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Osman Richard ČETRTKOV KLUB ZA UMORE  

BERE: Bertok Dragič Nanja 

Opis 

 

V romanu spoznamo štiri upokojence: Elizabeth, Joyce, Ibrahima in Rona. Vsi štirje 

imajo zelo različne karakterje, skupno jim je nekaj prav posebnega - jesen življenja 

preživljajo v naselju oskrbovanih stanovanj Sončni gaj, a časa si ne krajšajo z 

družabnimi igrami, vrtičkanjem ali izleti. Pod krinko Pogovori o japonski operi se 

zabavajo z reševanjem nerešenih umorov, ki so se zgodili že pred desetletji. Tokrat 

pa so postavljeni pred čisto nov izziv, saj se skoraj pred njihovimi očmi zgodi umor 

gradbinca Tonyja, ki je pomagal zgraditi njihovo naselje. Prijatelji se zavzeto in z 

veliko mero humorja spopadejo z uganko, a na dan privrejo tudi druge, dolgo 

zakopane skrivnosti… Zabavna kriminalka, začinjena z britanskim humorjem, bo 

všeč vsem ljubiteljem napete detektivske zgodbe. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rothmann Ralf UMRETI SPOMLADI 

BERE: Glaser Aljaž 

Opis 

 

Zadnji meseci druge svetovne vojne; Nemčija, Avstrija, Madžarska. Čeprav se ve, da 

je vojna že izgubljena, povsod rekrutirajo starce in nepolnoletne mladeniče ter jih po 

skrajšanih pripravah pošiljajo na bojišča. Med njimi sta sedemnajstletna prijatelja, 



molznika iz severne Nemčije, pasivni Walter in bolj izobraženi ter zviti Friedrich. Po 

prisilni rekrutaciji se nad njiju zgrne zlo in brutalnost vojne ter cinizem esesovskih 

oficirjev. Avtor z apokaliptičnimi podobami, ki spominjajo na slike Francisca de Goye 

iz cikla Grozljivosti vojne, pred nami razgrinja vso nečloveškost nacističnega režima 

in absurdnost vojne. Tekoča, hitro berljiva zgodba, ob kateri pa lahko le še enkrat 

potrdimo: »Nikoli več vojne.«. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gaiman Neil NORDIJSKA MITOLOGIJA 

BERE: Drobne Matija 

Opis 

 

Odlični angleški pripovednik Neil Gaiman je obudil starodavne nordijske mite.  

Gaiman se je v Nordijski mitologiji pri snovanju velikega nordijskega panteona držal 

izvirnih mitov: v njem so Odin, najvišji med najvišjimi, moder, drzen in zvit, Thor, 

Odinov sin, ki je neverjetno močan, a ne najbolj bister bog, in Loki, sin velikanke, 

Odinov krvni brat, sicer pa zvitež in neprekosljiv manipulator.  

V fantazijski knjigi je avtor spretno in s tipičnim angleškim humorjem prežetim 

pisanjem oživil bogove v vsej njihovi ognjeviti tekmovalnosti in nagnjenosti k 

dejanjem, ki jih podžiga strast. Tako se v pradavnih mitih spenja božansko in 

človeško; tako pomrznjene pustinje spet zadrhtijo od življenja, povzdignjene na 

prestol mita. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jesenšek Serša Dušan MOJA POT DO ZVEZD  

BERE: Lekše Tajda 

Opis 

 

Gre za drugo izdano knjigo Trboveljčana – gospoda Dušana Jesenšeka Serša, ki je 

romanizirana avtobiografija. Avtor v knjigi odprto spregovori o življenju slepih in 

slabovidnih in bralca na veder in optimističen način popelje skozi svoja doživetja 

zadnjih let – od skoka s padalom, izdaje knjige v samozaložbi do romanja po 

evropskih državah… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Woodiwiss Kathleen E. VOLK IN GOLOBICA 

BERE: Menart Mojca 

Opis 

 



Gre za osupljivo pripoved o strasti, izdaji in siloviti ljubezni, ki prežema 

nepremagljivega normanskega vojskovodja Wulfgarja in ponosno saško plemkinjo 

Aislinn. 

Wulfgar, železni normanski volk, na čelu nepremagljive vojske napade s severa kot 

uren in močan veter, da bi zahteval darkenwaldske posesti in ljudi. Toda ponosna in 

lepa Aislinn ne bo klečeplazila pred strašnim zavojevalcem. 

Aislinn, plemkinja saksonske krvi, gori od sovraštva do mogočnega normanskega 

viteza, ki je uničil njen dom, in snuje maščevanje celo takrat, ko se ukloni nebrzdani 

strasti svojega sovražnika. Vendar… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Šalehar Miha PUSTOLOVEC ZMOTE 

BERE: Meglič Iva 

Opis 

 

Zabavna knjiga, v kateri je avtor podal temo, dileme in izzive moškega srednjih let. 

Izhajal je iz ugotovitve, da se je nekega dne zbudil star 46 let, tehtnica pa je kazala 

kar dobro čez 100 kilogramov, še malce nazaj pa je imel pri 190 centimetrih višine 

mladostnih 35 let in športnih 86 kilogramov.  

Šalehar se je s svojim prostodušnim, samo-ironičnim odnosom in na dobrodušno 

šaljiv način podal med izvirne miselne in retorične akrobacije. Avtor popelje na pot 

spraševanja in obupavanja v zvezi s tem, kaj ima moški sploh še pred seboj pri teh 

letih, kaj so njegove preostale življenjske opcije, kako naj ravna s svojim vse bolj 

neprepoznavnim telesom, kaj si v resnici misli o svojem življenjskem smislu, delu, 

potomstvu, partnerstvu in sploh vsem drugem, pa tega na glas niti ne pove. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Weinberg Juliana AUDREY HEPBURN IN ZVEZDNIŠKI SIJ 

BERE: Zavrl Žlebir Danica 

Opis 

 

Biografski roman o nepozabni igralki, ki je pogosto dvomila vase in v svoje igralske 

sposobnosti, saj je v sebi videla le plesalko. Knjiga odkriva, da kljub glamurju, slavi in 

bogastvu Hepburnova ni bila srečna. Njeno zasebno življenje je bilo prežeto z 

iskanjem ljubezni in prave družinske sreče. Preberemo si lahko, da si je v sebi vedno 

želela biti predvsem dobra žena, mati in gospodinja, in, da je znala videti tudi 

pomanjkanje in potrebe tistih, ki niso imeli take sreče v življenju kot ona. Spoznali 

bomo, kako je Audrey Hepburn postala neutrudna humanitarka in borka za boljše 

življenje vseh pomoči potrebnih. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Beckett Simon VONJ SMRTI 

BERE: Perozzi Iztok 

Opis 

 

Knjiga opisuje forenzičnega strokovnjaka dr. Davida Hunterja in skrivnosti Bolnišnice 

St. Jude, ko se njena tla na zaprašenem podstrešju nenadoma sesedejo in razkrijejo 

zazidano bolniško sobo, v kateri še stojijo postelje. Nekatere so zasedene… 

Za dr. Hunterja se preprosti primer sprevrže v nočno moro, ki ogroža življenja vseh 

vpletenih. Srhljiva in okrutno avtentična kriminalka, ki vam bo vzela sapo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Grun Anselm NE ZAMUDI SVOJEGA ŽIVLJENJA 

BERE: Lekše Tajda 

Opis 

 

V knjigi avtor išče vzroke, zaradi katerih mnogi ljudje zamudijo svoje življenje in 

razmišlja o različnih držah, ki vodijo v zamujanje. Kot prvi vzrok vidi v pomanjkanju 

smisla in napačno razumljeno kontemplacijo. Drugi vzrok pa je v težnji, da v 

današnjem času vsak problem takoj rešujemo s pomočjo zdravil, namenjenih 

uravnavanju psihičnih težav. Avtor poglobljeno obravnava obdobji srednjih let in 

starosti, v katerih se ljudje pogosto srečajo z občutkom, da niso resnično živeli. Pri 

vseh teh točkah vsakič išče tudi Jezusov odgovor, ki nam ne daje nasvetov, kako bi 

lahko obvladali svoje življenje, ampak nam želi odpreti oči, da bi vadili druge drže za 

svoje življenje. In kot pravi avtor: ta knjiga predstavlja ogledalo, v katerega se lahko 

bralec in bralka pogledata, da bi se prepoznala. Hkrati pa naj bi ta knjiga odkrila tudi 

poti, kako bi lahko mladi življenje vzeli v svoje roke… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Baldini Laura MARIA MONTESSORI 

BERE: KRAJCER BOŽA 

Opis 

 

Avtorica se je lotila raziskovanja življenjske poti Marie Montessori in tega, kaj je to 

odločno prvo italijansko zdravnico vodilo, da je postala učiteljica otrok, ki je razvila 

posebne vzgojne metode. 

Biografski roman nas popelje v konec 19. stoletja, ko je bila enakopravnost med 

moškim in žensko v povojih. Ženska takrat ni imela pravice biti znanstvenica in mati 

hkrati, ampak je morala izbrati le eno. Maria Montessori, ki se ji je v svet, v katerem 

so vladali moški, uspelo uveljaviti kot prva ženska zdravnica in kasneje pedagoginja, 

se je odločila za znanost. Odpovedala se je ljubezni svojega življenja ter otroku, ki ga 



je rodila skrivaj in oddala v rejništvo. Vse za dobrobit otrok in razvijanju metode, ki 

živi še danes, sedemdeset let po njeni smrti - pedagogika montessori. Branje, ki nas 

ponese v življenje osebne požrtvovalnosti in odrekanja ter dokaže, kako pomembna 

je rana vzgoja otrok, kajti »če hočemo vplivati na neko družbo ali jo spremeniti, se 

moramo obrniti k otrokom« (Maria Montessori). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Helsing Jan van ROKE PROČ OD TE KNJIGE!   

BERE: MENART MOJCA   

Opis 

 

Avtor je v knjigi pretresel svetovni nazor in z njo je zadel srčiko časa. Van Helsing 

opisuje spoznanja svojih raziskav kot tudi uradno prikrite raziskave drugih 

raziskovalnih znanstvenikov. Odstira skrivnosti od prazgodovine naprej: o igricah 

bogov, ki so imeli zemljo za igralnico in so ustvarili sedanjega človeka; o grofu Saint 

Germainu, ki je potoval skozi čas; o skrivnem védenju templjarjev, ki jim je prineslo 

moč in bogastvo; o bankirjih in kako svetovna elita pripravlja nov svetovni red; 

dotakne se kozmičnih zakonov, ki vladajo vsemu vesolju in našemu življenju; poroča 

o indigo otrocih, ki osvajajo svet; o skrivnosti Himalaje, kjer v skrivnih votlinah v 

globokem meditativnem stanju bivajo predstavniki vseh starih civilizacij in tudi 

sedanje; o Nezemljanih, ki živijo v podzemeljskih mestih znotraj Zemlje; o neznani 

novi tehnologiji, letečih diskih in prosti energiji, ki jo nekateri že uporabljajo; ter 

razkriva še veliko drugega, o čemer do zdaj niste vedeli.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Stašić Saša ČIGAV SI 

BERE: Meglič Iva 

Opis 

 

Avtobiografska zgodba o družini, državi, skupnosti, ki je razpadla zaradi vojne v 

Jugoslaviji je napisana z mešanico ostrine in humorja. Avtor je opisal življenje 

beguncev in s pripovedjo presegel preteklost ter se zazrl v prihodnost in zaključil, da 

ni pomembno, od kod prihajaš, čigav si. Važno je, kam greš. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Papež Frančišek BOG JE MLAD 

BERE: Glaser Aljaž 

Opis 

 



Papež Frančišek modro in brez dlake na jeziku. V odkritem in zaupnem pogovoru s 

Thomasom Leoncinijem Papež Frančišek ne nagovarja le vseh mladih – tako v 

Cerkvi kot zunaj nje – ampak tudi odrasle, ki na kakršen koli način sodelujejo pri 

vzgoji mladih v družinah, župnijah, škofijah, šolah, delovnih organizacijah in drugih 

družbenih ustanovah.  

Papež Frančišek v knjižici Bog je mlad pričuje o Bogu, ki ni le Oče - in Mati kot je 

poudaril že papež Janez Pavel I. – temveč tudi Sin in zato naš brat. V njej obravnava 

položaj mladih v današnjem svetu. Mlade nam predstavlja kot zavržence našega 

nemirnega časa, ki pa so iz istega testa kot Bog in obdarjeni z Njegovimi najboljšimi 

lastnostmi. Z družbenega obrobja, kamor so že vse predolgo odrinjeni, jih želi 

»prestaviti« v središče družbene pozornosti, kamor sodijo kot glavni protagonisti 

naše skupne zgodovine. Poudarja, da lahko samo z gradnjo mostov med starimi in 

mladimi uresničimo revolucijo ljubeznivosti, ki smo je vsi tako potrebni.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mangan Christine Rose NOČ NAD TANGERJEM 

Bere: Menart Mojca 

Opis 

 

V zgodbi, ki je polna medosebne napetosti in ki jo preveva vročina in megla Maroka, 

je mlada avtorica spletla izjemen in presunljiv triler. Napisan je v poglavjih, ki jih 

izmenično pripovedujeta dve ženski: Alice in Lucy. Ženski se v mnogih pogledih zdita 

negativni osebi; Alice, krhka, nedolžna ženska, ki jo je zaznamovala pretekla 

tragedija in ki se ne more znebiti dolgotrajnih skrbi in strahov; Lucy, ambiciozna in 

iznajdljiva nekdanja prijateljica, ki se ne ustavi, dokler ne dobi točno tistega, kar hoče. 

Nekako tako, kot da bi opazovali pajka, ki počasi vabi svoj plen v svojo mrežo - pajk 

je tu Lucy, njegov plen pa navidezno nemočna Alice. Zaradi tragedije, ki jo je Alice 

doživela med študijem, ima zdaj nekaj ključnih dvomov o svoji verodostojnosti - in 

velike sume, da je bila v preteklo tragedijo morda vpletena tudi Lucy… 

 

Gavalda Anna 35 KIL UPANJA 

BERE: Meglič Iva 

Opis 

 

Priljubljena francoska pisateljica Anna Gavalda se je s tem kratkim romanom (kot 

bivša učiteljica) poklonila tistim svojim učencem, »ki so bili v šoli topoglavi, v resnici 

pa krasni ljudje«. Knjiga, ki opozarja na to, da šolski dosežki v življenju niso edino 

merilo uspeha. 



Ganljiv roman o neizmerni stiski odraščajočega šolarja. Zgodba trinajstletnega 

Grégoirja, ki ne mara šole, v njej se ne počuti sprejetega, nima prijateljev in je zelo 

nesrečen. Dobro se počuti le v dedkovi delavnici, med orodjem, ko kaj novega 

ustvari, popravi.  

Tako kot je Grégoire razočaran nad šolo, sta nad njegovim neuspehom razočarana 

oče in mama. Njihova družina ni srečna, ne le zaradi Grégoirjevih ocen. Na srečo ima 

fant dedka, ki ga zna videti takega, kakršen je: čuteč, srčen in spreten z rokami. 

Grégoirju pomaga priti do spoznanja, česa si v življenju želi in kaj ga resnično 

osrečuje ter kako najti pravo pot zase. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ferrante Elena ZLAGANO ŽIVLJENJE ODRASLIH 

BERE: Lekše Tajda 

Opis 

 

Suvereno napisan roman se dogaja v Neaplju. Pripovedovalka zgodbe je najstniška 

Giovanna, hči staršev srednjega razreda, z vedno prijaznim očetom, ki pa ga nekega 

dne sliši izreči stavek, ki spremeni njen pogled na svet: »Giovanna je grda.«  

Ena sama očetova nepremišljena izjava za vedno spremeni najstnico Giovanno. Prej 

pridna učenka, ljubljenka ponosnih staršev in lepa punčka vzornega obnašanja 

začne verjeti, da je grda, zlobna in pokvarjena. Začne se upirati staršem, učiteljem in 

drugim avtoritetam ter se zbliža z osovraženo teto z »druge strani« Neaplja. Obenem 

pa ji rana, ki ji jo zadajo starši, odpre oči tudi za vse tisto, česar doslej v svoji otroški 

naivnosti ni videla; za zanikrne, umazane kotičke mesta, za dejanja strasti, sovraštva 

in zavisti, hinavščino vzgoje in statusa, za pohlep in banalnost spolnosti – za zlagano 

življenje odraslih. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vagner Jana PREŽIVELI 

BERE: Mai Simona 

Opis 

 

Knjiga je nadaljevanje distopičnega trilerja Pandemija. 

Potem ko Anji s skupino ljudi uspe pobegniti pred smrtonosnim virusom iz Moskve, 

se v utesnjeni kolibi na otočku sredi zamrznjenega jezera v tajgi ob rusko-finski meji 

boj za preživetje nadaljuje. Zaloge hrane kopnijo, bencina ni več, drv za ogrevanje 

zmanjkuje, pomlad je še daleč. Potem pa se v hiši na bregu jezera neselijo trije 

moški, ki skrajne razmere še zaostrijo. Lahko razvajeni mestni ljudje kljubujejo 

neizprosni naravi in drug drugemu?  



Triler, v katerem ekstremni realizem bralca sooči z lastnimi strahovi in vprašanjem, ali 

bi sami preživeli. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hess Annette NEMŠKA HIŠA 

BERE. Perozzi Iztok 

Opis 

 

Skozi prve strani romana bralec spoznava Evo Bruhn, katere družina skrbi za 

upravljanje tradicionalne restavracije z imenom La Casa Alemana.  Eva dela kot 

prevajalka in je tik pred zaroko, ko nepričakovano dobi službo tolmačke na sodnem 

procesu. Njeni starši in njen bodoči mož so proti: gre za prvo sojenje zločincem iz 

Auschwitza, ki bo potekalo v njihovem mestu. Eva, ki še nikoli ni slišala za ta kraj, 

sledi svojemu občutku in se zoperstavi družini. Sprejme izziv, ne da bi slutila, da 

veliki sodni proces ne bo nepreklicno spremenil samo Nemčije, temveč tudi njeno 

življenje 

Zgodba se odvija kronološko leta 1963, v času popolne gospodarske oživitve 

Zahodne Nemčije.  Tako kot mnogi mladi v tistem času, se  tudi Eva ni zavedala 

grozljivih podrobnosti, ki so jih doživljale (in izvajale) predhodne generacije njenega 

naroda. 

Grozljiva, a tudi topla zgodba o mladi ženski, razdvojeni med družino in dolžnostjo, 

da obelodani nacistična grozodejstva in pomaga doseči pravico. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pavesi Alex OSEM DETEKTIVOV 

BERE: Cegnar Sebastijan 

Opis 

 

Izredno napeta, res solidna kriminalka, skoraj »metadetektivka« ali vsaj priročnik v 

romanu za pisanje kriminalk. 

Sedem kratkih detektivskih zgodb povezuje krovna pripoved Julie Hart, knjižne 

urednice, ki se odpravi na osamljeni sredozemski otok, da bi se sestala z zagonetnim 

pisateljem, posodobila zgodbe in ponatisnila že desetletja pozabljeno knjigo z 

zanimivo teorijo kriminalnega žanra. Pisatelj in matematik Grant McAllister je namreč 

leta 1937 spisal raziskovalno nalogo z naslovom Permutacije detektivskega romana, 

v kateri je matematično eksaktno razložil, kaj vse je potrebno za uspešno morilsko 

zgodbo: osumljenci (dva ali več), žrtev (ena ali več), detektiv (eden ali več) in seveda 

morilec (eden ali več). Venn diagram vseh štirih elementov in njihovih različic je kar 

obsežen, vendar še vedno dovolj pregleden, da je Grant teorijo postavil v prakso – s 

knjigo morilskih zgodb. Vsaka zgodba ima zanimiv preobrat, vendar tudi 



nedoslednosti, za katere Julia pri glasnem branju v Grantovi družbi želi pojasnila, ki 

jih ne dobi. Njene male sive celice pa utripajo močneje kot Las Vegas ponoči … 

nastopi osmi detektiv.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Trevi Emanuele NEKAJ ZAPISANEGA 

BERE: Glaser Aljaž 

Opis 

 

Naslov knjige je avtor Trevi prevzel iz Pasolinijevega romana Nafta, ki je sestavljen iz 

več poglavij oziroma »beležk«.  

Deloma gre za spomine, deloma reportaže in deloma za literarno razpravo. Avtor se 

je leta 1992 zaposlil v Skladu Pasolini v Rimu, z nalogo, da za tisk pripravi 

Pasolinijeve intervjuje. Sklad je vodila pevka in igralka Laura Betti, ki se je razglasila 

za Pasolinijevo muzo in duhovno dedinjo. Trevi jo imenuje Norica, saj je njena 

neuravnovešenost močno zaznamovala delo s sodelavci, ki jih je poniževala in jim 

dopovedovala, da niso vredni Pasolinijevega genija. V opisovanje izkušnje v Skladu 

se vrivajo komentarji in razmišljanja o Pasolinijevem romanu. Trevijev roman se 

odvija v obliki spirale in tako bralec postopoma, po plasteh, prodira v posamezne like, 

pri čemer je avtor neizprosen tako do Pasolinija in Laure, kot tudi do sebe. Trevi v 

Nafti išče reference na antične misterijske prakse in raziskuje, kako je bil Pasolini v 

zadnjih letih življenja zavezan poskusu uvajanja v smrt. 
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