca, v katero se zaljubi. 

Mladinski roman na hudomušen način odslikava življenje 

najstnikov v manjšem slovenskem mestu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomo Podstenšek: ZGODBE ZA LAŽJI KONEC   

SVETA 

Zbirka 15 kratkih zgodb. 

Dihaj, dihaj z mano je naslov prve zgodbe v fantastični zbirki 

kratkih zgodb Toma Podstenška. Med branjem dihamo z 

osebami, držimo dih ob nepričakovanih zasukih in izdihnemo od 

olajšanja, ko se razplete kakšen še posebej napet prizor. Zbirko 

sestavlja 15 različnih zgodb, ki se med seboj včasih prepletajo, 

drugače pa delujejo kot samostojne celote in jih lahko beremo v 

poljubnem časovnem razmaku. V zgodbah nastopajo različne 

osebe, kraj in čas dogajanja se prav tako spreminjata, literarno 

pa avtor obdela najrazličnejše teme: od družinskih odnosov in 

medgeneracijske problematike do človekovega odnosa do 

narave, pomanjkanja stanovanj in kritike kapitalističnega načina 

razmišljanja. (Vir: Dobre knjige) 

 

Stanislav Renčelj: MLEKARICE, POTOVKE IN      

PREVOZNIKI NA POTI V TRST 

Knjiga nam prinaša zgodbe mlekaric, skromnih in 

varčnih žensk s Krasa in Brkinov, ki so z mlekom 

oskrbovale prebivalce Trsta in Tržiča. 

Na pot, speljano preko gmajn, so šle mlekarice vsak dan in ob 

vsakem vremenu. Včasih je bilo mleka toliko, da so čutare 

naložile na vozičke, ob mleku pa so se na njih velikokrat znašli 

tudi drugi kmetijski pridelki. Pri prodaji so morale biti pridne in 

iznajdljive, ves čas pa so ostajale poštene in zveste svojim 

družinam.  

Delo Mlekarice, potovke in prevozniki na poti v Trst si zasluži, da 

ga preberemo in ob tem spoznamo pretresljive pripovedi mam 

in gospodinj, ki so velikokrat s prisluženim denarjem poplačale 

davke in dolgove domačij ter na tak način pripomogle k 

preživetju in ohranitvi domov. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petja Rijavec: METER IN POL POMLADI 

Korona in mi. 

Roman, ki se dogaja v času prvega zaprtja države zaradi novega 

virusa. Kako se čez noč spremeni vsakodnevna rutina in življenje. 

Zgodbe navadnih ljudi z njihovimi stiskami, strahovi, žalostjo, 

veseljem, hrepenenjem. Demenca, nasilje v družini, nacionalizem, 

odvisnost … Na koncu pa preplet in zaplet življenj in zgodb. Bi se 

zgodbe drugače odvijale, če med nas ne bi prišel virus? 

 

 

 

 

Roman Rozina: STO LET SLEPOTE 

Zgodovinska freska slovenskega 20. stoletja. 

Sto let slepote je roman o stoletju življenja v revirjih, kjer je zemlja 

dala premog, kjer se in se še bodo celile rane izkopavanj in 

izkoriščanja. 20. stoletje je dajalo in jemalo. Ljudje so doživljali 

vzpone in padce. Kmetje so postajali proletariat. Rovi so dajali, a 

tudi požirali. Hiše, cerkve, polja, ljudi. Skozi rodbino Knapovih 

spoznamo celotno paleto človekovih verovanj, prepričanj, paleta 

čustev nam prihaja naproti z liki, ki so skozi stoletje doživljali 

razvoj in tudi družbeno prelomne trenutke, ki so se često 

raztegnili v huda leta.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samo Rugelj: NA PREPIHU 

Navdih, krik vzdržljivosti, ljubezni in pozitive v času 

korone.  

Knjiga Na prepihu je nekakšen (p)opis planinskih izletov na točke, 

katerih žigi manjkajo v knjižici planinke Renate Rugelj. Rugelj 

vedno piše širše občestveno pritegujoče, tekoče, jasno, vseeno 

dovolj natančno za planinske navdušence. Tokrat se nam kot 

narator predstavi tudi precej bolj eruptivno, toplo, obrnjeno 

navzven. Pomena velikih malih stvari se avtor zaveda, zaveda se 

tudi svojih omejitev, zato je to pisanje več kot le planinski 

dnevnik. Je njegova življenjska zgodba, je zgodba njegove 

družine, vpogled v psiho moškega, ki ga pojem varnosti 

vznemirja širše in zato tudi pogled na posledice – brazgotine in 

rane, ki jih "skrb za svoje" pusti za sabo. Iz knjige veje hvaležnost. 

Mogoče se avtor ne zaveda, da je pravzaprav napisal knjigo o 

ljubezni, ki je ves čas "na prepihu", a ostaja močna. Napisal je 

najtoplejšo knjigo doslej. (Vir: Dobre knjige) 

 

 

Majda Rupnik: KNJIŽNIČAR NA BEGU 

Kam se zateče knjižničar na begu? V primorske hribe k 

dekletu … in seveda med knjige. 

Tridesetletni Jane je knjižničar, ki v sebi nosi veliko razočaranje. 

Pot do samega sebe ga pripelje v udoben in varen objem. Z 

dekletom, ki je ravno tako pobegnilo iz mesta, si ustvarita lepše 

življenje v družbi sovaščanov in ljudi iz preteklosti in prihodnosti. 

Pa v stari hiši seveda najdeta tudi prostor za novo knjižnico in 

zveste bralce. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrej E. Skubic: KRASNI DNEVI        

Življenje je sladko. 

Zgodbo Krasnih dni si podajata predvsem dve perspektivi, med 

upokojencem in vdovcem Dušanom Šauto ter hčerko Lejo, 

dramaturginjo v "Urbanem teatru", ki pripravlja uprizoritev 

Beckettovih Krasnih dni. Po vsem sodeč je bila vpletena v 

ljubimčevo družinsko tragedijo, ki že pričenja zasedati mesto v 

rumenem časopisju, zaplete pa se pravzaprav pri tem, da je Leja 

nedosegljiva tako kriminalistom kot očetu. Da bi lahko izvedel, 

kakšna je bila njena vloga in tudi kako ji lahko pomaga, se 

morata oče in hči spraviti z družinsko preteklostjo, ki ju drži v 

hladnih odnosih. Pisatelj in prevajalec Andrej E. Skubic se tudi z 

zadnjim romanom podaja na krhko področje medosebnih 

odnosov, vanj pa tokrat posega, ko so leta že dodobra nasula 

tiha razočaranja in sprijaznjenja s stanjem stvari, ki ljudi ohranja 

na varnih, a osamljenih razdaljah in je vsaka iskrica, četudi 

očitkov, bolj odrešujoča od ravnodušne sprijaznjenosti. (Vir: Dobre 

knjige) 

 

Irena Svetek: RDEČA KAPICA        

Napeta psihološka kriminalka s temami, s katerimi se 

dandanes pogosto soočamo. 

Kaže, da postajamo Slovenci narod piscev vrhunskih kriminalk, s 

katerimi se lahko mirno postavimo ob bok Skandinavcem. S 

prvim delom napovedane serije psiholoških kriminalk se jim 

pridružuje tudi ženska roka na tipkovnici – sicer že uveljavljena 

pisateljica in scenaristka Irena Svetek. Srž zapleta je naslednja: v 

parku Kodeljevo v Ljubljani najdejo truplo brutalno umorjene 

trinajstletne deklice, zavito v ogrinjalo Rdeče kapice. Le kdo bi bil 

sposoben takšnega zločina – in zakaj? Pred bralcem se zvrsti 

plejada zanimivih likov, vsak je po svoje obremenjen z 

osebnostnimi in čustvenimi problemi, s preteklostjo in 

sedanjostjo. S primerom se ukvarja okrožni državni tožilec Mio 

Aurelli, ki s svojo pretresljivo osebno zgodbo v bralcu vzbuja 

simpatijo ali (v redkih primerih) antipatijo, vsekakor pa željo po 

ponovnem srečanju. (Vir: Dobre knjige) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miha Šalehar: PUSTOLOVEC ZMOTE       

Iskanje identitete, smisla in objema pri petdesetih. 

Miha Šalehar je tokrat pod svojo sodbo, oster jezik in povečeval-

no steklo postavil kar samega sebe. Medtem ko se bliža Abra-

hamu (46), opazi, da vedno težje prenaša kilograme, razvade in 

znano "šaleharsko" – komentatorsko in podjetniško pozo. Pri 

pisanju spominov se odloči, da bo do sebe in nas brutalno 

iskren. To mu tudi uspe, saj ne boste brali priročnika o tem, kako 

je vse oh in sploh, kako se "vse da" in je vse mogoče tudi po 

petdesetem, ampak vas bo (generacijsko) opomnil, da je čas za 

vrsto stvari, ki jih "moramo prenehati". Časi, ko smo začenjali in 

je bilo vse še pred nami, so namreč sedaj mimo, malo je stvari, ki 

jih še lahko začnemo, skoraj nič. Šalehar opravi obsežno samoa-

nalizo, preko katere se pogovori s petletnikom v sebi, z najstni-

kom, sooči z ranami, hrepenenji, "napakami", kot so ločitev, 

vzgoja otrok ipd., potrebami, kot so potreba po sprejemanju, 

življenjskem smislu, po objemu itd. (Vir: Dobre knjige) 

 

Mojca Širok: EVIDENCA        

Preplet italijanskega podzemlja s slovenskim – izmišljena 

zgodba s še kako resničnim ozadjem. 

Na začetku romana v zaspani soseski v središču Ljubljane policija 

najde truplo v avtomobilu, ki je bil že nekaj časa parkiran pred 

garažo gospe Alme Zevnik, upokojene profesorice. Avtomobil je 

v lasti Mine Kralj, znane in prodorne novinarke na nacionalni 

televiziji. Le zakaj se je znašlo truplo Enza Berardija, italijanskega 

poslovneža, v novinarkinem avtu pred garažo gospe Alme 

Zevnik? Mina Kralj je raziskovalna novinarka, ostra in 

neposredna, nikomur ne prizanaša. V zgodbi se razkrivajo 

povezave med politiko, podzemljem, podjetniki, policijo ... 

Naenkrat ne veš več, kdo je komu kaj dolžan, kdo vse ima 

evidenco in kaj se skriva v črnih dušah ljudi. Nekaterim ne pride 

nič do živega. Zgodba nas posrka v svoj vrtinec in kdaj pa kdaj 

se utrne misel: "Kaj pa, če je vse to res?" (Vir: Dobre knjige) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irena Štaudohar: KAJ HOČE ŽENSKA?       

Če nimamo samospoštovanja, igramo tiste vloge, ki jih 

ljudje okoli nas, ki so močnejši, želijo videti. 

Knjiga je pravi literarni dragulj. Toliko smisla in življenjske sle 

nudi, da jo mora sleherni bralec vzeti v branje. Nabirka je vzeta 

iz kultnih filmskih dialogov, življenjskih izrekov slavnih in vplivnih, 

predvsem pa karakterno močnih žensk. Čaka na nas stran za 

stranjo. Ne izčrpava, čeprav ne dovoli počitka in vdiha. Z 

optimizmom polni izpraznjeno, melanholično dušo. IN NIČ, 

PRAV NIČ NEWAGE NAVLAKE … In, da vzbudim bralne 

brbončice … Zsa Zsa Gabor, Erica Jong, Doris Lessing, Nora 

Ephron, Susan Sontag, vsaka s svojimi biserčki v stilu "najboljši 

dekletovi prijatelji niso diamanti, ampak dobri ločitveni odvetniki"; 

"želim si moža, ki je prijazen in razumevajoč, je to preveč 

zahtevati od milijonarja?" (Vir: Dobre knjige) 

 

Brina Švigelj Merat: NE ŽELI SI LAHKE POTI      

Nepričakovano notranje potovanje. 

Uveljavljena in svetovno priznana pisateljica, ki živi in ustvarja v 

mestu luči in ljubezni, nam v branje ponuja resnično pripoved iz 

svojega življenja. Začne se v začetku marca 2020, ko se je 

odpravila v ajurvedski center Ajurmana Dharma v Kerali na 

skrajnem jugu Indije. Pozabiti želi na neuspešen izid knjige, 

bolečo založnikovo zavrnitev (prvo v pisateljski karieri!), ter si s 

pomočjo ajurvedske medicine ozdraviti bolečine v hrbtu. Na pot 

jo pospremijo prijateljičine besede: "Ne želi si lahke poti. Želi si 

lahkega koraka." Znajde se v neokrnjeni naravi, džungli 

pravzaprav, in niti sanja se ji ne, kakšna pustolovščina jo čaka. 

Čedalje več je novic o nenavadnem virusu, ki se neobvladano širi 

po severni Italiji. Po nekaj brezskrbnih dneh se zaprejo železna 

vrata centra, nebo se stemni in obiskovalci se spremenijo v 

ujetnike, ko se pandemija nezadržno širi kot požar po vsem 

svetu. (Vir: Dobre knjige) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzana Tratnik: AVA  

Mladinski roman o življenju družine na socialnem dnu. 

Ava je hodila v šolo, ki je zanjo predstavljala vir hrane, vir 

druženja in edini varni prostor. Mama je bila alkoholik, zadnji fant 

narkoman. Živeli so v hudem pomanjkanju in revščini, pa nihče 

ni prav dobro vedel, kaj se Avi dogaja za štirimi stenami. V šoli je 

zaradi svojega neprimernega obnašanja večkrat kaznovana. Pa 

vendar se je za nedostopno in neustrašno Avo skrival samo zelo 

prestrašen otrok, ki si želi samo malo pozornosti in ljubezni. Ava 

je po tem, ko mama pristane v zaporu, popolnoma prepuščena 

sama sebi. Kako naj otrok ve, kaj naj naredi, če ostane sam, brez 

vseh, v zelo slabih stanovanjskih pogojih? (Vir: Dobre knjige) 

 

 

 

Ksenija Trs: KDO SE BOJI ČRNEGA MOŽA 

Avtobiografska pripoved Ksenije Trs. 

Ksenija se v otroštvu ni bala črnega moža. Otroštvo je preživljala 

skupaj s (staro) mamo in (starim) atom, mamica si je namreč 

ustvarila novo družino, v kateri ni bilo prostora zanjo. Njen atek 

je bil poštar Mirko, ki je imel dve kobili, Pupo in Bebo, in drugo 

ženo in otroke. Navihana deklica se je cele dneve potepala po 

domačem gozdu. Mama je skušala njeno trmoglavost večkrat 

izprašiti z leskovo palico, ampak zaman. Potem pa je v njeno 

mlado življenje prišel mož. V četrtem letniku srednje šole je 

postala mamica. Mož postane črni mož. Črni mož ji zadaja 

udarce. Enega, dva, tri, preveč. Boji se ga. Hlad ji leze v kosti. Želi 

ubežati črnemu možu, ampak vsi ji rečejo, da bo spala tako, kot 

si je postlala. Njegova ljubezen ni prava ljubezen. Z alkoholom in 

obsedenostjo uničuje sebe in družino. V Kseniji tli groza, ker ne 

ve, kaj jo čaka jutri. Ampak Ksenija dočaka boljši jutri! (Vir: Dobre 

knjige) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irena Tršinar: NAŠIH STO NAKLJUČIJ 

Zgodbe o naključjih, ki včasih odigrajo pomembno vlogo 

v življenju posameznika. 

V knjigi so zbrane resnične zgodbe znanih in manj znanih 

avtorjev, ki so prijetno branje ter vir za obujanje spominov in 

opazovanje vsakdanjega življenja. Zgodbe, ki govorijo o 

naključjih, so kratke in jedrnate v stilu anekdot ali daljše s širšim 

opisom, tudi z detajli iz življenja v prejšnjih časih. Ene so 

realistične, humorne in tudi pravljično obarvane, druge žalostne, 

vse pa opisujejo nenavadne dogodke. (Vir: Dobre knjige) 

 

 

 

Janko Valjavec: AKVARIJ 

Kriminalni roman je lahko tudi zabaven. 

Dogajanje je postavljeno v psihiatrično bolnišnico. Nekega jutra 

snažilka odkrije truplo zdravstvenega tehnika. Začne se 

kriminalistična preiskava, ki jo vodi inšpektor Tisnikar. Vprašanje, 

ki si ga zastavlja, je: ali je sploh mogoče, da bi prišel kdo na 

zaprti oddelek, ali so osumljenci le pacienti in zaposleni z 

oddelka? Inšpektorju na koncu seveda uspe rešiti uganko. Janko 

Valjavec nam je na nekoliko humoren način ponovno pripravil 

zelo berljiv kriminalni roman. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Verč: ZA VSE, NE ZASE 

Zgodba Tržačana Romana Pahorja povezuje usodo 

celotnega naroda ter življenje njegovih potomcev vse do 

današnjih dni. 

Knjiga Za vse, ne zase je zgodba Tržačana Romana Pahorja 

(1903–1951), ki je izšla ob 80. obletnici 2. tržaškega procesa in 70-

letnici njegove smrti. Pahor se je kot narodno zavedni Slovenec 

celo življenje miroljubno upiral raznarodovalni politiki fašizma in 

se boril za narodove pravice ter to tudi drago plačal z dvakratno 

konf inacijo na otoku Ponza in 12-letno obsodbo na drugem 

tržaškem procesu leta 1941. Tragično in zapleteno zgodbo 

Pahorjevega življenja je na papir izlil njegov vnuk, novinar Peter 

Verč, s pomočjo tete Sonje Pahor, Romanove prvorojenke. Knjiga 

pa ni le prikaz temačnega obdobja naše zgodovine, temveč tudi 

živ in intimen izsek življenja, ki zgodbo enega samega človeka 

povezuje z usodo celotnega naroda ter življenjem njegovih 

potomcev vse do današnjih dni.  

Janja Vidmar: NITI KORAKA VEČ 

Leposlovni roman s pridihom potopisa, postavljen na 

svetovno znano romarsko pot Camino. 

Romaneskno dogajanje je umeščeno na nekaj sto kilometrov 

dolgo Jakobovo pot, El Camino de Santiago. V ospredju je 

f ikcijska zgodba, v kateri bralec spremlja pot samske 

abrahamovke Alenke. Prvoosebna pripovedovalka se v 

sedanjosti sooča s sestrino nepredvidljivo diagnozo in 

sprejemanjem sebe kot romarke, retrospektivno pa se vrača v 

preteklost, ki je zaznamovana s smrtjo ljubljene osebe. Ta roman 

je hvalnica hoji in hvalnica osvoboditvi človeka. Spomni nas, da je 

smisel življenja življenje samo in nas spodbuja, da za boljši 

vsakdan iščemo sveto in svetlo pri in v sebi. Poleg notranjega 

boja se moramo naučiti tudi sodelovanja in prijateljevanja z 

drugimi. Alenkini učitelji so češki modrec, šarmanten Šved, 

nadležna ženska, f ilozof z vozičkom knjig itd. – učijo jo strpnosti, 

solidarnosti, enakopravnosti ... Niti koraka več pomeni, da se je 

treba kdaj ustaviti, zadihati, ozavestiti trenutek in šele nato 

nadaljevati pot. (Vir: Dobre knjige) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goran Vojnović: ĐORĐIĆ SE VRAČA       

To ni več le zgodba o Slovencih in čefurjih, temveč o 

svetu, ki izginja. 

Trinajst let po prvencu Čefurji raus! se Goran Vojnović in njegov 

Marko Đorđić vračata med bralce in na Fužine. Marko je namreč 

v prvem delu zgodbe izstopil z vlaka na železniški postaji Visoko 

v Bosni. V desetih letih odsotnosti so se stvari spremenile. Fužine 

niso več to, kar so bile. Oče Radovan ima tumor na želodcu in 

čaka na operacijo. Mama Ranka se zaradi tega živcira in postaja 

čustvena razvalina. Staro klapo prijateljev vežejo le še spomini na 

stare čase. Adi in Aco sta zabredla v droge in kriminal. Dejan pa 

je postal pravi Slovenec s pisarno in fotokopirnim strojem v 

Slovenskih Konjicah. Marku je ta svet tuj. Ni več čefur in ne več 

Janez. (Vir: Dobre knjige) 

 

Suzana Zagorc: NE ME SILIT, DA TI LAŽEM 

Ali je laž res edina možna? 

Najbolj nenavadna stvar v zvezi s knjigo Ne me silit, da ti lažem 

Suzane Zagorc je njena vsakdanjost. Roman pravzaprav govori o 

tako univerzalni stvari, da lahko nagovori marsikatero bralko 

oziroma bralca. Karmen in Iris sta dokaj uspešni ženski, 

prijateljici, ki sta prišli v življenjsko obdobje, ko sta prisiljeni 

premisliti svoje velike življenjske odločitve. Knjiga prinaša 

pripoved o utesnjujočih zakonih, kjer navzven vse izgleda 

sanjsko in popolno, v resnici pa gre za to, kako dolgo lahko 

oseba zdrži v lastnih iluzijah, ne da bi izgubila sebe. Vedno se v 

tovrstnih primerih nahajamo tudi na spolzkem polju osebne 

svobode v medsebojnih odnosih – koliko svobode lahko 

nekomu pustimo in smo kljub temu, ali prav zaradi tega, srečni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAGA KRISTINA 

Osebna srečanja s pisateljico, ki se je s tankočutnim 

posluhom za otroke za vedno zapisala v naša srca. 

Slovenska urednica, pisateljica in prevajalka Kristina Brenkova 

(1911–2009) se je v založbi Mladinska knjiga zaposlila leta 1949. 

Prevzela je urednikovanje otroške literature, vse od začetka je bil 

njen cilj ponuditi otrokom nadpovprečne slikanice, ki so jih 

ustvarjali naši najboljši ilustratorji in pisatelji, znala je izbrati tudi 

najkvalitetnejša dela iz svetovne zakladnice. Polna drznih idej in 

sodobnih pogledov je navdihovala umetnike ter z njimi 

vzpostavljala omikane, prisrčne vezi, kar v Sloveniji po drugi 

svetovni vojni ni bilo ravno v navadi. Pričujoča monograf ija, ki je 

izšla ob 110. obletnici Kristininega rojstva, s prispevki mnogih 

eminentnih imen slovenske literature in ilustracije, s katerimi je 

Brenkova sodelovala, zaobjame odličnost in pomembnost 

njenega dela, njene značajske lastnosti, pa tudi ambivalentnost 

tistega časa, v katerem ni bilo lahko balansirati. (Vir: Dobre knjige) 
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Majda Artač Sturman: PROZORNOSTI            

ODČARANEGA ZALIVA 

 

Tržačan je ljubljanski zrezek, 

Ljubljančan kraški pršut. 

Drugi režejo danes ogrsko, jutri furlansko salamo. 

(Str. 102) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevin Birsa: NOVE LJUBEZENSKE PESMI 

 

Iz tvojega imena, 

iz tvojih prsi in žalujočih 

skic snega 

bom nekoč 

razpršil svetlobo: 

vrči tvojega glasu 

bodo pokali, 

drevesa bodo kot še nikoli 

speta in močna: 

potlej bom umil svoj obraz 

v morju, 

ki diha kot pomladni 

nagelj pod begavimi lastovkami. 

(Str. 13) 

 

 

 

Karel Destovnik - Kajuh: ENAINDVAJSET PESMI 

ZA ENAINDVAJSET LET ŽIVLJENJA 

 

Edino hlapci cvilijo ponižno kakor psi 

in lajajo, da nas je malo, 

da bi v uporu vse pobralo ... 

 

O, če ljudi bi ne bilo pri nas, 

ljudi, ki ne ubogajo na vsak ukaz, 

tedaj bi nas že kdaj odnesel plaz. 

(Str. 10) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edelman Jurinčič: TAMARISKE V LAGUNI ČASA 

 

Rtič so pobarvali zeleni plodovi 

drevesa davnin, ki daje življenje. 

S svojimi mladimi koreninami tipa, 

išče globoko v zemlji 

in skuša skriti svojo razposajenost. 

 

Zelena večnost rodovitnega drevesa. 

Zakaj tega ne vidimo? 

Kje je naša razposajenost? 

(Str. 76) 

 

 

 

 

 

Feri Lainšček: MED NAMA JE ANGEL   

 

"Ljubim vse tvoje začetke in konce, 

še najbolj pa ljubim, 

da kar ne odnehaš." 

(Str. 20) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Novinc: O LJUBEZNI IN LJUBEZNI 

 

Povej mi. 

Ti ustnice še dišijo po jutranji kavi? 

Je koža še vedno pobožana z rožami? 

Pa oči? 

Ti v njih še vedno življenje gori? 

(Str. 36) 

 

 

 

 

 

 

 

Vanja Pegan: TE ZABRISAN V ODSEVU           

OBJAMEM ČEZ PAS 

 

"sanjam da se da 

skriti en košček neba 

pred težo sveta" 

(Str. 54) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marko Pišljar: ODSEVI BLIŽINE 

 

"Ves čas potujem po zemlji spoznanja, 

hodim po poti dotikov. 

Toplota mi sije v obraz, 

hlad in milina razjedata dušo. 

In zbiram besede v misel – 

pogosto nerazumevanja. 

 

Potem pa naenkrat razumem 

in vem." 

(Str. 29)  

 

 

 

 

Tjaša Stanič: VISOKO V NEBO SPUŠČAM MISLI 

KOT ZMAJE 

 

namesto značke 

na jakno raje tebe 

ob srce pripnem 

(Str. 41) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jože Šmit: IZBRANA LIRIKA 

 

"Vse, vse dehti, 

roža, srce in zrak, 

bel je ko cvet oblak, 

bele so moje poti." 

(Str. 20) 

 

 

 

 

 

 

Bina Štampe Žmavc: ONKRAJ SAMOT 

 

Knjiga predvsem si želi biti živa. 

Čutiti svoj hrbet in svoje strani, 

z roko, ki ji liste pokriva, 

v majhnem osončju večerne luči. 

(Str. 128) 

 

 


