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DRAGI BRALCI!

Pred vami je nova brošura Bralna značka za odrasle 21/22. 

“Nobena zabava ni tako poceni kot branje, niti noben užitek
 tako dolgotrajen.” 
 Lady Montague

KAKO SODELOVATI

Preberite najmanj pet knjig s seznama. 
Naslov dela, avtorja in nekaj misli o prebranih knjigah vpišite na 

pripravljene vrstice, ki se nahajajo na koncu brošure. 
Izpolnjeno stran izrežite in do 15. januarja 2022 oddajte v  
Splošno knjižnico Slovenske Konjice ali enoto Loče. 

Ob zaključku Bralne značke za odrasle bo knjižnica podelila 
priznanja in nagrade za sodelovanje. 
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Selma, stara Westerwälderinka, lahko predvideva 
smrt. Kadarkoli se v njenih sanjah pojavi okapi, 
nekdo iz njene vasi v štiriindvajsetih urah umre. 
Nikoli ni jasno, koga bo srečala smrt. Roman je 
portret vasi, v kateri je vse čudežno povezano, 
predvsem pa je knjiga o ljubezni v težkih 
okoliščinah.

Na kriznem sestanku finskih bogov se izriše jasen 
sklep – ljudje vanje ne verjamejo več. Vrhovni 
bog Gromovnik zato na Zemljo pošlje svojega 
sina, da bi finski narod spreobrnil k pravi veri. 
Hitro se izkaže, da bo imelo božanstvo polne roke 
dela – v deželi vladata apatija in pomanjkanje 
vsakršnih vrednot.

Mariana Leky – Selma je sanjala o okapiju

W. Bruce Cameron – Belline pasje dogodivščine

Belline pasje dogodivščine je čudovita, očarljiva 
pripoved, ki raziskuje nezlomljivo vez med nami 
in tistimi, ki jih imamo radi. Gre za sijajno in 
navdušujoče srčno potovanje, ki krasno prikaže 
neverjetno moč ljubezni in trdoživost duha, 
ki nas povezujeta. Knjiga je popolno darilo za 
vsakogar, ki je imel kdaj rad psa.

Arto Passilina – Gromska strela!

SPLOŠNI ROMANI
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Carolina je stara šestintrideset let, ko izgubi 
partnerja in ostane sama z njunim otrokom. 
Povsem nepričakovana izguba ji odnese tla pod 
nogami, njeno čustveno stisko pa še poglabljajo 
občutki krivde, saj jo skrbi, da je s svojim 
vedenjem v odnosu nekako pripomogla k moževi 
prezgodnji smrti.

Dogajanje je postavljeno v obdobje druge 
svetovne vojne. Devetletnemu Brunu se zdi, da 
se mu zgodi velika krivica, saj se mora celotna 
družina tako rekoč čez noč preseliti iz Berlina 
na Poljsko, kjer naj bi brez družbe sovrstnikov 
ostal do nadaljnjega. Sledi šok: nedaleč od hiše 
Bruno naleti na visoko žičnato ograjo, ki se vleče 
v nedogled.

Vse se začne kot šolska naloga: Napišite pismo 
mrtvi osebi. Laurel si izbere Kurta Cobaina, ker 
ga je njena sestra, May, oboževala. In umrl je 
mlad, prav tako kot May. Razpiše se o začetkih 
na srednji šoli, krmarjenju med razburkanimi 
valovi novih prijateljstev, učenju preživetja 
znotraj svoje razdrobljene družine in, kar je 
najpomembnejše, razpiše se o žalovanju za May. 
Ampak kako lahko žaluješ za nekom, ki mu še 
nisi odpustil?

Carolina Setterwall – Držimo pesti

John Boyne – Deček v črtasti pižami

Ava Dellaira – Ljubezenska pisma mrtvim

SPLOŠNI ROMANI
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Janja Vidmar – Naš Tone ne tone

Naš Tone ne tone je humoren prikaz vsakdana 
povprečnega Slovenceljna Toneta, ki se mu 
v življenju ne zgodi nič omembe vrednega – 
proizvodno delo in pivce po službi, s katerim 
redno glasno nazdravljajo s pivskimi kameradi, 
kot bi šel osnutek že skozi parlamentarno 
komisijo, pri tem pa ne opazi lastne majhnosti in 
je večkrat deležen posmeha okolice.

Nicolas Barreau – Kavarna malih čudežev

Nelly nadvse ljubi branje in počasnost, verjame 
v znake, boji se potovanj z letali, ne zaupa lepim 
moškim in je nesrečno zaljubljena v svojega 
profesorja. Nekega dne v stari babičini knjigi 
naleti na skrivnostni stavek in naredi nekaj 
popolnoma neznačilnega zanjo: z bančnega 
računa dvigne ves svoj denar, si kupi pregrešno 
drago rdečo torbico in se na vrat na nos iz Pariza 
odpelje v Benetke.

Jana Vagner – Pandemija

Smrtonosni virus se bliskovito širi po svetu. 
36-letna Anja se z družino in parom iz sosednje 
hiše odpravi iz Moskve proti samotni hišici ob 
finski meji. Zaradi možnosti okužbe in barikad, 
s katerimi skušajo oblasti in posamezniki na 
silo zajeziti bolezen, se načrtovano dvodnevno 
potovanje sprevrže v moro, saj na vsakem koraku 
prežijo nevarnosti.

SPLOŠNI ROMANI
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Zafon Ruiz – Senca vetra

Barcelona v letu 1945. Na “Pokopališču 
pozabljenih knjig” 10-letni Daniel posvoji Senco 
vetra. Roman nekega neznanega pisatelja Juliána 
Caraxa ga popolnoma očara, zato mora najti 
ostale pisateljeve romane. Še ne ve, kako zelo bo 
iskanje spremenilo njegovo življenje. Danielova 
sicer nedolžna odločitev za iskanje privede do 
temačnih skrivnosti.

Javier Marias – Tu začne se zlo

Juan de Vere je kot pomočnik zaposlen 
pri uveljavljenem režiserju in scenaristu, 
poročenem z očarljivo, a globoko nesrečno 
žensko. Mladenič odkriva, da med njima ni vse, 
kot bi moralo biti, hkrati pa mu nadrejeni zaupa 
posebno vohunsko nalogo, povezano z njegovim 
dolgoletnim prijateljem.

Paula McLain – Pariška žena

Hadley Richardson je tiha osemindvajsetletnica, 
ki je obupala nad ljubeznijo in srečo – nato pa 
je spoznala Ernesta Hemingwaya. Po viharnem 
obdobju dvorjenja in poroki sta se preselila v 
Pariz. Srce parajoč portret ljubezni in nezvestobe, 
še posebej zato, ker vemo, da je Hemingway 
nekoč zapisal, da bi raje prej umrl kot se zaljubil 
v katero koli drugo žensko kot Hadley.

SPLOŠNI ROMANI
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Rose Tremain – Dolga pot domov

Dolga pot domov je zgodba o vzhodnoevropskem 
migrantu Levu, enem od tisočih, ki so bili zaradi 
revščine v domači državi prisiljeni zapustiti 
svoj dom in oditi v zahodno Evropo. Lev se po 
smrti ljubljene žene in izgubi službe v želji, da bi 
preživel petletno hčer in ostarelo mater, poda v 
London. Nevešč tujega jezika in brez izobrazbe 
je popolnoma nepripravljen na trdo življenje 
izseljenca v tuji državi.

Michal Viewegh – Roman za moške

Najstarejši brat Ciril je uspešen, večkrat ločeni 
odvetnik, ki je prepričan, da je z denarjem moč 
vse in vsakogar kupiti, mlajši brat Bruno je 
poročeni novinar, ki sanjari o mladi striptizeti, 
najmlajša Aneta pa je televizijska borka za 
pravice, ki še ni našla pravega moškega. Ko zvedo 
za Brunovo smrtonosno bolezen, se njihovo 
življenje znajde v divjem vrtiljaku dogodkov, ki 
jih komaj obvladajo.

Stefanie Zweig – Nikjer v Afriki
Avtobiografska zgodba nemško-judovske 
pisateljice Stefanie Zweig, ki se je rodila 1932. leta 
v premožni meščanski družini v Zgornji Šleziji, 
je predstavljena iz zornega kota otroka. V času 
druge svetovne vojne je morala njena družina 
pred nacističnimi pregoni Židov pobegniti v 
Kenijo. Roman se začne z dolgim pismom očeta, 
ki je bil židovski odvetnik in je prvi emigriral v 
Kenijo, da bi tam poiskal kmetijo, na kateri bi 
lahko z družino živeli in delali, Regina in njena 
mati Jettel pa sta se v zakotno afriško državo 
podali za njim.

SPLOŠNI ROMANI
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Sally Rooney – Normalni ljudje

Intimna pripoved o Marianne in Connellu, ki 
skozi leta krmarita med družbenimi pritiski, os-
ebnimi krizami in individualnimi pričakovanji, 
je obenem univerzalna zgodba o razmerjih moči 
v sodobnem partnerskem odnosu, v kateri se 
prepozna vsakdo od nas.

Anita Shreve – Lučka v snegu

Zgodba je napisana skozi oči glavne junakinje 
Nicky, ki podoživlja prelomni dogodek v mestecu 
Shephard pred devetnajstimi leti. Takrat 12-letna 
Nicky Dillon in njen oče med sprehodom po 
zasneženem gozdu zaslišita jok. Sledita mu in 
odkrijeta zapuščeno novorojenčico, še vedno 
prekrito s porodno tekočino in zavito zgolj v 
spalno vrečo.

Sue Monk Kidd – In dobila je krila

Amerika, začetek 19. stoletja. Sarah in Pokora 
odraščata na domu Grimkéjevih. Sarah je 
pravkar dopolnila enajsto leto, Pokora šteje 
deset let. Sarah je belka, Pokora črnka. Sarah je 
gospodarjeva hči; Pokora je sužnja, ki jo Sarah 
dobi kot darilo za rojstni dan. Z leti druga v 
drugi odkrijeta sorodno dušo, povezani v boju 
proti režimu, ki tako neusmiljeno zatira pravice 
črncev in žensk.

SPLOŠNI ROMANI
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Mohamed Šukri – Goli kruh

Maroški pisatelj je z romanom Goli kruh zaradi 
svojih drznih, neizprosnih opisov krute stvarnosti 
povsod dvigoval precej prahu. Roman je izšel 
v Maroku v cenzuriranem arabskem izvirniku 
leta 1982, devet let zatem, ko je bil preveden že 
v angleščino, španščino in francoščino, in je 
bil kmalu po izidu prepovedan in umaknjen iz 
prodaje.

Brina Svit – Odveč srce

Lilo prinese očetova smrt iz Pariza nazaj v rodne 
kraje. Ob obali kičastega jezera, kot pravi sama, 
jo nepričakovano čaka njena preteklost. Ne, Lila 
mora počakati, da se ji razodene. Medtem se 
zaplete v vihro silne ljubezni, ki se ne zmeni za 
življenje tam daleč v Parizu.

Leila Slimani – Uspavanka

Rada bi bila popoln par. Želita si kariere in 
družine, življenja brez odrekanja. Rešitev najdeta 
v idealni varuški in njune sanje so naenkrat 
dosegljive. Vedno bolj in vedno več ji zaupata, 
otroka postajata nanjo vse bolj navezana, družina 
od nje vse bolj odvisna. A ne zavedajo se njene 
ranljivosti

SPLOŠNI ROMANI
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Jorge Bucay – Ljubiti z odprtimi očmi

Ko marketinški strokovnjak Roberto prejme 
elektronsko sporočilo, namenjeno nekemu 
Fredyju, ga brez pomislekov izbriše. Toda 
sporočila s tistega naslova še naprej prihajajo v 
njegov poštni predal in radovedni Roberto začne 
pisemca prebirati.

Paolo Coelho – Zmagovalec je sam

Zmagovalec je sam je slika sveta, v katerem 
živimo. Zgodba se odvije v 24-ih urah na filmskem 
festivalu v Cannesu. Producenti, filmski igralci, 
top manekenke, modni kreatorji ... in serijski 
morilec, ki bleščavo sliko glamurja premakne v 
zakulisje festivalskega dogajanja.

Viola Ardone – Otroci z vlaka

Po koncu 2. svetovne vojne je moralo kar 70.000 
otrok s socialno ogroženega juga Italije zapustiti 
svoje domove. V upanju na boljše življenje so 
jih starši poslali v rejo na sever – tam je otroke 
pričakal nov in nerazumljiv svet, kjer so bili 
prepuščeni dobroti tujcev. To je njihova zgodba.

SPLOŠNI ROMANI
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Kazuo Ishiguro – Ne zapusti me nikdar

Na prvi pogled je Halisham prikupna elitna šola 
na angleškem podeželju. Pa vendar je nenavadno, 
da so učenci v njej tako izolirani, da ne vedo 
ničesar o zunanjem svetu – do svojega 16. leta 
namreč niti ne prestopijo meje halishamskega 
posestva. Kaj se skriva za ograjo?

Alma M. Karlin – Moj kitajski ženin

Prvenec Alme Karlin pripoveduje zgodbo o 
krhkem mladeniču, ki se nesmrtno zaljubi v 
popotnico in jo zaprosi za roko. Pred poroko na 
Kitajskem se v domovini junakinje razbohotijo 
predsodki, ki jih hrani strah pred neznanim in 
drugačnim, a snubitev ji vlije žensko samozavest.

Thrity Umrigar – Razdalja med nama

Avtorica te zanimive knjige v ospredje postavlja 
predvsem ženske like - indijke, ki pripadajo 
različnim družbenim razredom in generacijam. 
Vsaka s svojo življenjsko zgodbo – ene pripadajo 
revnemu predmestju Bombaja, druge pa so 
podrejene moški oblasti v srednjem sloju.

SPLOŠNI ROMANI
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Ian McEwan – Sobota

Roman opisuje eno od sobot v življenju Henryja 
Perowna, premožnega in spoštovanega 
londonskega možganskega kirurga, zaljubljenega 
soproga in srečnega očeta dveh umetniško 
nadarjenih odraščujočih otrok. Njegova zgodba 
se sproži, ko se ponoči zbudi in postane 
neprostovoljna priča letalske nesreče, potem 
pa se brez odmora odvrti cela vrsta različnih 
doživetij.

Vanessa Diffenbaugh – Jezik rož

Zgodba se odvija v 21. stoletju v topli in cvetoči 
Kaliforniji. V kratkih poglavjih se izmenjujeta 
preteklost in sedanjost mlade Viktorije in njene 
strasti do gojenja in preučevanja rož ter njihovega 
pomena.

Alexandre Dumas – Dama s kamelijami

V »Dami kamelij« je Dumas hotel pokazati, 
da je moralna kurtizana lahko višja od dobrih 
državljanov. In namesto da bi zanikala in 
kaznovala te ženske, bi jih morala družba 
izobraževati, poučevati “v znanosti o dobrem in 
zlom”.

SPLOŠNI ROMANI
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Renato Baretić – Osmi poverjenik

Neobičajna zgodba o perspektivnem politiku 
Siniši, ki mu je konkurenčna stranka v 
predvolilnem času podtaknila afero z mamili 
in ga tako povsem onemogočila, predsednik 
stranke pa ga kazensko umakne na najbolj 
oddaljen hrvaški naseljeni otok Trečič, kjer 
mora mladi politik izvesti lokalne volitve in 
organizirati legalno otoško oblast.

Joseph Conrad – Srce teme

Glavni junak romana, Britanec Charles Marlow, 
dobi službo kot kapitan na ladji in odpravi se v 
Kongo. V iskanju čudaškega Kurtza, trgovca s 
slonovino, ki si je daleč od civilizacije ustvaril 
svet po svoji meri, se mu razkrije večplastnost 
divjine, kolonialnih odnosov in tudi usodna moč 
temnih plati v človeku.

Dušan Jovanović – Na stara leta sem vzljubil svojo mamo

Knjiga Dušana Jovanovića z naslovom Na stara 
leta sem vzljubil svojo mamo je žanrski hibrid 
eseja, avtobiografije in memoarjev. V njej se avtor 
posveča zanj in za njegovo življenje pomembnim 
drugim.

SPLOŠNI ROMANI
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Mirjana Bobić Mojsilović – Dnevnik srbske gospodinje

Dnevnik srbske gospodinje je pomemben 
kamenček v mozaiku literature, ki poskuša 
ubesediti stisko in tragično usodo malih ljudi 
ob razpadu nekdanje Jugoslavije. Poleg osebne 
izpovedi nam natančno izriše sociološko podobo 
srbske družbe ob prelomnih dogodkih s konca 
dvajsetega stoletja.

Mikael Lindnord – Artur: Pes, ki je prečkal džunglo, da bi 
našel dom (resnična zgodba)

Leta 2014 se je skupina švedskih vzdržljivostnih 
športnikov prijavila na pustolovsko dirko po 
enem izmed najzahtevnejših terenov na svetu – 
ekvadorski Amazoniji. Z Mikaelom Lindnordom 
na čelu so se pogumno spopadali z vsemi ovirami 
na 700 kilometrov dolgi poti, ki jih je neusmiljeno 
izčrpavala psihično in fizično. Nekega dne pa so 
naleteli na nekoliko drugačno oviro – Arturja.

Alice Munro – Ubežnica tudi v angleškem jeziku Runaway

Nov sveženj kratkih zgodb nobelovke Alice Munro 
ponuja zanimiv, pogosto presenetljiv uvid v (ne)
vsakdanje dileme protagonistov. Nedramatični 
zapleti vsakdanjih dogodkov in odločitev, ki se 
dramatično zapletejo na prizorišču notranjega 
človekovega dogajanja. Pripoved nikdar ne 
izzveni vdano v usodo; tudi kadar protagonist 
ugotovi, da beg (pred seboj) ni mogoč.

SPLOŠNI ROMANI
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ZGODOVINSKI ROMANI

ZBIRKA
Ti vražji fantje v letečih škatlah

ZBIRKA
Morris Gleitzman

Skupek del o podvigih angleških pilotov med prvo in drugo 
svetovno vojno. Zgodbe o pustolovščinah, junaštvih … na zemlji 

in v zraku.

Zbirka šestih knjig (Nekoč, Potem, Zdaj, Tedaj, Kmalu, Morda) 
avtorja Morrisa Gleitzmana, ki govori o dečku Feliksu in njegovem 
doživljanju grozot med in po drugi svetovni vojni. Gleitzmanov 
literarni junak kljub grozljivim podobam ostaja “otrok” – je 

naiven, veder, na trenutke zabaven, predvsem pa želi razvedriti 
druge in ostaja optimističen.

SPLOŠNI ROMANI

Zgodba spremlja življenje Bathshebe Everdene; 
samosvoje, odločne in svobodomiselne 
mladenke, ki nepričakovano podeduje kmetijo 
svojega strica. Finančno neodvisna, čedna in 
trmasta Batsheba se ne podreja strogim načelom 
pretežno moškega sveta v času viktorijanske 
Anglije in kljubuje težavam pri vzpostavitvi 
uspešne pridelovalne dejavnosti. Samozavestna 
ženska nehote pritegne tri zelo različne snubce.

Thomas Hardy – Daleč od ponorelega sveta 
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Mary Chamberlain – Krojačica iz Dachaua

Pomlad leta 1939. Mlada ambiciozna šivilja Ada 
spozna Stanislausa, ki jo odpelje v Pariz. Ko 
izbruhne druga svetovna vojna, jo ta zapusti in 
Ada postane vojna ujetnica, ki lahko preživi le 
tako, da postane krojačica. V hiši dachauskega 
poveljnika, je morala več let šivati obleke za žene 
in ljubice nemških generalov.

Anthony Doerr – Vsa ta nevidna svetloba

Dogajanje je postavljeno v trideseta leta 
dvajsetega stoletja, v čas vzpenjajočega se 
nacizma. V Parizu odrašča šestletna, slepa 
deklica Marie-Laure, ki večino časa preživlja v 
narodoslovnem muzeju, kjer je zaposlen njen 
oče, ki je ključar in čuvar muzejskih zakladov.

Imogen Kealey – Osvoboditev

Junakinja. Borka. Vohunka. Voditeljica. Mlada 
Nancy Wake, po rodu Avstralka, se ob izbruhu 
druge svetovne vojne pridruži odporniškemu 
gibanju na jugu Francije, kjer živi z možem 
Henrijem. Bolj ko se vojna zaostruje, bolj je 
Nancy vpeta v podtalno dogajanje in bolj so ji 
nacisti za petami.

ZGODOVINSKI ROMANI
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Dževad Karahasan – Seme smrti

Roman Seme smrti predstavlja prvi del trilogije 
O čem pripoveduje pepel, ki jo sestavljata še 
romana Tolažba nočnega neba in Vonj po strahu. 
Vsak od romanov predstavlja zaključeno celoto, 
skupaj pa tvorijo življenjsko zgodbo slavnega 
Omarja Hajama (1048–1131).

Steven Galloway – Sarajevski čelist

Naslovni junak (resnična oseba) je glasbenik 
Vedran Smailović, ki ga je v zadnji balkanski  
vojni globoko prizadela smrt nedolžnih ljudi. 
Med čakanjem na kruh je sovražna granata ubila 
22 Sarajevčanov in someščanom v spomin je 
čelist vsak dan sredi obleganega mesta igral na 
svoj inštrument

Jean-Cristophe Rufin – Abesinec

Nadvse simpatičen zgodovinsko-pustolovski 
roman se dogaja ob koncu 17. in na začetku 18. 
stoletja. Glavni junak, zdravilec-zeliščar Jean 
Baptiste Poncet, po spletu naključij postane 
skrivni francoski odposlanec v Etiopiji.

ZGODOVINSKI ROMANI
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Sofi Oksanen – Ko golobice izginejo

Dogajanje romana Ko golobice izginejo je 
postavljeno v Estonijo med 2. svetovno vojno 
in v desetletja po njej. To je obdobje, ko je mala 
baltska država doživljala številne pretrese, saj 
sta njeno ozemlje izmenično okupirali sovjetska 
Rusija in nacistična Nemčija. V teh viharnih 
časih sledimo osebnim zgodbam bratrancev 
Edgarja in Rolanda ter Edgarjeve žene Juudit.

ZGODOVINSKI ROMANI

Trilogija Kristina, Lavransova hči, je najbolj 
znano avtoričino delo. Trije deli, razpeti med 
Kristinino rojstvo in smrt, so prvič izšli med 
letoma 1920 in 1922 in rišejo sliko življenja v 
srednjeveški Skandinaviji, kot ga je doživljala 
glavna junakinja romana.

Sigrid Undset – Kristina, Lavransova hči (1-3)
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KRIMINALNI ROMANI

Amy Gentry – Izginula hči

Trinajstletno Julie Whitaker sredi noči ugrabijo 
iz njene sobe in edina priča je njena mlajša 
sestra Jane. Grozljivi dogodek pusti posledice na 
vseh družinskih članih, kljub temu pa Juliejini 
družini vendarle uspe ostati skupaj in upati, da 
je Julie še živa.

Taylor Adams – Brez izhoda

Ko se sneženje okrepi in ceste postanejo 
neprevozne, se brez signala na obcestnem 
postajališču sredi divjine znajde študentka 
Darby, kjer poleg nje vedrijo še trije moški in 
ena ženska. Njen večer se pretresljivo zasuče, 
ko v enem izmed avtomobilov najde ugrabljeno 
dekletce. Komu izmed njih lahko zaupa?

Greer Hendricks – Žena med nama

Zgodba klasičnega ljubezenskega trikotnika: 
mož, žena, ljubica. Veliko ljubosumja, nočne 
more, zalezovanje, prigovarjanja, spletkarjenja 
… Ampak kmalu se izkaže, da ni nič tako, kot 
ste mislili, da bo. Lep in uspešen mož ima resne 
težave, odrinjena bivša žena poskuša nekoga 
zaščititi, ljubica pa ima sploh čisto druge načrte.
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Joanne Harris – Modrooki deček

Pasti in nevarnosti spletnih družabnih omrežij 
in lažne identitete so danes pogosto del 
vsakdanjika, vendar virtualno življenje samskega 
štiridesetletnika, ki se skriva pod imenom 
blueeyedboy, pomeni edino obliko preživetja in 
vsaj navidezni beg pred osovraženo materjo.

Tom Rob Smith – Otrok 44

Sovjetska zveza, 1953. Zgodba se začne odvijati, 
ko Lev Deminov vidi fotografije umorjene 
deklice ter kmalu odkrije, da je bilo na enak način 
umorjenih več otrok. Ker pa v komunistični 
Sovjetski zvezi umori uradno ne obstajajo in 
smrti otrok pripišejo raznim nesrečam, mora 
Deminov na skrivaj raziskovati povezave med 
umori in iskati morilca.

Clare Mackintosh – Tvoja zadnja laž

Zgodbo pripoveduje Anna, katere starša sta leto 
prej storila samomor. Ko anonimno sporočilo 
nakaže, da njuni smrti nista bili tako preprosti, 
kot se je zdelo na prvi pogled, se Anna po pomoč 
zateče k upokojenemu detektivu Murrayu. Toda 
ali z brskanjem po preteklosti Anna morda 
ogroža svojo prihodnost?

KRIMINALNI ROMANI
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Paula Hawkins – Pod gladino

V dneh pred smrtjo je Nell Abbott večkrat 
poklicala sestro Jules, vendar se ta ni zmenila 
zanjo. Zdaj je Nell mrtva. Jules se mora vrniti 
v domači kraj, čeprav si ga nikoli več ni želela 
videti. Strah jo je – zelo strah. Še najbolj pa se boji 
vode in Tolmuna pogubljenih, kjer je življenje 
izgubilo že mnogo žensk.

Ruth Ware – Povabilo

Pred desetimi leti je Nora čez noč prekinila 
stike s prijatelji in začela novo življenje. Ko 
jo preseneti nenadno povabilo na dekliščino 
nekdanje prijateljice Clare, Nora zbere pogum in 
se udeleži zabave v osamljeni hiški sredi mrzlih 
gozdov severne Anglije. Vendar gre nekaj po zlu 
– strašansko po zlu.

Stephenie Meyer – Farmacevtka

Nekoč je delala za ameriško vlado, za agencijo, 
ki je tako tajna, da sploh nima imena. Ko so 
presodili, da je postala breme, so se je lotili brez 
opozorila. Zdaj le redko biva na istem kraju ali 
dolgo uporablja isto ime. Ubili so edino osebo, 
ki ji je zaupala, toda nekaj, kar ve, jim še vedno 
predstavlja grožnjo. Hočejo jo mrtvo – in to čim 
prej.

KRIMINALNI ROMANI
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Louise Doughty – Slepa ulica

Yvonne Carmichael je trdo garala, da je v 
življenju dosegla, kar je hotela: položaj priznane 
in visoko cenjene genetičarke, čudovit dom ter 
prijeten odnos z možem in odraslima otrokoma. 
Ko se v temnih in skritih kotičkih Londona spusti 
v razmerje z nezancem, le-to ogrozi vse, kar v 
življenju ceni.

J.P. Delaney – Dekle pred njo

Hiša je čudovita, moderna, opremljena z 
najnovejšo tehnologijo, njen lastnik in arhitekt 
pa posebnež – minimalist, ki po svojih kriterijih 
izbira stanovalke in jim s pravili hišnega 
reda spreminja življenja. Ali bo tudi trenutna 
najemnica Jane končala tragično, ali ji bo uspelo 
pravočasno razvozlati skrivnost hiše in lastnika?

Tess Gerritsen – Kirurg

Ponoči se pritihotapi v spalnice žensk in 
jih s skalpelom prebudi v pravo môro. 
Natančnost morilčevega postopka namiguje, 
da gre za zdravnika, zato ga bostonski novinarji 
poimenujejo Kirurg. Edina sled za njim je dr. 
Catherine Cordell, ki je pred dvema letoma 
preživela zelo podoben zločin, zdaj pa se zanka 
okoli nje zateguje.

KRIMINALNI ROMANI
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Henning Mankell – Psi iz Rige

Švedski pisatelj se je posvetil kriminalnemu 
romanu in ustvaril lik inšpektorja Kurta 
Wallanderja, detektiva srednjih let. V romanu Psi 
iz Rige se inšpektor Wallander napoti v Latvijo, 
kjer naj bi tamkajšnji policiji pomagal raziskati, 
zakaj je bil ubit njihov kolega, major Liepa, takoj 
ko se je vrnil s Švedske.

Sally Hepworth – Moja tašča

Neodložljiv, preobratov poln roman o 
zapletenem odnosu med snaho in taščo, ki 
se konča s smrtjo. V istem trenutku, ko Lucy 
spozna moževo mamo, ji je jasno, da si je Diana 
za svojega popolnega sina želela drugačno ženo. 
Ves čas je sicer izjemno vljudna in prijazna, toda 
do Lucy ohranja distanco. Lucy pa si bolj kot vse 
drugo želi, da bi jo tašča sprejela.

KRIMINALNI ROMANI
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BIOGRAFIJE

Heinrich Harrer – Sedem let v Tibetu

Znani avstrijski alpinist Heinrich Harrer se 
je 26-leten udeležil alpinistične odprave na 
Nanga Parbat (1939). Končal je kot vojni ujetnik 
v indijskem taborišču, od koder je leta 1944 
pobegnil s prijateljem in se 627 dni prebijal do 
tibetanskega glavnega mesta Lhasa.

Carol Shields – Jane Austen: življenje

Jane Austen se je kot šesti (od osmih) otrok 
rodila anglikanskemu župniku Georgu Austenu 
in njegovi ženi Cassandri. Jane je bila deležna 
le nekaj let formalne izobrazbe, rasla pa je v 
okolju, ki je spodbujal njen pisateljski razvoj. 
Razmeroma kratka biografija Carol Shields nam 
odstira svet 19. stoletja, v katerem je ustvarjala in 
živela velika pisateljica.

Barbara Trnovec – Neskončno potovanje Alme M. Karlin

Osupljiva in navdihujoča, pa tudi presunljiva je 
življenjska zgodba Alme M. Karlin, pisateljice 
in novinarke, svetovne popotnice, ljubiteljske 
raziskovalke, poliglotke in teozofinje. Zelo mlada 
je že začrtala svojo pot in nato sledila svojim 
sanjam brezkompromisno in nepreračunljivo.
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Djordje Krstić – Mileva & Albert Einstein

Mag. Djordje Krstić skuša v zgodbi o ustvarjanju 
šeposebej izpostaviti delo Mileve Marić, prve 
žene Alberta Einsteina, ki je do sedaj ostajala 
v njegovi senci. Zanimiv par iz sveta fizike, ki 
bi ga lahko primerjali celo z zakoncema Curie.

Aleksander Matunović – Titova sovladarica

Jovanka Broz, zadnja soproga pokojnega 
jugoslovanskega državnika Josipa Broza Tita, 
naj bi v jugoslovanskem političnem sistemu 
imela aktivno funkcijo, ves čas pa si je želela 
pridobiti še vplivnejši položaj, kot ga je že imela. 
Matunović, Titov nekdanji osebni zdravnik 
(1975-1979), prinaša zgodbe iz zakulisja.

Pierre Milza – Mussolinijevi poslednji dnevi

Knjiga Mussolinijevi poslednji dnevi nam ne 
podaja le pričevanja o zadnjih dneh fašistične 
diktature, temveč nam razgrne tudi okoliščine 
eksekucije Duceja, njegove metrese in hierarhov 
Socialne republike, ki vse do današnjega dne še 
niso pojasnjene v celoti.

BIOGRAFIJE
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Mati Terezija – Klic k usmiljenju

Mati Terezija je v služenju revnim odkrila svoje 
življenjsko poslanstvo. Leta 1979 je prejela 
Nobelovo nagrado za mir, umrla je leta 1997, 
septembra 2016 pa je bila razglašena za svetnico. 
V knjigi Klic k usmiljenju so zbrana doslej 
neobjavljena besedila te skromne, a nadvse 
neverjetne žene vere, katere globok vpliv čutimo 
še danes.

BIOGRAFSKI ROMANI

Luca Crippa – Fotograf iz Auschwitza

Po nemški zasedbi Poljske leta 1939 so esesovci 
pozvali mladega avstrijskega Poljaka Wilhelma 
Brasseja, naj priseže zvestobo Hitlerju in se 
pridruži nemški vojski. Mladenič je to zavrnil, 
ker ni želel izdati svoje domovine. Leto dni 
kasneje je bil interniran v Auschwitz.

BIOGRAFIJE
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Paul Glynn – Pesem za Nagasaki

Dr. Takashi Nagai, strokovnjak za radiologijo 
in spreobrnjenec iz šintoizma v katoliško 
vero, se je odločil, da bo pomagal številnim 
obupanim žrtvam jedrske eksplozije. Čeprav je 
vedel, da se izpostavlja smrtonosnemu sevanju, 
je z medicinskim znanjem služil žrtvam v 
opustošenem mestu.

SPOMINI
Peter Florjančič – Skok v smetano

Fascinantno avtobiografsko pripoved izumitelja 
in podjetnika Petra Florjančiča, ki jo je v pogovorih 
z njim zapisal Edo Marinček. Izumitelj z nekaj več 
kot štiristo patenti, od katerih je bila uporabna 
dobra desetina, je postal večkrat milijonar in 
nekajkrat tudi revež.

Snežana Brumec – Camino

Vsako leto na sto tisoče ljudi hodi po španskih 
romarskih poteh proti Santiagu. V aprilu 2016 
se je z možem in sestrično odpravila na Camino 
tudi Snežana Brumec. Poglobila se je v zgodbe 
ljudi, ki jih je srečala na in ob poti.       

BIOGRAFSKI ROMANI
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John Hersey – Hirošima

Avtor nam jedrsko apokalipso, ki je pustila 
neizbrisne brazgotine tako na ozemlju kot 
pri ljudeh, predstavi skozi perspektivo šestih 
posameznikov, ki jih je spoznal ob svojem obisku 
Hirošime leto dni po eksploziji. Svojo pripoved 
začne v jutru, ko je njihovo mesto doživelo 
katastrofo.

Žarko Petan – Hotel Dubrovnik

V tridesetih letih dvajsetega stoletja je njegov 
oče z izjemnim uspehom vodil Veliko kavarno in 
hotel Milinov – danes znan kot Hotel Dubrovnik 
– v Zagrebu. Ko so ga po krivici in po hitrem 
postopku postavili na cesto, je kupil Kavarno 
Astorijo v Mariboru. Začela se je druga svetovna 
vojna in Nemci so Astorijo nacionalizirali.

Mara Rijavec – Na robu

Sedem let po usodnem Mussolinijevem pohodu 
na Rim je na Trnovem pri Peršičevih na svet 
prijokalo dekletce, ki ji je bila usojena taka 
življenska pot, kakršna nadvse grenko odseva v 
imenu njenega domačega kraja.

SPOMINI



28 

POEZIJA

Štajerski árgo

Štajerski árgo ali ‘jezikoslovni priročnik za vse 
štajerce in ne-štajerce’ je skupek najljubših 
mariborskih besednih zvez in značilne fraz, 
katerim so dodane še etimološko-jezikoslovne 
razlage in primeri rabe v ‘naravnem habitatu’

Boris A. Novak – zbirka Vrata nepovrata

Epos v treh delih s krovnim naslovom Vrata 
nepovrata je razdeljen v tri dele – Zemljevidi 
domotožja, Čas očetov in Bivališča duš. Novak 
je s pomočjo svojih prednikov in sodobnikov ter 
spominov in dokumentov sestavil ep o zadnjem 
stoletju bivanja na področju nekdanje Jugoslavije.

Liebestod / Rosa

Liebestod velja za do sedaj najdaljše Komeljevo 
pesniško delo, ki vključuje tudi prozne fragmente, 
katero je tudi sam označil za monstruozno – in 
najbrž res je, zbirka Rosa pa je leta 2002 dobila 
Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko 
leta.

Miklavž Komelj
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S konico konice jezika / Popevke, songi in šansoni

Ustvarjalnost pesnika, pisatelja in dramatika 
Boruta Gombača zaznamuje nenehno 
utiranje novih poti, izrazite in domiselne 
premene izraznosti in vseprisotno pretanjeno 
prisluškovanje zunanjemu in notranjemu svetu.

Delci dela / Lakota

Jure Jakob ostaja zasidran v domačem in 
družinskem okolju, upesnjuje prizore iz narave, 
vsakdanja opravila, vse to pa z občutenostjo 
in umirjenostjo, ki jo lahko razumemo tudi 
kot način bivanja ali odmik od današnjega 
»ponorelega« sveta

POEZIJA

Borut Gombač

Jure Jakob



VESELO BRANJE

“Bralec živi tisoč življenj, preden umre,” je dejal Jojen. 
“Človek, ki nikoli ne bere, živi samo eno.” 

George R.R. Martin



MOJE BELEŽKE 

Preberite najmanj pet knjig s seznama. 
Na pripravljene vrstice vpišite naslov dela, avtorja in nekaj misli o 
prebranih knjigah.
Izpolnjeno stran izrežite in do 15. januarja 2022 oddajte v Splošno 
knjižnico Slovenske Konjice ali enoto Loče. 
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Številka izkaznice

Ime in priimek

Naslov

E-naslov 

Tel. štev. 

     
   Podpis
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