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Tuma Tanja ČEŠNJE, BELE IN RDEČE 

BERE: Lekše Tajda 

Opis 

 

Roman je napisan z nostalgičnimi spomini na griče in kraje, kjer je pisateljica 

preživljala poletne počitnice z bratrancem in sestričnami. Je zgodovinski roman in 

govori o drugi svetovni vojni, razdorih in spravi. V osredju so osebne zgodbe glavnih 

junakov in junakinj. Dve prijateljici, Ada in Valerija, sovaščanki s Kozjan, majhne 

vasice v Brkinih, se v vojni vihri znajdeta na nasprotnih straneh. Prva se poroči z 

zagrizenim protikomunistom in domobrancem, druga je aktivistka Osvobodilne fronte, 

ki mora v določenem trenutku zbežati v gozd k partizanom. 

V okrutni vojni, ki ne izbira žrtev, otroka obeh pristaneta v naročju tiste, ki ostane v 

novi Jugoslaviji. V zrelih letih, sedemdeset let kasneje, se tako brat in sestra soočita 

s svojo preteklostjo in z veliko ljubeznijo svoje pogumne matere. Češnje cvetijo belo 

in zorijo rdeče. Njihovi snežno beli cvetovi niso nič manj opojni kot njihovi sladki rdeči 

sadeži. V slovenski epopeji zaživijo Brkini, prizori iz partizanskega življenja na 

Notranjskem, bolnica Franja, osvobojena ozemlja ter Ljubljana v času druge vojne in 

po njej, ko so bili ljudje nemočne žrtve uničevalnih ideolog. 

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

 

Salecl Renata STRAST DO NEVEDNOSTI 

BERE: Krajcer Boža 

Opis 

 

Nevednost ni le odsotnost ali nasprotje znanja, je tudi zamolčano védenje, namerno 

neznanje in še marsikaj. Dr. Renata Salecl, filozofinja in sociologinja, v novi knjigi 

raziskuje različne razsežnosti nevednosti. Zavedno ali nezavedno, pasivno ali aktivno 

neznanje ni nov fenomen niti ni v celoti nekaj negativnega. Kar se je spremenilo in je 



značilno za našo postindustrijsko in informacijsko dobo, je to, da smo konstantno 

izpostavljeni veliki poplavi informacij in dezinformacij. In ker je v tem preobilju 

informiranosti marsikdaj težko ločiti resnico od laži. 

Ljudje, še posebej v času krize, pogosto sprejmemo nevednost, da bi se izognili 

spoprijemanju s travmatičnimi dogodki in občutki. Bolečino hočemo prihraniti sebi in 

posledično tudi drugim, še posebej, kadar gre za vprašanje življenja in smrti, kot v 

primeru neozdravljive bolezni. 

Kaj pomeni nevednost v času, ko so na voljo nepreštevne resnične in neresnične 

informacije, kdaj se zavestno ali nezavedno zatečemo k neznanju, ker se nam zdi, da 

na tak način lažje (pre)živimo, kakšne koristi lahko ima od ignoriranja znanja družba - 

te zanimive problematike se v delu Strast do nevednosti loteva filozofinja in 

sociologinja Renata Salecl.  

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

 

Giordano Paolo RAZTRGAJMO NEBO 

BERE: Krajcer Boža 

Opis 

 

V romanu, tako kot v resničnem življenju, nič ni večno, vse vsebuje možnost svojega 

negativa. Ljubezen in zvestoba poznata skušnjavo prevare, izpolnjevanje utopije rodi 

nasilje, močna prijateljska vez pozna merjenje moči in izdajo. Zgodba o preizkušnjah, 

na katerih se ob človekovem večnem iskanju smisla znajdeta prijateljstvo in ljubezen. 

Za Tereso se življenje zares začne tisto poletje v Apuliji. Poletje, ko ji dolge vroče dni 

v družbi babice in očeta preseka srečanje s tremi fanti – premišljenim Nicolo, 

zadržanim Tommasom in skrivnostnim Bernom. Trije fantje, bratje po duši, jo 

povlečejo v svoj svet, za Tereso tako čaroben in vznemirljiv, stkan iz drugačnih 

verovanj, spoštovanja zemlje in večnega prijateljstva. Ter prve – in edine ljubezni. 

Vez, ki se splete med njo in Bernom, zasenči vse drugo, in Tereso posrka v njegov 

svet. 

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

 

Brenner Jamie DOM ZA PENNY 

BERE: Cegnar Sebastijan 

Opis 

 

Vznemirljiv roman kot nalašč za pobeg v poletni oddih.  

Dogajanje v romanu je postavljeno v Sag Harbor, kjer že od konca 19. stoletja stoji 

hotel, ki je postal del krajevne zgodovine. V hotelu kot receptorka že vrsto let dela 

Emma Mapson. Emma ima najstniško hčerko Penny. Penny se spoprijatelji z malce 

čudaškim, osamljenim starcem, za katerega se izkaže, da je ta najimenitnejši 

obiskovalec hotelskega bara nihče drug kot slikar Henry Wyatt. 



Ostareli slikar nenadoma umre in Penny se znajde v vrtincu neobvladljivih občutkov. 

Za nameček je Henry večino svojih umetniških del in veličastno hišo Vetrospev, ki jo 

je sam zgradil, zapustil prav deklici. Henryjeva dolgoletna prijateljica in nekdanja 

agentka Bea Winstead je nad tem ogorčena in prepričana, da je prišlo do goljufije. 

Odpravi se v Sag Harbor, odločena, da bo izvedela resnico o svojem najstarejšem 

prijatelju, s katerim sta začela iz nič in si zgradila karieri. Kar odkrije, je presenečenje 

tudi zanjo.  

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

 

Rijavec Marko CAMINO, POT, KI SE ZAČNE NA KONCU 

BERE: Mai Simona 

Opis 

 

Gre za avtorjeva razmišljanja ob mesec dni dolgi poti, ki jo je prehodil leta 2017 v 

Kompostelo h grobu svetega Jakoba, v strnjenih vsakodnevnih zapisih korak za 

korakom odstirajo camino – bodisi kot pot, dolgo grozljivih sedemsto osemdeset 

kilometrov, v najrazličnejših vremenskih razmerah in ob prenašanju številnih telesnih 

tegob bodisi kot pot skozi najbolj skrite kotičke človekove duše k sebi in k Bogu. 

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

 

Dissing Sandahl Iben IGRA PO DANSKO  

BERE: Menart Mojca 

Opis 

 

Priročnik je napisala danska strokovnjakinja za vzgojo, ki je tudi narativna 

psihoterapevtka, učiteljica in govornica in ima več kot dvajsetletne izkušnje na 

področju otroške psihologije in vzgoje. 

Knjiga pojasnjuje, zakaj je igra pri vzgoji zdravih, uravnoteženih otrok ključen in 

nenadomestljiv element. Dandanes pri vzgoji preveč časa in energije vložimo v 

izobraževalne mejnike otrok, namesto da bi jim dovolili, naj sami raziskujejo sebe in 

svojo okolico. Nestrukturirana prosta igra ni tratenje časa. Ravno nasprotno, igra je 

eksperimentalno stanje, v katerem imajo otroci nešteto priložnosti za ustvarjanje in 

izražanje brezmejnih prostranstev svoje domišljije. 

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

 

Šinigoj Damijan KJER VETER SPI 

BERE: Bertok Dragič Nanja 

Opis 

 

Knjižno delo je napeta, prepričljivo napisana pustolovka. Zvečine se dogaja v jami, v 

okolju, ki ga avtor – Šinigoj - kot vrhunski jamar - pozna kot lasten žep. Opisi so 

izjemno prepričljivi, prav tako pa tudi vse dogajanje povezano z iskanjem in 



reševanjem pogrešanih oseb. Kjer veter spi je zares napeta in tudi kompozicijsko 

razgibana knjiga, v kateri se srečata dve liniji – v eni gre bralec po sledeh 

pogrešanega uslužbenca Zavoda za gozdove, v drugi sledi fantu in dekletu, ki si 

hočeta privoščiti pustolovščino, a se le-ta kmalu prevesi v dramo. Kjer veter spi je 

roman za najstnike, ki pa zna brez dvoma v (svoje) globine zmamiti tudi odraslega 

bralca. 

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

 

Fowler Therese PRIJAZNA SOSESKA 

BERE: Lekše Tajda 

Opis 

 

Oak Knoll je prijazna soseska mesta v Severni Karolini. Valerie je vdova in mama 

samohranilka; s sinom Xavierjem živita v udobni meščanski hiši v Severni Karolini. 

Valerie je univerzitetna učiteljica, njen nadarjeni sin Xavier si je zagotovil štipendijo in 

jeseni odhaja študirat. Na začetku poletja se v sosesko - na drugo stran žive meje - 

priseli družina Whitman. Whitmanovi imajo najstniško hčerko Juniper. Med njo in 

Xavierjem vzklije skrivna romanca. Zakaj skrivna? Xavier se boji posledic, če bi za 

razmerje izvedel Juniperin oče Brad. Xavierjeva mama je namreč temnopolta, Xavier 

je torej sin rasno mešanih staršev.  

Bralec spremlja najstniško ljubezen temnopoltega Xavierja in belopolte Juniper, ki 

zaradi predsodkov okolice trpi strahotne posledice in s tem postavlja ogledalo 

rasizmu, s katerim so prežeti temelji naše družbe. 

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

 

Nussdorfer Vlasta NEKAJ VAM ŽELIM POVEDATI 

BERE: Menart Mojca 

Opis 

 

Avtorica v avtobiografiji prvič na ogled postavlja svojo izredno zanimivo, dinamično in 

ustvarjalno poklicno pot preko številnih zgodb in anekdot, sprehodi se od svojega 

otroštva do poklica tožilske pripravnice, namestnice tožilca, okrožne, višje in vrhovne 

državne tožilke. Opisano je tudi obdobje njenega predsedovanja Društvu državnih 

tožilcev Slovenije in Belemu obroču Slovenije ter številne poti dobrodelnosti. Vrh 

njene kariere je bila funkcija varuhinje človekovih pravic Republike Slovenije. 

V knjigi avtorica javno spregovori o svetovih mnogih, ki živijo na robu ter iskrivo opiše 

osebne vzpone in padce. Prav te zgodbe so v njenem življenju povezane z mnogimi 

liki, ki v knjigi dobijo prepoznavne obraze in zaživijo z vsemi človeškimi lastnostmi. 

Gre za knjigo spominov, ki so prežeti s soncem in temo, lepoto in bedo, napisani  so 

v napetem slogu, ki nikogar ne bo pustil ravnodušnega. Premnoge tančice njenega 

življenja se skozi knjigo odstirajo v vprašanju: je bilo vredno?  

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



 

Palacio R. J. CHRISOVA ZGODBA 

BERE: Bertok Dragič Nanja 

Opis 

 

Chrisova zgodba prinaša pomembno spoznanje, da se je za prava prijateljstva treba 

potruditi. Chris in Auggie, fant s prirojeno deformacijo obraza, se poznata že od 

rojstva, otroštvo sta preživela skupaj. Topla in empatična pripoved preskakuje med 

spomini iz njunega zgodnjega otroštva in enim samim dnevom iz sedanjosti, na 

koncu katerega Chris sprejme odločitev, za katero misli, da je najboljša, čeprav zanj 

ni najlažja. 

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

 

Doyle Roddy DIVJINA 

BERE: Lekše Tajda 

Opis 

 

V Divjini se prepletata dve zgodbi. Del knjige je družinska drama, drugi del akcijska 

pustolovščina. Grainne nestrpno čaka na letališču v Dublinu. Kmalu bo spoznala 

mamo, ki je ni videla že od otroštva. Sedaj je polnoletna in polna jeze. Takrat je 

mama zapustila njo in očeta, ki se je ponovno poročil. Da bi se izognili temu srečanju, 

se Grainnina polbrata Johnny in Tom z materjo Sandro odpravita na pustolovske 

počitnice na Finsko. Za deset in dvanajst letna fanta so zasneženi gozdovi Laponske 

čarobni. Po najbolj oddaljeni in divji naravi jih s sanmi vlečejo haskiji. Toda ko se 

njuna mama nekega večera ne vrne v kočo sredi divjine, se lepe počitnice 

spremenijo v dramo in na njiju bo, da se pogumno odločita.  

Roman o izgubljenih in najdenih materah. 

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

 

Haywood Sarah KAKTUS 

BERE: Bertok Dragič Nanja 

Opis 

 

Susan Green je samozavestna in samostojna ženska, ki pri svojih 45-ih letih živi 

uspešno življenje. Vsi, ki jo poznajo, vedo, da je njeno življenje do potankosti 

načrtovano. Izogiba se ljubezni in odnosom, saj meni, da prinašajo čustvene 

pretrese. Nenadna smrt matere in spor z bratom Edwardom zaradi dediščine jo 

prizemljita, da se v življenju ne da vsega načrtovati. Poleg vsega tega nepričakovano 

zanosi in se zaplete v odnos z vrtnarjem, ki ji pokaže, da imajo kakor kaktusove 

bodice tudi njene bodice svoj namen. 

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

 



Hepworth Sally MOJA TAŠČA 

BERE: Lekše Tajda 

Opis 

 

Roman se odlično bere, saj je dogajanje z vsako stranjo bolj zanimivo in napeto. Ko 

Lucy spozna svojo taščo Diano, se ji sprva zdi vljudna in prijazna, a hitro zazna njeno 

hladnost. Kljub trudu ne moreta vzpostaviti pristnega odnosa. Diano sprva spoznamo 

kot egoistično in samozadostno žensko. Odločena je, da morata biti njena odrasla 

otroka, Ollie in Nettie, samostojna in da ju ne bo finančno podpirala. Tudi vnukov ji 

Lucy ne zaupa prav rada v varstvo. A ko spoznavamo Dianino težko preteklost, lahko 

začnemo z njo sočustvovati. Dejavna je v skupnosti, skrbi za begunce, ima lep in 

spoštljiv odnos z možem, ki ga skrbno neguje, ko ta zboli… Potem pa Diana umre in 

vse kaže na samomor. Po preiskavi se izkaže, da je šlo za umor. Kdo je morilec in 

kaj je njegov motiv?  

Zapleteni družinski odnosi, prekrivanje sedanjosti in preteklosti ter zanimivi opisi 

karakterjev glavnih protagonistov naredijo po videzu in naslovu lahkotno knjigo v zelo 

dober psihološki kriminalni roman. 

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

 

Cole Tillie TANČICA Z VITICAMI 

BERE: Menart Mojca 

Opis 

 

Prekrasna zgodba o brezmejni ljubezni je postavljena v čarobno pokrajino italijanske 

Umbrije. Plete se okoli italijanskega plemstva, ki je kljub ukinitvi monarhije leta 1946 

ohranilo svoj status in vpliv. Plemiško kri še vedno premožne družine ohranjajo 

predvsem z dogovorjenimi porokami in taka čaka tudi triindvajsetletno Careso Acardi, 

vojvodinjo Parmsko, ki mora na očetov ukaz zamenjati živahno newyorško življenje 

za umirjeno vinogradniško posest v Umbriji, kjer jo čaka izvoljenec, razvpiti plemiški 

lomilec src, princ Savono. Čeprav ne čutita nikakršne naklonjenosti, sledita ukazu 

očetov, ki skušata s poroko ohraniti premoženje in ugled obeh vinogradniških družin. 

Stvari pa se zapletejo, ko Caresa spozna preprostega vinogradniškega delavca 

Achilla. Kljub ljubezni na prvi pogled in prvinski privlačnosti, ki vlada med njima, ju 

razdvaja globok prepad med njunima svetovoma. Ga bosta uspela preseči in zaživeti 

skupaj? 

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

 

Patterson James 18. UGRABITEV 

BERE: Bertok Dragič Nanja 

Opis 

 



Narednica Lindsay Boxer se tokrat spopada s skrivnostnim izginotjem treh učiteljic. 

Primer iskanja pogrešanih oseb se hitro razvije v zapleteno preiskavo nevsakdanjega 

umora, ki kaže na morilca, ki ne izbira sredstev. Lindsay je pod velikim pritiskom, saj 

se preiskava kar ne premakne z mrtve točke. 

Tudi Lindsayjin mož Joe Molinari, ki dela za FBI, se spopada s skrivnostnim 

primerom ženske, ki trdi, da je zloglasnega vojnega zločinca iz domače Bosne videla 

na ulicah San Francisca. Po tistem, kar ji je storil med vojno, ne more verjeti, da se 

lahko sprehaja naokoli – svoboden, uspešen in premožen. Podrobnosti njegovega 

delovanja v času vojne so naravnost grozljive, razvoj preiskave pa združi posamične 

dejavnosti zakoncev v eno preiskavo mednarodnih razsežnosti. 

S pomočjo zagretih in pogumnih prijateljic Kluba preiskovalk umorov Lindsay in Joe 

odstirata tančice skrivnosti in uspešno premagujeta ovire, ki jih tudi tokrat ni malo. 

Nova napeta kriminalka iz serije Kluba preiskovalk umorov, v kateri se prepletata kar 

dve eksplozivni zgodbi, ki razkrivata tako človeško pokvarjenost kot tudi dejstvo, da 

na koncu vedno zmaga pravica. 

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

 

Habjan Vladimir ČEZ ROB 

BERE: Zavrl Žlebir Danica 

Opis 

 

Knjiga Čez rob je osma knjiga v zbirki Med gorskimi reševalci. Gre za leposlovno 

delo, za petnajst kratkih zgodb, v katerih je glavna tematika gorsko reševanje, pa tudi 

alpinizem in splošne planinske teme. Avtor je v knjigi poskušal opisati zahtevne, 

nevarne in težavne razmere, v katerih pogosto rešujejo, in s tem izpostaviti tudi 

humanitarno in prostovoljno dejavnost, ki jo vedno premalo izpostavljamo. Knjiga je 

obenem vabilo v naravo, v gorski svet. 

Knjiga je posvečena v spomin prijateljem, alpinistom in gorskim reševalcem Mateju 

Mošniku – Matotu (1975-2004),Klemenu Mikliču - Benkotu (1974-2010) in Dušanu 

Podbevšku – Duletu (1958-2010). 

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