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Jaouad Suleika MED DVEMA KRALJESTVOMA 

BERE: Lekše Tajda 

Opis 

 

Začelo se je s srbečico po nogah, kot tisoč pikov nevidnih komarjev. Nadaljevalo se 

je z večno utrujenostjo in dremanjem čez dan. Kljub temu je avtorici Suleiki uspelo 

diplomirati in se sveže zaljubljeni preseliti iz ZDA v Pariz. Po neštetih obiskih 

zdravnikov so ji pri dvaindvajsetih letih postavili diagnozo redke oblike levkemije in 

petintridesetodstotno možnost preživetja. Naslednjih pet let so Suleikin svet 

predstavljale štiri stene bolnišnične sobe, številne kemoterapije, eksperimentalno 

zdravljenje in na koncu uspešna presaditev kostnega mozga. Ko je vse to preživela, 

je ugotovila, da ne zna več živeti. Znašla se je med dvema kraljestvoma - med 

kraljestvom bolnih in kraljestvom zdravih. Resnična zgodba pacientke 5624. 

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

 

May Karl LOVEC JASTREBJI KLJUN 

BERE: Perozzi Iztok 

Opis 

 



Ime je dobil od Indijancev zaradi svojega izredno velikega nosu. Ima veliko fizično 

moč, zagorel obraz, njegovo majhno sivo oko je ostro in prodorno, vendar je v 

njegovi nenavadni fizionomiji nekaj, kar je takoj vzbudilo zaupanje. Svoje govore 

pogosto začne s svojo znamenito besedo… Strastno žveči tobak in pljuva tobačni 

sok v nasprotnike, neprijetne spraševalce in arogantne uradnike (ali pa pljune točno 

mimo cilja). V boju se pogovarja sam s seboj. 

Lovec Jastrebji kljun sodeluje v bitki pri trdnjavi Guadeloupe , kamor pride kot glasnik 

lorda Henryja Lindsaya, da bi Benitu Juárezu napovedal dobavo orožja in denarja. 

Pablu Corteju, ki želi zasesti ta prevoz, se predstavi kot "sir David Lindsay". Cortejo 

ga prelisiči in mu v boju s pištolami iztakne oko. 

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

 

Scherz Oliver PRIJATELJ Z OSTRIMI ZOBMI  

BERE Lekše Tajda 

Opis 

 

Tomi navdušeno skaklja po gozdu in spravlja zaklade v obustne mešičke: polžjo 

hišico, ptičje pero, krilo kačjega pastirja. Na lepem se zaleti v volka - najhujšega 

sovražnika tekunic. Strašni volk ne hlastne po njem, temveč ga le nemočno pogleda. 

Očitno je hudo poškodovan. Kako naj ga Tomi pusti samega? Vsak dan mu nosi 

hrano in sčasoma se spoprijateljita, vendar je njuno prijateljstvo kmalu postavljeno 

pred težko preizkušnjo. 

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

 

Jagerfeld Jenny KRALJICA SMEHA 

BERE Lekše Tajda 

Opis 

 

Glavna junakinja, najstnica Sasha, se odloči, da bo povsem drugačna od svoje 

pokojne mame, zato sestavi seznam sedmih stvari, ki se jih skuša držati in s tem 

ustaviti žalost, ki jo obdaja. Sedma točka na seznamu je želja, da bi postala kraljica 

smeha. Zato vedno išče zabavne dogodke in vse, kar se ji dogaja, skuša oblikovati v 

točko za nastop. Ko se ji ponudi možnost nastopa pred publiko, spoznamo, da je 

smeh lahko zdravilo, ki pa ne more zapolniti praznine, ki jo je za seboj pustila mama. 



Kako znova zgraditi odnos z očetom, ki je ravno tako zelo močno prizadet zaradi 

izgube žene? Kako znova zaživeti v šoli in med prijatelji? Kako se spoprijeti z 

žalovanjem in obiskovanjem psihologa? Kako sploh živeti naprej? Prav skozi zgodbo 

Sashe spoznamo še eno tabu temo, samomor, o kateri se z mladostniki ne 

pogovarjamo. V romanu z zelo prefinjenim občutkom avtorica združuje humor in 

pomembno življenjsko temo smrt starša. 

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

 

Perko Andrej OTROCI ALKOHOLIKOV IN TIRANOV 

BERE: Bertok Dragić Nanja 

Opis 

 

V knjigi je avtor , dr. Andrej Perko, želel prikazati vsaj delček doživljanja in trpljenja 

otrok, ki so živeli ob tiranskih, alkoholičnih ali kako drugače motenih starših. Njihove 

zgodbe parajo srce in so nam vsem v opomin, da o tem spregovorimo in na to 

opozarjamo. 

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

 

Wagner Jan AVTOPORTRET Z ROJEM ČEBEL 

BERE: Menart Mojca 

Opis 

 

Knjiga Avtoportret z rojem čebel vsebuje pesmi iz avtorjevih različnih zbirk, izbor je 

opravil pesnik sam, poleg poezije, ki je objavljena v izvirniku in slovenskem prevodu, 

pa lahko v knjigi preberemo tudi štiri avtorjeva prozna besedila, ki jim morda še 

najbolj pritiče oznaka esej in se prav tako vrtijo okoli poezije. Avtor se v poeziji rad 

poigrava tako z jezikom kot s tradicionalnimi pesniškimi oblikami, vendar obenem 

nenehno krši pravila. Marsikatera pesem spominja na tihožitje, pesnik pogosto izhaja 

iz povsem konkretnih in obenem običajnih stvari in na videz nepomembnih motivov, 

se potopi v njihovo notranje življenje in na ta način odpira velika vprašanja. 

Protagonisti njegovih pesmi so tako na primer žebelj, čajna vrečka, košček mila, 

vžigalica, pogosto pa so vzeti tudi iz rastlinskega in živalskega sveta (slak, koale, 

konj, murva, šampinjoni, kutine, ...). Pesmi so polne preobratov, lahkotnost je le 

navidezna, ironija prehaja v filozofijo, pomen se pogosto razkrije šele čisto na koncu. 



Zdi se, kot da se pesnik ves čas čudi svetu, k čudenju in temu, da na stvari pogleda z 

drugega zornega kota in jih ugleda v drugačni luči, pa napeljuje tudi bralca. Eseji 

nam odškrnejo vrata v Wagnerjevo pesniško delavnico, avtor nam v njih ponudi nekaj 

navodil, kako brati njegovo poezijo in (sodobno) poezijo nasploh – in morda tudi kako 

jo pisati. 

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

 

Zoche Hermann-Josef NAZARIJ, DEDIČ APOSTOLA  

BERE: Menart Mojca 

Opis 

 

Doživeta in dinamična pripoved iz časa prvih kristjanov, ko še pred leti veličastno 

Rimsko cesarstvo izgublja svojo mogočnost. Med kaotičnim dogajanjem, polnim 

bojev za prestol, spremljamo Nazarija in nekatere so-kristjane, ki se v nemirnem času 

trudijo, da bi poenotili tudi vse bolj razklano krščansko občestvo. Čeprav imam bralec 

spočetka občutek, da bo vrtinec usode vplival zlasti na medčloveške odnose 

romanesknih likov, na koncu vpliva na celoten ustroj krščanske vere. Prepričljivo 

duhovno nadaljevanje Apostola, Zochejeve prejšnje uspešnice. 

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

 

Konc Lorenzutti Nataša BESEDA, KI JE NIMAM  

BERE Lekše Tajda 

Opis 

 

Sonjo začne po nonini smrti vznemirjati družinska zgodovina. Njena babica in babičin 

brat sta namreč med vojno ostala brez obeh staršev, predvsem pa je usodnega dne, 

ko so nacisti ločili mame in otroke, izginila njuna mlajša sestra, takrat še dojenček. 

Nikomur ni uspelo odkriti, kaj se je z njo dogajalo in ali je sploh še živa, zato si to na 

svoja ramena naloži Sonja. Med raziskovanjem usode t. i. ukradenih otrok se sooči s 

številnimi vojnimi grozotami, sledi pa jo pripeljejo do različnih ljudi, tudi drugih 

ukradenih otrok, ki ji pomagajo s svojim spominom in pričevanji. Ob strani se odvija 

tudi Sonjina osebna zgodba, dekle namreč zapušča srednjo šolo in se podaja v 

odraslost, kar (bežno) spremlja tudi ljubezenska zgodba.  



Gre za izjemno pretresljivo in hkrati napeto branje, ki spretno prepleta preteklost in 

sedanjost; temelji na skupku resničnih zgodb, ki so pregnetene v eno samo, ki je 

pred nami.  

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

 

Vitez Grigor ZRCALCE 

BERE Lekše Tajda 

Opis 

 

Pravljica, hrvaškega klasika. Vsebina se suče okoli ogledalca, ki ga je v gozdu našel 

zajček in bil prepričan, da je to njegova slika. Prav tako je mislila tudi veverička, ko se 

je zrcalila v njem, in še klepetava šoja. Jasno, da se je vnel živahen prepirček, ki mu 

je konec naredil medved, ko je prilomastil mimo in svečano dejal, da je to njegova 

slika. Taki avtoriteti se drobne živalice niso mogle upreti in kosmatinec je “svojo sliko” 

odnesel domov, v svoj brlog in jo obesil na steno, da je bila vsa medvedja družina 

zadovoljna. 

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

 

Kovič Kajetan ZMAJ DIRENDAJ 

BERE Lekše Tajda 

Opis 

 

Iščemo ZMAJA DIRENDAJA, ki županu nagaja. 

Zmajski mladiček se nikakor ne more odločiti, kako bi lahko bil koristen v belem 

mestu, zato dela zgago. Namesto da bi stražil na mostu, se po mestu potepa s psom 

Bernijem ter se baše s klobasami, tortami, palačinkami in lubenicami. Zabavna 

zgodbica, ki malčke zlahka nasmeje. Hkrati pa sporoča, da je otroštvo srečno samo, 

če je ravno prav brezskrbno.  

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

 

Andersen H. CH. KRALJIČNA NA ZRNU GRAHA 

BERE Lekše Tajda 

Opis 



Kako ugotoviti, če je dekle res prava kraljična? Takšno vprašanje je mučilo kraljeviča, 

ki je izbiral nevesto. Potem se je stara kraljica domislila nenavadnega preizkusa. 

Prava kraljična bo čutila drobno zrno graha pod dvajsetimi žimnicami in pernicami. 

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

 

Grimm Jakob in Wilhelm RDEČA KAPICA 

BERE Lekše Tajda 

Opis 

 

Bila je srčkana deklica s kapico iz rdečega žameta, zato so ji rekli kar Rdeča kapica. 

Nekega dne jo je mama poslala k bolni babici. Na poti skozi gozd jo ustavi volk in ker 

deklica ni vedela, da je volk nevarna žival, se ga ni bala in je začela govoriti z 

zanimivo živaljo. Naivna je volku skozi pogovor povedala, tudi, kam gre in kje se 

nahaja babina hiša … 

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

 

VOLK IN SEDEM KOZLIČKOV 

BERE Lekše Tajda 

Opis 

 

Ruska pravljica pripoveduje o živalski družini, v kateri je koza ves čas pridobivala 

hrano za svojih sedem otrok. Otrokom je večkrat rekla, naj ne odpirajo vrat 

neznancem medtem ko nje ni doma. 

In tako je nekega dne, ko je bila mama koza zdoma, prišel volk in pretental kozličke, 

da so mu odprli vrata, nato pa jih je pojedel šest. Najmlajšemu je uspelo pobegniti in 

je odhitel povedati mami kozi, kaj se je zgodilo. Mama koza je takoj odhitela poiskati 

volka in ga je kmalu zagledala, ko je spal nedaleč od hiše. Spečemu volku je 

razparala trebuh in ven izvlekla svoje žive otroke, namesto njih pa vanj nasula 

kamenje. Volk se je zbudil in hotel piti iz potoka, a se je zaradi teže kamenja v 

trebuhu prekucnil v vodo in utonil. 

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

 

Valjavec Matija PASTIR 

BERE: Lekše Tajda 



Opis 

 

Avtor pripovedne pravljice, lahko bi ji rekli tudi basen, sodi med največje zapisovalce 

in zbiratelje slovenskega ljudskega pripovedništva v 19. stoletju. Bil je izjemen 

jezikoslovec, pesnik, prevajalec in pripovednik, mojster verzifikacije in začetnik 

kajkavske leksikografije. Velja za najpomembnejšega slovenskega basnopisca. 

Njegov poseben opus predstavljajo pravljice, zlasti z živalsko motiviko, legende idr. 

Pravljica bralcu opiše dneve revnega pastirja in njegove ostarele matere, opiše 

dobroto pastirja, ki je na koncu poplačana. 

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

 

Andersen H. CH. VŽIGALNIK  

BERE Lekše Tajda 

Opis 

 

Pravljica govori o revnem vojaku, ki se vrača domov iz vojne. Spozna čarovnico, ki 

ga prosi, da spleza v votlo drevo in prinese čarobni vžigalnik. Čarovnica mu dovoli, 

da vzame vse, kar najde v votlini, vendar ne tudi škatlo z žerjavico. V drevesu vojak 

najde tri komore, polne dragocenih kovancev, ki jih varujejo trije pošastni psi: "eden z 

očmi v velikosti čajne skodelice", ki varuje zakladnico z denarjem, drugi z "očmi v 

velikosti vodnega mlina", ki varuje zakladnico s srebrom, in tretji z očmi v velikosti 

okroglega stolpa, ki varuje zakladnico z zlatom. Napolni si žepe z denarjem, najde 

vžigalnik in se vrne k čarovnici, vendar ji ne izroči vžigalnika, temveč ji s svojim 

mečem odbije glavo … 

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

 

Lamprecht Tilka BELE VRTNICE. SESTRA DRAGICA 

BERE: Menart Mojca 

Opis 

 

Povest Bele vrtnice opisuje bolezen mlade žene.  

Sestra Dragica je avtoričina dolga povest o Ivanki in Mirku. 

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

 



Omerza Igor, Pezdir Rado KRIMINALNI TEMELJI TERITORIALNE OBRAMBE IN 

NLB 

BERE: Perozzi Iztok 

Opis 

 

Raziskovalca udbovskih arhivov Igor Omerza in Rado Pezdir sta napisala knjigo, ki je 

sestavljena iz dveh delov. Prvi del Tajna ekonomika Udbe opisuje povojno rojstvo 

udbovske gospodarske hobotnice in njene glavne akterje. V tem delu tudi izvemo, 

kako je vzporedna udbovska ekonomija prerasla konec 60. in v začetku 70. let 20. 

stoletja v vzporedno bančništvo, predhodnika banksterstva, ki je živelo še po 

osamosvojitvi Slovenije. 

V drugem delu Črni “teritorialni” fondi je prikazano rojstvo Titove TO, oblikovanje 

črnih deviz naše TO, odkrivanje in kilavo razčiščevanje teh fondov. Posebej 

analizirata tudi nezakonito dejavnost Nika Kavčiča (generalnega direktorja LB) in 

Miloša Ogrizka (nekdaj celo načelnika slovenske Udbe). 

Razložen je tudi nastanek t. i. Zelene knjige, vzroki za ta falsifikat srbske Udbe in 

KOS, vire, ki so jo rodili in posledice, ki jih je povzročila. Knjiga ima 284 strani, 

razkriva številna nova in šokantna dejstva in je opremljena s faksimili dokumentov ter 

zanimivimi fotografijami. 

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

 

Dubois Jean-Paul VSAK OD NAS BIVA NA TEM SVETU PO SVOJE 

BERE: Meglič Iva 

Opis 

 

Svet, v katerem biva Paul Hansen, se spreminja. Ljudje ne spoštujejo več osnovnih 

načel človeškega sobivanja; toplino in empatijo sta zamenjala birokracija in 

dlakocepstvo. Paul se dolgo zateka v svoj varni kotiček pod soncem, hišniško službo 

in partnersko življenje, dokler preveč ne postane preveč. Takrat se Paul upre – in 

konča v zaporu. »Prvič v vseh teh letih sem prekršil pravila in bilo je prečudovito.« Je 

Paul upornik brez razloga ali eden redkih, ki še vidi, kaj je prav? Kdo je tu nor? 

Romanu, ki spregovori o človečnosti v sodobni družbi. 

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

 



Gerenčer Simona PRAVICA BITI ČLOVEK - zbornik Dlan 

BERE: Menart Mojca 

Opis 

 

Knjiga, ki predstavi delovanje združenja - Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN - od 

njegove ustanovitve leta 2005 do danes, s tem pa tudi strmo pot, prehojeno skupaj z 

ljudmi z gluhoslepoto, in proces njihovega osvobajanja.  

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

 

Hočevar Tone KOSMATA DRUŠČINA 

BERE: Bertok Drašić Nanja 

Opis 

 

Avtor se tudi tokrat izkaže kot izvrsten pripovedovalec: v zgodbe o pasjih junakih, 

med katerimi so reševalec, terapevtska psička, pa psička, ki se je naučila opozarjati, 

kdaj je pri diabetesu potrebno ukrepanje, in celo filmska zvezda, je  Hočevar vpletel 

spomine na otroštvo in bivanja po svetu, oris slovenske kinologije, predvsem pa 

marsikatero nabrito in duhovito dogodivščino in potegavščino, v kateri glavno vlogo 

igrajo njegovi štirinožni prijatelji. 

V Kosmati druščini bralec spozna navihane, ostre, lovske in crkljive psičke, ki so 

Hočevarjevim bogatili življenje, včasih pa jim ga celo reševali! 

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

 

Bračič Julija GRENKA ROŽA 

BERE: Menart Mojca 

Opis 

 

Gre za novelo iz leta 1944. V središču opisovanja je trdna hmeljarska kmetija v 

Savinjski dolini pa zakonske težave obiralke hmelja, ko se le-ta poroči z 

gospodarjevim sinom in še naprej pomaga svoji revni družini. 

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

 

Juul Jesper SPOŠTOVANJE, ZAUPANJE IN LJUBEZEN  

BERE: Meglič Iva 



Opis 

 

Skrivnost uspešne vzgoje. Najsi gre za trmo, težave v šoli ali puberteto, enakopravni 

odnosi so tudi v težkih časih ključ do družinske sreče. Priznani družinski terapevt 

Jesper Juul v knjigi opisuje bistvo svojega dolgoletnega dela z otroki in starši. 

Najsi gre za trmo, težave v šoli ali puberteto, enakopravni odnosi so tudi v težkih 

časih ključ do družinske sreče. Priznani družinski terapevt Jesper Juul v knjigi opisuje 

bistvo svojega dolgoletnega dela z otroki in starši. S primeri iz vsakdanjega življenja 

dokazuje, da lahko s spoštovanjem, zaupanjem in ljubeznijo premagamo še tako 

zapletene izzive, ki jih prinaša življenje z otroki. Skrivnost uspešne vzgoje. 

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

 

Pregelj Sebastijan DEČEK BRIN NA DOMAČEM KOLIŠČU 

BERE: Meglič Iva 

Opis: 

 

Deček Brin živi na enem izmed kolišč, ki so v pradavnini stala na jezeru, kjer je danes 

Ljubljansko barje. Njegova družina, ki jo vodi ded Volk, je velika. Medtem ko večina 

verjame, kar jim povejo starejši, je Brin zvedav fant. Ne verjame, da je za visokimi 

gorami, ki jih prekrivata večni sneg in led, konec sveta. Podobno je tudi z njegovim 

stricem Oblakom. Mož, ki velja na kolišču za posebneža, iz lesa ustvarja stvari, ki se 

drugim zde nepotrebne in jih ne razumejo. Dokler nazadnje ne izdela prvega kolesa. 

Šele s pomočjo Brinove navdušenosti ostali prebivalci spregledajo njegovo 

uporabnost. Tako kot je nekoč davno ded Volk udomačil volka, po katerem je dobil 

ime, Brin udomači sokola. Ko pa za nameček ukane medveda in tako reši pastirja in 

čredo, postane v očeh prebivalcev kolišča junak. 

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

 

Lindgren Astrid DETEKTIVSKI MOJSTER BLOMKVIST 

BERE: Meglič Iva 

Opis: 

 

Trije 13-letni prijatelji Kalle, Anders in Eva-Lotta se v zaspanem mestecu Lillköpingu 

nekoliko dolgočasijo. Imenujejo se Bele vrtnice in se nenehno borijo za kamen 



nenavadne oblike, imenovan Stormumriken, proti Sixtenu, Benki in Jonteju iz Rdečih 

vrtnic. 

Kalle Blomkvist je mlad amaterski detektiv, ki se rad primerja z nekoliko bolj znanimi 

detektivi, kot sta Hercule Poirot in Lord Peter Wimsey. Najraje leži pod hruško na vrtu 

in si predstavlja, da predava kriminološka predavanja izmišljenemu, a občudujočemu 

občinstvu. V poletnih mesecih skupaj s prijatelji odkrije skrivnostne dogodke pod 

površjem idiličnega mesteca. Lov na zločince se vedno dobro konča, včasih pa se 

stvari resno zapletejo.  Veliki svet s svojimi gangsterji je morda včasih preveč 

nevaren za najstniškega mojstra detektiva. 

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

 

Carretto Carlo JAZ, FRANČIŠEK 

BERE: Lekše Tajda 

Opis: 

 

Pokojni duhovni pisatelj Carlo Carretto v knjigi Jaz, Frančišek pokaže Frančiškovo 

mistično opredelitev za uboge. Knjiga je napisana v pripovedovalno-razmišljujočem 

slogu – teče v prvi osebi. Avtor Frančiška predstavi kot preroka miru in nenasilja, kot 

oznanjevalca in pričevalca neustavljive moči ljubezni. 

Socialni in gmotni položaj ljudi v postmoderni družbi je občutljiva tema, vendar ne 

primarno cerkvena. Sv. Frančišek ne nasprotuje bogastvu, saj je podoba drže, čutenj 

in doživetij, ki ne iščejo temelja v razumskih in retoričnih opredelitvah. Pisatelj se je 

poglobil v lik svetega Frančiška Asiškega in ga je bralcu znova naredil živega in 

zgovornega. To delo naj bi bralcu približalo svetnikovo dušo, njegov pogled na svet, 

njegovo življenjsko usmerjenost 

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

 

Porter Max BRIDKOST JE STVAR S PERESI 

BERE: Lekše Tajda 

Opis 

 

Po tragični smrti žene oče ostane sam z dvema sinovoma. Njihovo londonsko 

stanovanje polnijo globoka žalost, nejevera in praznina. Tedaj pa se k njim naseli 

Vrana, »sentimentalna ptica«, ki jo je k njim priklicala izguba in ki se nameni ostati z 



njimi, vse dokler se njihova rana ne bo začela celiti … Bridkost je stvar s peresi je 

neverjeten prvenec, deloma novela, deloma pravljica, deloma esej o izgubi. Napisan 

z liričnim slogom, ki iz proze z lahkoto prehaja v poezijo ali skoraj dramske dele in iz 

čustveno pretresljivih odlomkov v tople, duhovite povedi.Knjiga napisana v liričnem 

slogu; iz proze z lahkoto prehaja v poezijo ali skoraj v dramske dele in iz čustveno 

pretresljivih odlomkov v tople, duhovite povedi. Avtor govori o smrti, izgubi, žalosti in 

tolažbi, ki jo najdemo v ljubezni in umetnosti – in obenem knjiga, ki dokazuje, da sta 

ljubezen in umetnost včasih sinonima. 

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

 

Noble Elizabeth DRUŽINSKE POČITNICE 

BERE: Bertok Dragić Nanja 

Opis 

 

Charlie se po smrti svoje ljubljene žene trudi živeti naprej. Ima tri odrasle otroke, 

dočakal je tudi že vnučke. Čeprav mu otroci ne zaupajo vsega, čuti, da jih 

premagujejo življenjske težave in skrbi. Želi si, da bi imel ob sebi pokojno ženo 

Daphne, ki jim je vedno znala prisluhniti in pomagati. Odloči se, da bi svoj 

osemdeseti rojstni dan rad praznoval v krogu svoje družine. Vse tri otroke skupaj z 

družinami povabi v razkošno vilo, sredi idiličnega angleškega podeželja, da bodo 

skupaj preživeli deset dni dopusta. Charlie upa, da bodo zdržali skupaj. Sin Scott je 

bil dolgo časa zagrizen samec in uspešen poslovnež, a se je povsem nepričakovano 

poročil s Heather, ki ima že dve hčerki, za povrh pa je še Američanka. Hči Laura se 

je po osemnajstih letih zakona znašla pred ločitvijo in bolečim spoznanjem, da jo je 

mož zapustil zaradi mlajše ljubice. Najmlajši sin Nick pa se po prometni nesreči, ki 

mu je vzela ljubljeno ženo, sam spopada z vzgojo treh majhnih otrok. In poskuša 

preživeti vsak dan posebej.  

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

 

Nothomb Amelie ŽEJA 

BERE: Mai Simona 

Opis 

 



Gre za kratek, jasno izpisan in izvrstno preveden roman, ki pa je nič več in nič manj 

kot prvoosebna izpoved samega Jezusa, ko ta racionalno, a seveda še vedno 

povzdignjeno pripoveduje o zadnjih dneh svojega življenja, o svoji preteklosti, očetu, 

svojih bližnjih, skupaj z Magdaleno ter svojem pogledu na ljubezen nasploh. Njegove 

besede so po eni strani pomirjujoče, po drugi pa vznemirjujoče, saj je njegova usoda 

– in prepričanost o njej – tako definitivna, da je še dva tisoč let kasneje neverjetno 

aktualna, hkrati pa tudi tako trdno izklesana, da še vedno predstavlja enega od 

gradnikov naše civilizacije. 

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

 

May Karl SMRT CESARJA MAKSIMILJANA 

BERE: Perozzi Iztok 

Opis 

 

Nemškemu zdravniku Karlu Sternauu uspe ozdraviti španskega grofa Emanuela de 

Rodrigando in se poročiti z njegovo hčerko Roso de Rodrigando. Vendar je 

Gasparino Cortejo, grofov nepridiprav, že pred časom svojega sina postavil proti 

dedinji, ki jo je grof zamenjal, da bi se polastil Rodrigandovega posestva. Sternaua 

zvabi v Mehiko, kjer ga zapre v starodavno piramido. Sternau uspe pobegniti, vendar 

ga po nekaj vračanjih tja in nazaj s prijatelji pustijo na samotnem otoku. Šele čez 

mnogo let jih osvobodi, da bi jih po nekaj letih spet ujel in zaprl v samostanu della 

Barbara. Nazadnje svojega bodočega tasta osvobodi poročnik Kurt Helmers, 

zaročenec Sternaujeve hčerke. Sledi velika združitev ločenih družin Helmers, de 

Rodriganda, von Olsunna itd. 

S pričujočim delom se zaključi zgodba okoli rodbine Rodriganda v Mehiki, hkrati pa 

spremljamo politične razmere v taisti državi, kjer doživimo žalosten konec cesarja 

Maksimiljana in ponovno vlado republikanca Juareza. Knjiga, v kateri se sreča fikcija 

s političnimi razmerami v Evropi in Mehiki. 

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

Grampovčan Gylan Andrej MISLI, AFORIZMI 

BERE: Meglič Iva 

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

Grampovčan Gylan Andrej MOZAIK STARIH SLIK 

BERE: Meglič Iva 



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

 

Kolar Boris POTOPIMO ISLANDIJO! 

BERE: Zavrl Žlebir Danica 

Opis 

 

Boris Kolar je ekolog v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v 

Mariboru, obenem pa je tudi vse bolj produktiven literat, ki je napisal ta izviren in 

satiričen roman, katerega je postavil na Nizozemsko. Zwarteburen je namreč 

(izmišljeno) mestece z občinsko upravo v Groningenskem okrožju in precej 

ekscentričnimi prebivalci, ki se jim je dolgo uspelo izmikati brutalnemu kolesju 

zgodovine, dokler do njih niso prišli popotresni sunki finančne krize ter polom, ki ga je 

pri prebivalcih Zwarteburena povzročilo tvegano vlaganje v zdaj bankrotirane 

islandske banke. Zwarteburenčani se tako odločijo »spremeniti zgodovino«, zato 

napnejo jadra in se odpravijo proti Islandiji, da bi jo iz maščevanja preprosto … 

potopili. Izvirno zasnovan roman, ki se vešče poigrava tako s fikcijo kot resničnimi 

dejstvi, na katera je naslonjen. 

Roman z vonjem po morju in nafti. Nekakšna popotovalna odisejada, karikatura 

Evrope v predkovidnem času in počastitev Kolarjevemu življenju na Nizozemskem in 

prijateljem, ki jih je imel tam. 

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

 

Grampovčan Gylan Andrej PIŠEM, TOREJ SEM… 

BERE: Meglič Iva 

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

 

Alexander Jessica Joelle VZGOJA PO DANSKO 

BERE: Menart Mojca 

Opis 

 

Avtorici, Alexander Jessica Joelle in Dissing Sandahl Iben - ena uveljavljena danska 

psihoterapevtka, druga ameriška kolumnistka, sta prepričani, da razlog za srečo 

Dancev tiči v njihovi vzgoji. Na prvi strani knjige bralca čaka 6 P-jev za uspešno 

vzgojo: P kot … prosta igra (tega je v času številnih popoldanskih dejavnosti vedno 



manj), P kot … pristnost (razumevanje lastnih čustev, ki niso nujno samo pozitivna), 

P…kot preokvirjanje (poiščite kdaj tudi svetlo plat v kaki slabi stvari), P kot … 

poglobljena empatija (razvijanje metod za razumevanje in odpuščanje), P… kot proč 

z ultimati (ne pozabite, otrok je v svoji osnovi dober) in P… kot povezanost (hygge ali 

domačnost) in so v nadaljevanju še podrobneje obdelani. Danska filozofija 

starševstva in njihov način vzgoje za: trdožive, čustveno trdne, srečne otroke, ki 

odrastejo v trdožive, čustveno trdne in srečne odrasle, ti pa uspešni način svoje 

vzgoje prenašajo na svoje otroke. Knjiga o vzgoji samozavestnih in sposobnih otrok. 

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

 

Lao Tse  TAO TE JING  

BERE: Lekše Tajda 

Opis 

 

Naslov knjige Tao Te jing pomeni v prevodu Knjiga poti. Lao Tzu ali Lao Zi pa v 

prostem prevodu pomeni »modri starec«. Ta se je pojavil v šestem stoletju pred 

našim štetjem na Kitajskem. Njegovo pravo ime naj bi bilo Er Li.  

Lao Tse življenje pogosto primerja s prehojeno potjo ali pa z vodo. Njegov izrek je 

postal ljudski in se glasi: Potovanje, dolgo tisoč milj, se začne s prvim korakom. 

Ravno tako v svojih razmišljanjih poudarja, da je pot važnejša od cilja. Ljudje, ki imajo 

možnost in priložnost, da se dvignejo iz monotonije vsakdanjika, sami spoznajo 

pomembnost poti. Pri tem je poudarek na našem zavestnem doživljanju poti in 

prepuščanju vseprisotni modrosti, ki nas vodi do cilja. Zelo znano načelo učenja Lao 

Tseja je t. i. wu wei ali načelo nedelovanja. To bi lahko pomenilo povabilo za 

lenarjenje, vendar je to daleč od tega. Gre bolj za lahkotnost delovanja, ki si jo 

pridobimo, kadar sledimo Poti. Ko se ne mučimo več s tem, kar delamo, ampak nam 

to postane igra. 

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