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Groen Hendrik ZADNJI SKRIVNI DNEVNIK HENDRIKA GROENA, STAREGA 90 

LET 

BERE: Barborič Miha  

Opis 

 

Dnevniški zapisi Hendrika Groena, vedro-trpka pripoved o starčku, ki je v srcu 

neverjetno mlad. 

Spoznali smo ga, ko je štel 83 let in ¼ ter v domu za upokojence ustanavljal klub 

Starine, ne pa Crkovine, in se grenko-sladko hahljali, ko jih je dopolnil 85. V Zadnjem 

skrivnem dnevniku Hendrika Groena, starega 90 let, pa enega najbolj priljubljenih 

starčkov na svetu spremljamo, kako vedrega duha jemlje slovo. Še poslednjič s 

smehom proti starosti! Najbolj ganljiv Hendrikov dnevnik doslej. 

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

 

Craveri Benedetta LJUBICE IN KRALJICE  

BERE: Glaser Aljaž 

Opis 

 

Katarina Medičejska, Margareta Valoijska ‘kraljica Margot’, Diane de Poitiers, Marija 

Terezija Avstrijska, Athénaїs de Montespan, Marija Leščinska, madame de 

Pompadour in Marija Antoaneta so le nekatere od žensk, ki so evropsko in svetovno 

zgodovino krojile v enaki meri kot katerikoli vladar, kralj, politik ali vojščak. 

Včasih kot vladarice ali pomembne dvorne dame, drugič kot spletkarske ljubice in 

vplivne svetovalke v senci – a vselej ambiciozno, dostojanstveno, strastno, s 

pretanjenostjo ostrega duha in z neizrekljivo karizmo, o kateri so govorili še prihodnji 

rodovi. Ljubice in kraljice je verodostojna zgodovinska beležka o nekaterih 

najvplivnejših ženskah s francoskih in drugih evropskih dvorov; bere se kot intimna 



dnevniška izpoved iz zakulisja kraljevskih hiš ter fascinanten roman oživljenju, 

ljubezni, sovraštvu, spolnosti, materinstvu, kulturi, veri in politiki, ki so trajno 

zaznamovali tudi naš skupni prostor in čas. 

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

 

Dave Laura NJEGOVE ZADNJE BESEDE 

BERE: Lekše Tajda 

Opis 

 

Preden Owen Michaels izgine, pošlje drugi ženi Hannah, s katero sta poročena dobro 

leto, sporočilo, ki se glasi: Zaščiti jo! 

Kljub zmedi in strahu, ki ga povzroči njegovo nenadno izginotje, Hannah dobro ve, na 

koga se sporočilo nanaša: na Ownovo šestnajstletno hčer Bailey, ki je zelo zgodaj v 

otroštvu izgubila mamo.  

Hčerki Bailey pa pusti vrečo z denarjem. Vsi so prepričani, da je pobegnil, ker so 

razkrili nečedne posle v njegovi službi in ker FBI prime njegovega šefa. A Hannah je 

prepričana, da gre za nekaj več. Da njen mož ni ta, za kogar se je izdajal. Skupaj s 

svojo pastorko se odločita poiskati resnico o možu in očetu, kljub temu da se ne 

razumeta najbolje. Bailey začne brskati po svojem spominu in postopoma se ji začne 

odstirati preteklost, predvsem o družini njene pokojne mame. Skrušeni spoznata, da 

se Owen ne sme več vrniti, saj le tako Bailey lahko živi brezskrbno življenje 

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

 

Sivec Ivan CVETOČA SLOVENIJA 

BERE: Zavrl Žlebir Danica 

Opis 

 

Gre za 167. knjigo slovenskega pisatelja Ivana Sivca, v kateri je združil sedem novel, 

ki temeljijo na resničnih dogodkih in so se zgodile v tridesetih letih samostojne 

Slovenije. V prvi z naslovom Mlada zdravnika piše o mladem zdravniškem paru, ki 

jima v Sloveniji niso omogočili napredka, zato so jih odprtih rok sprejeli v Kanadi, v 

drugi pa o Marjanu, ki se je prekrstil v Maria in ustanovil radijsko postajo in jo prodal, 

nato pa pristal v umobolnici. V tretji zgodbi je glavni Blaž, ki je pod krinko vlečne 

službe obiskoval zabave željne dame, po razkritju prevare pa ga je žena postavila 

pred vrata. Četrta novela pripoveduje o Bojani in Žanu, ljubiteljici živali in klošarju na 

ljubljanskih ulicah. Junaka pete pripovedi sta Anže in Brigitka, ki udobno živita nekje 

med Maldivi in Havaji, vendar trpita zaradi domotožja, še posebej med prazniki. 

Šesta novela ima naslov Rizična skupina. Junaka sta zlatoporočenca Majda in 

Gregor, med katerima je nastopila kriza in sta se skoraj vsak dan prepirala in 

pokopala medsebojno spoštovanje. Po nekaj letih krize sta ponovno stopila na 

skupno pot. Zadnja novela ima naslov Kraljica pleše valček. Glavna oseba 

harmonikar Lojze, poročen z Anko, je preživel nemško taborišče, igral tudi na 

partizanskih mitingih in povsod navduševal tudi z avstrijsko skladbo Kraljica pleše 



valček, v Sloveniji poznano kot Maričkin valček. Ko je umrl, se je na pogrebu zgodilo 

nekaj neverjetnega: na harmoniko je zaigral njegov vnuk Klaus iz Nemčije. 

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

 

Vance Ashlee ELON MUSK  

BERE: Iztok Perozzi 

Opis 

 

Knjiga je poslovna biografija najdrznejšega podjetnika našega časa, ki izdeluje rakete 

in električne avtomobile in želi, da bi ljudje naselili druge planete. 

Elon Musk, nekakšna sodobna kombinacija Thomasa Edisona, Henryja Forda, 

Howarda Hughesa in Steva Jobsa, je gonilna sila treh inovativnih »zelenih« podjetij, 

ki so vsa dodobra pretresla (ameriški) poslovni in industrijski svet. Bolj kot katerikoli 

drugi menedžer vlaga svojo energijo in lastna sredstva v oblikovanje prihodnosti, ki je 

videti pestra in daljnosežna – še bolj kot najbolj fantastičen znanstvenofantastičen 

roman.  

Bralec spozna življenje in več kot impresivno kariero Elona Muska. Ne glede na 

mnoge kritike njegovih inovativnih, že kar revolucionarnih projektov (te pogosto 

prihajajo s strani njegovih konkurentov – največjih svetovnih energetskih gigantov) je 

Muskova ambicioznost, kot priča tudi ta biografija, usmerjena v drugačno energetsko 

prihodnost na našem planetu. 

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

 

Nesbø Jo KRALJESTVO 

BERE: Krajcer Boža 

Opis 

 

Kralj skandinavskega noira nas popelje v odmaknjeno gorsko vasico, kjer že dolgo 

samotno živi Roy, ki ima v dolini bencinsko črpalko, njegovo rutinsko življenje pa 

zmoti vrnitev brata Carla, ki je poldrugo desetletje preživel čez lužo, se tam poročil s 

skrivnostno Shannon, zdaj pa se z njo vrnil domov, da bi tu predstavil svoj ambiciozni 

projekt: izgradnjo alpskega hotela, s katerim bi prebudil zaspano mestece in mu 

vdihnil novo energijo. A pod to (na videz) mirno površino se skrivajo zakopane 

(družinske in druge) skrivnosti, ki samo čakajo, da planejo na dan, s čimer Nesbø 

knjigo prestavi v višjo prestavo ter vse skupaj zameša v vrtinec napetosti, trupel in 

poravnavanja starih računov 

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

 

Ahačič Kozma KOZMOLOGIJA 

BERE: Drobne Matija 

 

Opis 

Knjiga združuje 44 esejističnih kolumn iz časopisa Delo, ki jih je avtor pisal zadnji dve 

leti. Eseji se prično z refleksijo o sprožilcu, ki je lahko glasba – avtor se je v 



študentskih letih odločal med študijem glasbe in jezika –, parfum, časopisna novica, 

srečanje z ekipo športnikov, vzgoja psa, čakanje v vrsti pred blagajno, volitve, 

umetniški škandal…, nato pa se prelije v razmišljanje o temeljnih vprašanjih, na 

primer, kaj so naši cilji in vrednote, kakšen odnos do stvarnosti imamo, zakaj 

študentje naravoslovja in tehnologije potrebujejo tudi močno humanistično in 

družboslovno izobrazbo, kam vodi uniformiranost učiteljev, kaj je osebna svoboda, 

kakšne so prednosti in slabosti sodobne tehnologije v šolah… Kolumne je mogoče 

brati kot zapis časa, kot eseje široko razgledanega intelektualca, s katerim bralec 

vzpostavlja notranji dialog, pa tudi kot branje za sladokusce, ki uživajo v bistrem, 

živahno žuborečem toku lepote besed in poživljajočih misli. 

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

 

Pezdir Rado VZPOREDNI MEHANIZEM GLOBOKE DRŽAVE 

BERE: Babič Blaž 

Opis 

 

Knjiga na približno 500 straneh opisuje posle, strukture in aktivnosti vzporednega 

sistema, čemur sledi še dobrih 100 strani arhivskega gradiva, ki omenjene trditve 

potrjuje. Avtor je v knjigi zajel obdobje med letom 1945 in letom 2020 in razkril 

delovanje doslej prikritega vzporednega mehanizma v slovenski ekonomiji. Bralcu 

razkriva doslej neznan svet udbovske ekonomije in vzporednega bančništva, ki se 

kot hobotnica razpreda po slovenski ekonomiji in se skriva po različnih davčnih oazah 

vse dokler ne napoči zlom sistema in se vrne v tranzicijo. V knjigi bralca ne čaka 

samo tehnologija partijskega kapitalizma, temveč tudi podrobne analize bančne 

pošasti, ki je v drugi bančni sanaciji odrazila z več milijardno škodo. 

Čeprav knjiga sledi izključno dokumentaciji in raziskovalnim odkritjem, se bere kot 

kakšna kriminalka, nekateri jo že označujejo za biblijo slovenske tranzicije. 

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

 

Zaplotnik Nejc ALPINISTIČNI DNEVNIK : 1969-1971 

BERE: Glaser Aljaž 

Opis 

 

Osebni dnevnik je karizmatični Nejc Zaplotnik začel pisati že v srednji šoli, ko se je 

spogledoval s svojimi prvimi vzponi. V zapisih kranjski alpinist oživi: Nejc, kakršen je 

bil v resnici - pristen, družaben, duhovit, neugnan. Med letoma 1969 in 1971 je vanj 

slikovito, iskreno in doživeto zapisoval vzpone in dogodivščine. V svojem značilnem 

slogu da bralcu vpogled v njegovo neizmerno ljubezen do gora, do osebne svobode 

in v precejšnje ambicioznosti pri zastavljanju ciljev v življenju. Dnevnik je poln 

hudomušnih prigod s soplezalci, poln citatov znanih alpinistov, ki so mu bili pri srcu. 

Dnevnik je vsa leta hranila Nejčeva žena Mojca in doslej ni bil nikoli javno objavljen. 

Zaplotnikov dnevnik bo zagotovo zanimal vsakogar, ki ima rad planinstvo, alpinizem, 

gore.  

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



Pavlič Natalija PASJESLOVJE PO DOMAČE 

BERE: Glaser Aljaž 

Opis 

 

Knjiga je (mladinski) priročnik – pasjeslovni priročnik – kot sta ga poimenovali 

lastnica psa Pavlič Natalija in konologinja Alenka Sunčič Jenko. V prvem delu 

skrbnica psa Lokija Natalija Pavlič zabavno in podrobno opisuje vse dogodivščine, ki 

so povezane z odločitvijo, da v hišo pripeljemo malo kosmato kepico na štirih tačkah 

in nadaljnje življenje s psom. Njena doživetja in težave s črnim labradorcem Lokijem 

s kinološkega stališča pojasnjuje inštruktorica šolanih psov, voditeljica psov vodnikov 

in pomočnikov ter strokovnjakinja in predavateljica Alenka Sunčič Jenko. Drugi del 

priročnika prinaša pravo zakladnico kinološkega znanja o pasjem učenju, zdravju, 

razvoju, vedenju, opremi in življenju s psom. Vsebina je zares izčrpna, mestoma celo 

humorna, a tudi strokovno podkrepljena. Priročnik, ki bo v pomoč tako popolnim 

začetnikom kot izkušenim pasjim skrbnikom.  

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

 

Lucas Fiona NE RECI MI ADIJO 

BERE: Lekše Tajda 

Opis 

 

Prisrčna, iskrena in ganljiva ljubezenska zgodba o izgubi, o življenjskih preizkušnjah, 

razmerjih, upanju in o zaupanju. 

Govori o mladi ženski po imenu Anna. Anna ima dobro službo, izjemno prijateljico, 

stanovanje in čudovitega moža, ki ga neizmerno ljubi. Misli, da bo njuna ljubezen 

večna. A kot strela z jasnega, v njeno brezskrbno življenje prihrumi nesreča; njen 

mož Spencer, doživi prometno nesrečo v kateri umre. Anna se od tragičnega 

dogodka nikakor ne more pobrati. Naj se njena prijateljica Gabi še tako trudi, ne 

uspeva. Niti po treh letih njegove smrti. A ko Anna, žalostna in brez volje do življenja, 

na silvestrovo pokliče Spencerjevo telefonsko številko, na drugi strani linije zasliši 

glas. Kdo je to in kakšno usodo je Anni namenilo življenje? Zgodba napolnjena s 

čustvi, skrivnostmi in takšno mero iskrenosti, da v trenutku osvoji bralca. 

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

 

Winter Claudia LOVILKA OBLAKOV 

BERE: Meglič Iva 

Opis 

 

Glavna junakinja tega prikupnega romana je Claire Durant – šarmantna in 

prekanjena neprava Parižanka. Pol svojega življenja si je prizadevala, da bi pozabila 

na svoje korenine. S trudom si je ustvarila zavidljivo uspešno kariero v revijalnem 

svetu v Berlinu. 

Claire v svojem delu nadvse uživa, potem pa ji srečo čez noč sesuje novica, da se 

mora zaradi bolne matere vrniti v Bretanjo. Svojemu šefu, ki v njej ves čas vidi 



sposobno Parižanko z diplomo iz umetnostne zgodovine, za kar se je Claire ves čas 

izdajala v Nemčiji, ne pove po pravici, da bo namesto v Pariz v resnici odpotovala v 

rodno Bretanjo. Tam sreča vse svoje mladostne prijatelje, med njimi tudi zdaj zelo 

čednega in postavnega Nicolasa, ki ne skriva, da mu je odrasla Claire zelo pri srcu. 

Da je mera polna, se v Clairini obmorski vasici na lepem pojavi njen šef, ki je tja 

prišel na dopust. Claire mu potem, ko gre zaradi njenih laži vse vedno bolj narobe, 

razkrije resnico o svoji preteklosti, s tem pa se začne med njima postopoma plesti 

prav posebna vez ...  

Ljubezenska zgodba, ki bralcu ogreje srce in ga popelje na slikovito popotovanje v 

severno Francijo. 

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

 

Griffiths Michael DVA KLUBA, DVE ČASTI 

BERE: Menart Mojca 

Opis 

 

Michael Griffiths, Anglež, ki živi v Prlekiji, je napisal knjigo o nogometu. Bolj 

natančno: o tekmah dveh nogometnih klubov. 

Delo, ki govori o nogometu povsem na drugačen način. Gre za knjigo, ki govori o 

Angliji in Sloveniji, o vzponih in padcih, o ljudeh in življenjih. 

Zadeva je še toliko bolj zanimiva, ker prihaja iz zornega kota Londončana, ki se je 

preselil v Slovenijo, kjer je postal (tudi) navdušenec mariborskega nogometnega 

kluba. In prav ta dva klub - Maribor in Arsenal - v knjigi na strasten in duhovit način 

prepleta med seboj ter bralcu da ponudi vse tiste skrivnosti, ki za gledalce pred 

televizijskimi sprejemnik (žal) ostajajo skrite.  

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

 

Carter Chris PODOBE SMRTI 

BERE: Cegnar Sebastijan 

Opis 

 

Mlada negovalka Melinda Wallis nekega sobotnega jutra najde svojega negovanca 

kruto umorjenega v postelji. Gre za nekdanjega tožilca Dereka Nicholsona. Dejanje 

se zdi nesmiselno, saj je Nicholson umiral za rakom in so mu bili šteti dnevi. A 

Roberta Hunterja iz losangeleškega oddelka za rope in umore bolj kot grozljiva 

Nicholsonova smrt preseneti nenavaden morilčev spominek. Prepričan je, da želi 

morilec s njim nekaj sporočiti policiji. A še preden odkrije kaj, najdejo novo truplo – in 

nov spominek. 

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

 

Grun Anselm DUHOVNA LEKARNA ZA VSE PRIMERE 

BERE: Lekše Tajda 

Opis 

 



Proti misli, ki vznemirja, se vedno najde beseda, ki pomirja.  

Vsakdo od nas ima v sebi tako strah kot zaupanje, tako ljubezen kot agresijo, tako 

disciplino kot razpuščenost, tako sveto kot posvetno. In ko se v kakšnem trenutku v 

nas silovito oglasi nesveto, se lahko z besedo Svetega pisma spet povežemo z 

zaupanjem, ljubeznijo in močjo dobrega. Priljubljeni pater Anselm Grün naše 

vsakodnevne notranje boje sooča z Evagrijevim Ugovarjalcem in nanje odgovarja z 

besedo Svetega pisma. K policam duhovne lekarne pristopa razumevajoče, sočutno, 

sproščeno in humorno. Ker se tako kot starodavni menihi zaveda, da smo vsi samo 

ljudje. V duhovni lekarni Božje besede pa je mogoče najti tolažbo, protistrup in 

krepčilo za prav vsako zagato: ko se ne moremo upreti hrani, sladkim priboljškom, ko 

hrepenimo po nekom, ki pripada drugemu, ko nas grize zavist, ker imajo sosedje nov 

avto, ko nas zgrabi pravičniška ali zgolj maščevalna jeza … 

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

 

Aleksijevič Svetlana VOJNA NIMA ŽENSKEGA OBRAZA  

BERE: Zavrl Žlebir Danica 

Opis 

 

Druga svetovna vojna. Medtem ko se nemška vojska pomika proti vzhodu, se 

prebivalci tamkajšnjih dežel pripravljajo na obrambo svoje domovine. Ne samo fantje 

in moški, temveč tudi dekleta in žene. Zgodbe številnih izmed njih je desetletja 

kasneje dokumentirala Svetlana Aleksijevič, beloruska pisateljica in dobitnica 

Nobelove nagrade za književnost v letu 2015 ter tako dala glas približno milijonu 

deklet in žena, ki so na vzhodni fronti pustile del sebe. Njihovi spomini ne 

pripovedujejo o vojnem stroju, ne o junaških podvigih in bliskovitih napadih in ne o 

velikih idejah. Razgaljajo nam brutalno resnico o vojni, kot so jo izkusile mnoge 

zdravnice, medicinske sestre, pilotke, mehanikarice, učiteljice, kirurginje, ostrostrelke, 

vojakinje… Roman daje glas ženam, ki si želijo pozabiti. Občutkom mlade 

ostrostrelke tik pred tem, da bo prvič vzela življenje. Trpljenju dekleta, katere 

mladostne sanje zamenja obup. Vojakinji, ki ji v cvetu mladosti v eni sami noči groze 

osive lasje. Obupu matere, ki na fronti rodi otroka … Vojna nima ženskega obraza ni 

roman o II. svetovni vojni, temveč je roman o človeku, ujetem v njeni surovosti. Težko 

branje, za katerega si je vredno vzeti čas. 

Pretresljiv mozaik izpovedi, vtisov, spominov in pričevanj žensk, ki so se v drugi 

svetovni vojni borile na vzhodni fronti. 

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

 

Golob Berta DROBNE ZGODBE 

BERE: Lekše Tajda 

Opis 

 

Gospa Berta Golob je delovala kot učiteljica slovenščine, knjižničarka in lektorica, 

poleg pa je še vedno tudi pisateljica in pesnica, več njenih del je tudi uglasbenih.  

Drobne zgodbe je kratka proza o pisateljičini mladosti. 



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

 

Finžgar Fran Saleški MAKALONCA 

BERE: Lekše Tajda 

Opis 

 

Makalonca je pravljica z mednarodnim motivom, ki jo je pisatelj Fran Saleški Finžgar 

slišal v rani mladosti med čredniki in pastirji v planinah in jo 1944 zapisal. Motiv 

najdemo med arabskimi pravljicami Tisoč in ene noči, celo na Kitajskem; sredi 15. 

stoletja naj bi ga ljudsko pripovedovanje zaneslo v Italijo in francosko Provanso, od 

tod pa tudi v natisnjeni obliki po vsej Evropi. 

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

 

MOJCA POKRAJCULJA 

BERE: Lekše Tajda 

Opis 

 

Koroška pripovedka o Mojci Pokrajculji, ki je med pometanjem hiške našla krajcar in 

si je zanj kupila piskrček. Zvečer je zlezla vanj in zaspala. Ker je bil zunaj mraz in je 

pihala burja, je na vrata piskrčka potrkalo veliko živali. Prav vsem je ponudila zavetje. 

Preden pa je živali spustila k sebi, ji je moral vsak zagotoviti, da zna delati nekaj 

koristnega. 

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

 

Suhodolčan Leopold KROJAČEK HLAČEK 

BERE: Lekše Tajda 

Opis 

 

Knjiga pravljic, v kateri je zbranih deset krajših zgodbic in v vsaki od zgodbic se 

krojaček Hlaček s šiviljskimi pripomočki spopada z raznovrstnimi, večinoma 

vsakdanjimi, težavami. Avtor se z zgodbicami otrokom približa z zanimivo pripovedjo 

in zanimivimi rešitvami nastalih težav.  

Krojaček Hlaček v želji, da bi se otrokom bolje godilo, najde enostavno rešitev prav 

za vsak problem. Rešitve pa ne doseže s pomočjo kakšnih sodobnih pripomočkov ali 

nadnaravnih sil, kakor je navadno moč zaznati v večini pravljic, temveč jih rešuje na 

čisto preprost način in največkrat kar s pripomočki za šivanje. Krojaček Hlaček npr. 

izdela avtomobil iz otroškega vozička, ki se premika na gumbih, ki mu služijo kot 

kolesa. 

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

 

Levstik Fran KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO 

BERE: Lekše Tajda 

Opis 
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Videk je bil 4-leten deček. Živel je v revni družini in je imel 6 bratov in sester. Ker je 

njihova mama morala ves dan delati na polju, jim ni mogla sešiti novih srajčic. Tako 

je Videk, kot najmlajši, vedno zadnji dobil srajčico, ki pa je bila najbolj ponošena. 

Nekega dne se mu je srajčica strgala in zelo si je želel imeti novo srajčico. Na pol 

nag je odšel v gozd, kjer je srečal jagnje. To mu je dalo nekaj volne. Nato je šel Videk 

mimo trnovega grma, ta pa mu je volno izmikal. Na poti pa je srečal pajka, ki mu je 

osmukal in stkal tkanino. Nato mu je rak tkanino prikrojil. Na koncu pa mu je ptiček iz 

kosov sešil srajčico. Videk si je srajčico takoj nadel in odhitel domov. Doma so mu 

bratje in sestre zavidali, ker je imel tako mehko in belo srajčico. 

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

 

Čušin Gregor EVANGELIJ PO ČUŠINU 

BERE: Drobne Matija 

Opis 

 

Evangelij po Čušinu je bila najprej predstava, dokaj uspešna monodrama. Nastajala 

je vse avtorjevo življenje. Po štirinajstih letih (306 ponovitev) je predstava postala 

knjiga. In kot evangelisti, ki so se pred skoraj dva tisoč leti trudili ujeti v črke Jezusovo 

življenje in besede, se je tudi avtor znašel pred nalogo, kako odrsko govorico preliti v 

prozni zapis. Gre za človeški, osebni zapis o Jezusu. Avtor na svojevrsten način 

spravi bralca enkrat v smeh, takoj v naslednjem trenutku pa s čudovito ubesedeno 

resnico zadane naravnost v srce. 

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

 

SLOVENSKE LJUDSKE PRAVLJICE 

BERE: Lekše Tajda 

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

 

Kovič Kajetan MOJ PRIJATELJ PIKI JAKOB 

BERE: Lekše Tajda 

Opis 

 

Piki je medvedek, ki ne stanuje v gozdu ali v Živalskem vrtu, ampak v blokovskem 

stanovanju, na polici za igračke. Ima svojega učitelja, ki ga uči pisati, voziti avtobus, 

igrati šah, na trobento, gasiti požar. Če dobi vročino, mora k zdravniku, če ga boli 

zob, pa k zobozdravniku ... Prikupna in igriva zgodba in ena največjih uspešnic za 

otroke pri nas. Glavni lik je plišasti medvedek, ki živi pri učitelju (majhen deček) in 

njegovi družini. Medvedku je ime Piki, piše se Jakob. Ravnatelj, ki je pravzaprav 

učiteljev oče, opisuje različne prigode, ki jih doživljata medvedek in njegov lastnik.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Radinger Elli H. DARILO DIVJINE 

BERE: Bertok Dragič Nanja 

Opis 



 

V tej knjigi avtorica navdahnjeno pripoveduje o (ameriških) živalih in krajih, ki so pri 

njej pustili najgloblje sledi; pa naj bo to reka Colorado na dnu Velikega kanjona, ob 

kateri je preživela popoln teden, Waldensko jezero, kjer se je ob jutrih kopala tako kot 

Henry David Thoreau in stopala po njegovih sledeh, ali pa (skoraj mistični) kraji 

Indijancev v Navahu, ki so jo preselili v neki drug, povsem drugačen čas. Darilo 

divjine je avtoričina najbolj osebna knjiga, v veliki meri napisana med koronavirusnimi 

ukrepi, ko je bilo njeno (pa tudi naše) hrepenenje po bližini prvinske narave na 

vrhuncu. Hvalnica ameriški divjini! 

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

 

Robben Jaap BRATOV KOŽUH 

BERE: Lekše Tajda 

Opis 

 

Trinajstletni Brian z očetom živi v prikolici v odročnem kraju. Njegov starejši brat 

Lucien je nastanjen v ustanovi za otroke s posebnimi potrebami. Nekega dne oče 

Luciena vzame v domačo oskrbo, odgovornost za brata pa naloži Brianu. Kljub 

revščini, očetovi brezbrižnosti in negotovosti ob zahtevni nalogi, Brian najde način, da 

ljubeče poskrbi za brata in njegove potrebe. Dokler se nekega dne vse usodno ne 

zaplete… Zgodba o ljubezni, ki sije kljub nemogočim okoliščinam. Odlična spisana 

zgodba, ki jo prebereš na mah in obnemiš ob vsej krutosti življenja in milini bratske 

ljubezni. Brat je svojemu bratu kot kožuh, varuje ga. Zgodba za odrasle in 

mladostnike nam pomaga najti smisel, preseže strahove in predsodke ter s svojim 

humorjem prinese lepoto, veselje...kljub vsemu. 

 

 

 
                                               VIR: https://www.pikist.com/free-photo-osqaa 


