9. SEZONA ŽUPANČIČEVE
BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE

» … Dobro zgodbo razume vsak
in nič nas ne moti,
če jo slišimo spet in spet.
Kajti vsakič,
ko jo nekdo pove ali prebere,
naglas ali samemu sebi,
se zgodba rodi na novo.«
(Polonca Kovač)

Oktober 2019

Čas, ko se narava pripravlja k jesenskemu počitku, je čas, ko si vsak izmed nas rad
najde čas za dobro knjigo.
Tudi to jesen smo vam v Knjižnici Črnomelj in Krajevni knjižnici Semič pripravili
bogat izbor knjig za Župančičevo bralno značko za odrasle.
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Spoštovani!

Ponujamo vam nov bralni seznam, ki je namenjen
vzpodbujanju bralne kulture. Sezona bralne značke se pričenja
z literarnim večerom, ki ga pripravimo v mesecu oktobru,
konča pa aprila, ko obeležimo Svetovni dan knjige. Takrat tudi
vsi sodelujoči, ki so izpolnili bralne zloženke prejmejo posebna
priznanja.
Seznam je rezultat predanega dela knjižničark, ki se trudijo v
okviru projektov Bralni klub za odrasle, ki v Knjižnici Črnomelj
uspešno deluje že 15 let, v Krajevni knjižnici Semič pa od leta
2016.
Bralno značko za odrasle smo vam prvič ponudili pred šestimi
leti in z veseljem ugotavljamo, da je projekt zaživel ter da se
bralni virus uspešno širi. Tako smo v letu 2015 pričeli z
Bralnimi srečanji v Domu starejših občanov Črnomelj ter
naslednje leto uvedli tudi Bralno značko za tamkajšnje
zaposlene.
V bralnem seznamu je nabor kvalitetne in zanimive domače in
tuje literature, zato vam želimo veliko užitkov pri branju!
Anja Panjan Trgovčić, direktorica Knjižnice Črnomelj
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Spoštovani bralci!
V Knjižnici Črnomelj
in
Krajevni knjižnici Semič
smo
v oktobru 2019
pričeli z
Župančičevo bralno značko za odrasle,
ki jo bomo zaključili
v aprilu 2020.
Kdo lahko sodeluje?
Vsi odrasli obiskovalci oz. uporabniki
Knjižnice Črnomelj in Krajevne knjižnice Semič.
Kako lahko sodelujete?
Preberete najmanj pet knjig.
Od tega naj bodo
tri iz priloženega seznama in
dve po lastni izbiri.
Naslove prebranih knjig in
svoje podatke zapišete na obrazec,
ki se nahaja na koncu
seznama priporočene literature.
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NAGRADA KRESNIK 2019
Bronja Žakelj: Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset je pretresljiv, duhovit in navdihujoč
roman, ki opisuje življenjsko zgodbo pripovedovalke,
odraščajoče v sedemdesetih in osemdesetih letih. Njen otroški
svet sestavljajo starši, brat Rok, babica Dada, tete in strici, pa
Benko, Albert keksi, Oddaja o morju in pomorščakih, Gavrilović
in prenos sarajevskih olimpijskih iger. A čeprav govori o
naštetem, je avtobiografski roman predvsem pripoved o
odraščanju, soočanju z izgubo in boleznijo, pripoved o
udomačevanju strahu in o vsem tistem, česar nočemo videti,
dokler s tem nismo neizbežno soočeni.

»Sreča domuje pri tebi. Tudi pri meni.
Tudi pri tvojih in mojih znancih in prijateljih.
Sreča je razdeljena na vse ljudi in se na smeh drži in je nikoli ne zmanjka.
Ko se sreča deli, se množi. Sreča pozna samo to matematiko.
Ne da se je kupiti in ne prodati, mogoče jo je samo razdati.«
(B. Golob)

NOMINIRANCI ZA NAGRADO KRESNIK 2019

Mirt Komel: Medsočje
Dnevniški zapisi novinarja Erika Tlomma nas popeljejo v
Medsočje, kraj, ki leži nekje v Soški dolini. Mestno lepotico
najdejo mrtvo, razgaljeno in privezano na razklano lipo sredi
trga. Izkaže se, da ni razklana le lipa, temveč tudi zgrožena
lokalna skupnost. Zaradi nenavadnosti primera na teren
vpokličejo posebno detektivko, Dante D., s katero stopi Erik
Tlomm v partnersko preiskovalno razmerje.
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Jani Virk: Brez imena
Glavni junak romana je najstnik, čigar urejeno, srečno otroštvo
je presekala ločitev staršev. Iz lepe hiše z vrtom se je fant z
mamo preselil v pusto blokovsko naselje, oče je z mlado ljubico
odšel živet nekam na Primorsko. Občutljivi fant se znajde v hudi
življenjski stiski, saj mama po razvezi zapade v težko depresijo,
očetovi obiski in vabila na morje so čedalje redkejša, v novem
okolju ne najde prijateljev. Fantu je v edino tolažbo igranje
nogometa, kjer je uspešen, vendar prihod novega trenerja
pomeni zlo, ki skoraj uniči že tako krhko, ranjeno dušo.

Mojca Širok: Pogodba
Zgodba se začne s tremi smrtmi v eni oči. Najprej se zgodi
umor enega najuspešnejših rimskih odvetnikov, sledi umor
uglednega kirurga, ki naj bi zdravil najbolj iskanega
kriminalca v državi, nato pa še samomor velikega
mafijskega šefa, ki je botroval premirju med mafijo in državo.

Vladimir P. Štefanec: Najlepša neznanka svetloba
Šest portretnih fotografij s pisalne mize glavnega junaka Filipa je
izhodišče za šest poglavij romana. Oče, brat, tujka, ženska, ki ni
mogla umreti, mati in deček s kodri s prisotnostjo ali
spominskimi utrinki naseljujejo fotografski studio. Njihove
preteklosti, posebni časi, se prepletejo v skupno zgodbo, skupni
čas triumfa nove, hitrejše dobe na začetku dvajsetega stoletja,
ko fotografiranje dokončno zamenja slikarsko portretiranje.
Roman o osvobajanju posameznika ob soočanju z družinsko in
lastno preteklostjo.
»Trdno verujem v moč knjige.
V knjigah se ohranjajo zgodbe ljudi.
Beremo jih vedno in povsod.
Knjige omogočajo ljudem,
da se njihova srca in duše srečujejo in družijo.«
(Shigeo Watanabe)
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LEPOSLOVJE SLOVENSKIH AVTORJEV
Ingrid Divković: Zdaj živim
V romanu se prepletajo zgodbe treh žensk: Elene, Ane in
Naide, ki jih poleg želje, da bi bile ljubljene, druži tudi to, da si
ne upajo (za)živeti. V prvi osebi pripovedujejo o svojem
življenju in razgaljajo dušo, prežeto z bolečino. Nobena od njih
ni zadovoljna, vse tri razjedajo jeza, samoobtoževanje in
zavist, dokler ne spoznajo Življenja in ne odprejo srca za
ljubezen.

Janežič Jožica: Na obalah spomina
V avtobiografskem zapisu spremljamo avtorico od njenega
otroštva na Primorskem v času fašizma, nacizma in
komunizma do odločitve o odhodu v svobodni svet, ki jo
pripelje do obal Avstralije in Amerike.
Avtorica z vso iskrenostjo izpiše tako svoje lepe kot hude
izkušnje, uspehe in padce, vselej pa tudi moč, ki ji pomaga
naprej – da z lastnim trudom in z Božjo pomočjo uresniči svoje
upravičeno hrepenenje po izpolnjenem življenju.
Leon Pogelšek, Slavko Pregl: Skrivnost se imenuje Erich
Šlomovič
V romanu teče zgodba o prevarantih, kako prevarante
prevarajo še večji prevaranti, o trgu umetnin in skrivnostni
likovni zbirki. V svetu zbirateljev, trgovcev, svetovnih muzejev
in galerij je še posebno vznemirljivo takrat, ko se pojavi na
obzorju dragocena umetnina ali možnost visokega zaslužka
… Slavko Pregl je ta svet – poln preobratov, prevar, humorja
in hedonizma – prikazal zelo od blizu, saj je roman zasnovan
po resničnih dogodkih, kot jih je opisal eden od akterjev,
galerist Leon Pogelšek.

Ruža Vreg: Podeželska zdravnica
Knjiga je ena najpretresljivejših pripovedi in izpovedi, kar so jih
napisale zdravnice na Slovenskem. Zgodba o preteklem in
polpreteklem obdobju, o osebnih doživljajih, o velikem
trpljenju. Napisana naravnost, iskreno, jedrnato, brez
slepomišenja, predvsem pa z veliko človeško prizadetostjo.
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Peter Čeferin, Vasja Jager: Sodni dnevi
Napeta kriminalka Sodni dnevi se začne v črnogorski Budvi,
kjer najdejo razpadajoče truplo premožnega Slovenca Karla
Marona. Vse okoliščine in dokazi kažejo na vpletenost
mladega Tomija Klajna. Ta edinega zaveznika najde v
kljubovalnem odvetniku Edvardu Meliku, ki se po ženini smrti
zažene v primer, kot da v njem išče lastno odrešitev.
Odlično odvetniško kriminalko Sodni dnevi sta napisala znani
odvetnik Peter Čeferin in preiskovalni novinar Vasja Jager, ki
sta poskrbela za napeto in »žmohtno« branje.
Igor Karlovšek: Sodišče
Zakoten slovenski kraj, Jurklošter, postane prizorišče strelskega
obračuna. Kljub trdnemu alibiju obtožijo računalničarja Petra
Praha, saj naj bi prav on napeljeval k streljanju, za katerega
obtožijo zapitega komunalnega delavca Draga Hrovata. Prah
najame odvetnika Domna Dimca, ki je dober prijatelj tožilca, ki
zastopa obtožbo v kazenskem postopku. Proces traja dvajset
let in Peter Prah je kljub odvetnikovim naporom in kljub
pomanjkanju dokazov obsojen. V tem času ga zapusti tudi
družina in življenje se mu popolnoma spremeni.

Tadej Golob: Leninov park
Nedolžnih ni...
Nova kriminalka avtorja uspešnice Jezero!
V majhnem parku sredi Ljubljane odkrijejo truplo ženske,
ustreljene v glavo. Dan kasneje na enak način umre moški na
Metelkovi. Sta umora povezana? Ljubljana se kuha v
vročinskem valu, v Sloveniji se po volitvah vzpostavlja nova
oblast, Taras Birsa pa ima že brez tega dovolj svojih težav.

Dobra knjiga (ali zgodba) je dragocena,
ker šola našo tenkočutnost,
opozarja na tisoč malenkosti in tako sprosti našo domišljijo,
da si lahko ustvarimo lastno sodbo.
(Polonca Kovač)
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Andraž Rožman: Trije spomini : med Hajfo, Alepom in
Ljubljano
Mohamad Al Munem je sirski pesnik, založnik, intelektualec.
Zato, da bi družini utrl pot v svobodo, se poda na dolgo in
negotovo begunsko pot, ki ga zanese v Slovenijo. Izvemo, da
je Mohamad že bil begunec, njegovo družino so pregnali iz
Palestine v Sirijo, v Ljubljani sedaj zopet zaproša za azil. To je
tudi čas, ko spremljamo medijsko odmevnejšo zgodbo brivca
Ahmada. Medtem ko Ahmad in mnogi drugi nimajo te sreče,
Mohamad zase in za družino pridobi begunski status.
Eva Mahkovic: Na tak dan najbolj trpi mastercard
Na tak dan najbolj trpi mastercard so zapisi Eve Mahkovic, ki
so bili na Facebooku kot statusi objavljeni med decembrom
2016 in aprilom 2019. Teksti, ki so bili izvirno namenjeni
omejeni skupini bralcev, avtoričinih prijateljev na Facebooku,
odsevajo urbano življenje zaposlene Ljubljančanke, stare
okrog trideset let: to so popisi vsakdanjih dogodkov, slučajno
slišane in zabeležene situacije sodobne Ljubljane,
komentarji aktualnega družbenega dogajanja, intimne
izpovedi, kombinacija teh zapisov pa se sčasoma sestavi v
nekakšno dnevniško formo.
Miha Mazzini: Funny
Oče, nekoč uspešen novinar, je brezupno brezposeln, mami
grozi izguba sicer nesmiselne službe, genialni tridesetletni sin
se nikakor ne odloči za samostojnost. V marsičem tipično
slovensko družino z ekranov napadajo prazne, neumne fraze,
ki jih spravljajo v še hujši obup, tudi pogovori z nekdanjimi
prijatelji so brezupno prazni.
Zdi se že, da zanje ni rešitve, potem pa se mati nenadoma
odloči: sama želi oditi v Afriko. Oče vztraja, da gre z njo, a
izkaže se, da žena ne išče le novih poti, pač pa tudi ljubezen in
vse karte se premešajo na novo ...
Maja Sotenšek: Airbnbjevske zgodbe - Ko te do solz
prevzame že prva zgodba
Piran, Istra, morje, počitnice, potovanja, ljubezen, bolečina...
kratke zgodbe Maje Sotenšek pripovedujejo o srečanjih z ljudmi,
ki jim je preko platforme airbnb ponudila gostoljubje, ali ga bila
kje v tujih krajih sama deležna. Odlikuje jih presenetljivo lep
jezik, v njih se zrcalijo avtoričina nežnost, humor in globok
vpogled v človeško dušo. Knjiga je lepo oblikovana in
opremljena z prisrčnimi ilustracijami Pirančanke Miriam Monica.
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Marjan Tomšič: Óštrigéca
Óštrigéca je eden jezikovno najbogatejših in najbolj izbrušenih
slovenskih romanov zadnjih tridesetih let. Pisatelj, ki je za to
knjigo leta 1992 dobil nagrado Prešernovega sklada, spretno
prepleta knjižni jezik in barvito istrsko narečje.
Skozi oči glavnega junaka, posebneža in večnega popotnika
Boškina, nam pričara Istro, v kateri kljub prodirajoči mestni
civilizaciji še vedno bivajo magične moči …

Zarja Vršič: Kozjeglavka
Zgodbe skušajo psihologijo anonimnih, nedefiniranih
pripovedovalcev posneti kakor s filmsko kamero, s čimer se
skozi zunanji svet razkriva njihovo notranje življenje. Zbirka
presega lokalno in vsakdanje; protagonisti niso vezani na
določeno družbo ali okolje, njihova izkušnja je večna in
univerzalna. Nastopajoči: lovec na medvede, povožena srna,
satan za klavirjem, vinske mušice in drugi.

Vsem naj bom neznan
Srečko Kosovel (1904–1926) je o sebi pisal kot o zvezdnem
utrinku, ki ga bodo šli ljudje iskat in ga ne bodo našli – ob
tem pa se bodo zavedeli, da so sami utrinki velike kozmične
volje. Njegov literarni opus, nastal v nekaj letih neverjetno
intenzivnega pisanja, je bil objavljan postopoma – v različnih
časih je šele nova senzibilnost v njem odkrila nove tekste.
V dveh knjigah te izdaje so zbrani vsi zapisi iz Kosovelove
zapuščine, ki so ostali neobjavljeni do danes. Kosovelovo
pisavo kažeta v magmatskem stanju nastajanja. »O ti moja
knjiga, nenapisana, / ti moja knjiga žgočih spoznanj, /
žarečih energij, sanj, moči, / vse zlate žarijo črke iz noči […]«
Prva knjiga obsega poezijo, prozo in dramatiko. Vanjo so vključeni tako dokončani
teksti – pesmi, črtice in nekaj drobnih dramskih del – kot tudi številni fragmenti in
osnutki.
Druga knjiga predstavlja Kosovela predvsem kot misleca – obsega od aforizmov do
načrta za knjigo Biti ali ne biti. Vključeni so tudi zapisi o literarni teoriji, gradivo za
diplomsko nalogo o Alojzu Gradniku in osnutki pisem. V dodatku so nove
transkripcije že objavljenih pesmi in drugih besedil. Dodana sta dva spremna eseja
Miklavža Komelja.
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Jure Godler: Predsednikova norost
»Prepariranje psihe omračenega uma na prestolu je motiv, ki je
umetnike navdihoval, odkar je oblast stopila v glavo prvemu
plemenskemu poglavarju, nakar je dežurni jamski šaljivec stopal
za njegovim hrbtom, da ga poglavar ni opazil, in oponašal
njegove kretnje. Med najboljšimi dramami, ki se ubadajo z
vladarjem, ki počasi, a vztrajno polzi v norost, so Kralj Lear
Williama Shakespeara, Norost kralja Jurija Alana Bennetta in
instagram profil Boruta Pahorja. Jure Godler v svoji dvodejanki
ne skriva, da je prebral vsa tri omenjena dela, a Predsednikova
norost ni zgolj njihov pastiš.
Dragan Perovec: Fanči s psihiatrije in še hujše zgodbe
Avtor, sicer prepoznaven strokovnjak s področja prava,
penologije, kriminologije, se tokrat predstavlja v kratkih osebnih
zgodbah, obogatenih s humorjem, ki ga premorejo samo tisti,
za katere običajno rečemo, da so vredni zaupanja. Prostodušna
iskrenost v opisu sicer običajnih dogodkov, v katerih se lahko
znajde sleherni, dobi svojo komičnost ravno zaradi
neposrednosti opisa dogajanja. Smejemo se lahko brez dodane
privoščljivosti, škodoželjnosti in ostalih "slabih" spremljevalcev,
ki se včasih očitajo satiri. Opisana situacijska komika tokrat
zmaguje proti dvomljivcem.
Ivan Sivec: Modre misli po poti življenja
Modre misli po poti življenja so zbirka življenjskih spoznanj
Ivana Sivca, pisatelja z največjim avtorskim opusom v Sloveniji,
ki je nastala v počastitev njegove 70-letnice. Aforizmi v tej
darilno oblikovani knjigi so nekakšni ljudski pregovori v ‘Sivčevi’
preobleki in se nanašajo na Slovence, domovino, zgodovino, pa
tudi na življenje na splošno – na medsebojne odnose, zakonsko
življenje in družino, pa tudi na glasbo in knjige.
Mojca Klug: Camino Francés
Vsako leto na tisoče ljudi prehodi verjetno najbolj znano
evropsko romarsko pešpot - Camino. Ampak kolikor je
romarjev, toliko je različnih poti. Mojčina pot je na začetku
sproščena, polna smeha. Hahljamo se ob njenih prigodah, ki
jih doživlja na poti skupaj z na novo pridobljenimi prijatelji.
Ampak več kot ima kilometrov v nogah, bolj se Mojca potaplja
v globino svoje duše. Prijatelji gredo po svoje. Na poti kar na
enkrat ostane sama s svojimi strahovi, dvomi, vprašanji brez
odgovorov.
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Ivan Kralj: Zaznamovalo me je življenje v mlinu
Ivan Kralj je začel v mlinu delati pri komaj štirinajstih letih.
Komaj osemnajstleten je bil vpoklican v nemško vojsko in
poslan na rusko fronto. Iz nemške vojske je dezertiral, vendar
so ga zmagovalci po končani vojni mobilizirali v jugoslovansko
vojsko. Tako se je lahko šele v drugi polovici 40. in v začetku
50. let znova posvetil domači kmetiji in mlinu, ki ga je kljub
ozkosrčni povojni politiki in razmeram z veliko iznajdljivosti
posodabljal in obnavljal vse do »starostne umiritve« v 90. letih
preteklega stoletja. Čeprav se je njegovo življenje v marsičem
vrtelo okoli mlina, pa je imelo še drugi središčni točki: družino, v
kateri je pred vojno odraščal, in družino, ki si jo je po vojni ustvaril. V svoji
avtobiografski pripovedi je obširno spregovoril o obeh, hkrati pa slikovito popisal
posamezna obdobja svojega življenja ter vsakokratne življenjske razmere in njihov
utrip.
Rudi Mlinar: Mati fabrika in njeni otroci
Knjiga pripoveduje o vsakdanu v ravenski železarni, predvsem
o delavkah in delavcih ter njihovi življenjski in usodni
povezanosti z njihovo »fabriko«.
Več desetletij je zaznamovala življenjski ritem regije. Fabrika je
postala za tisoče uslužbencev neke vrste metamater, ki jih je
hranila, jih združevala v delavsko družino in v usodno
povezano tovarišijo ter jih kljub težaškemu delu navdajala z
zadovoljstvom in ponosom.

Ani Župančič: Spomini na Otona
V počastitev 70. obletnice smrti je bila izdana knjiga Spomini na
Otona, ki jo je napisala njegova soproga Ani Župančič.
Bralci bodo spoznali njegov značaj, navade, nazore, duhovitost,
njegovo družinsko in družabno življenje, ustvarjalne stiske in
tako izvedeli veliko novega. V knjigi je veliko zanimivega
slikovnega gradiva iz družinskega arhiva, večinoma
objavljenega prvič.
»Knjige niso le kup mrtvega papirja, temveč živ duh na naših policah.

Iz vsake se razlega njen lastni glas …in prav tako,
kot se ob pritisku na radijski gumb napolni prostor z glasbo,
lahko, če vzamemo s police eno teh knjig in jo odpremo prikličemo osebo,
ki je zelo oddaljena v času in prostoru, in zaslišimo,
kako nam spregovori, od uma k umu, od srca k srcu.« (Gilbert Highet)
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LEPOSLOVJE TUJIH AVTORJEV
Luke Allnutt: Lastimo si nebo
Zdi se, da je Rob Coates zadel na loteriji življenja: poročen je s
čudovito ženo, sklenil je uspešen posel in – najpomembneje –
ima krasnega sinčka Jacka, s katerim je vsak dan razburljiva
dogodivščina. Nato Robovo družino prizadene strašna bolezen
in kolo sreče se zasuka.

Clélie Avit: Tukaj sem
Pred nami je ganljiva zgodba, v kateri se po naključju povežeta
usodi dveh ljudi. Elsa je mlada alpinistka, ki je doživela nesrečo
v gorah in je že nekaj mesecev v komi, njeno telo je negibno,
sliši pa glasove in glasbo. Thibault se v bolnišnici ne more
soočiti s poškodovanim bratom, ki je povzročil hudo prometno
nesrečo s tragičnimi posledicami. Pomotoma zaide v Elsino
sobo, prevzame ga njeno krhko obličje, obdano s cevkami, in
dejstvo, da je ravno tistega dne dopolnila trideset let. Ob njej
začuti mir in spokojnost, odslej jo redno obiskuje. Ona sliši le
njegov glas, smeh in tudi jok, obratno, on vidi le njeno podobo,
vendar se med njima splete neobičajna vez, ki prerašča v nekaj globljega.
Renee Carlino: Preden sva postala tujca
Nekoč sva bila ti in jaz. Bila sva par. Bila sva prijatelja. Potem
se je vse spremenilo. Spoznala sva se pred petnajstimi leti, ko
sem se preselil v sobo poleg tvoje v študentskem domu. Rekla
si, da sva instant prijatelja. Jaz bi rekel, da sva nekaj več.
Živela sva od navdušenja, ker sva se našla skozi glasbo,
fotografijo, visenje v Washington Square Parku in vseh
nenavadnih načinih služenja denarja. Tisto leto sem se o sebi
naučil več kot kdaj koli prej in kdaj koli
pozneje.
Fredrik Backman: Babica vas pozdravlja in se opravičuje
Sedemletna Elsa je drugačna. Ima bujno domišljijo, ves čas
odkriva nove besede v Wikipediji in razume reči, ki jih njeni
starši ne. Elsa ima sedeminsedemdesetletno babico, za
katero pravijo, da je nora. Rada stoji na balkonu in s pištolo za
paintball strelja moške, ki bi se radi pogovarjali o Jezusu. Prav
tako je Elsina najboljša in edina prijateljica. Ponoči se skupaj
zatekata v kraljestvo babičinih pravljic, kjer so vsi drugačni in
kjer od tebe nihče ne pričakuje, da boš normalen.
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Beti Mongo: Razvrat v misijonu Bomba
Kamerunski pisatelj je roman postavil v trideseta leta
prejšnjega stoletja, ko je bil kolonializem v Afriki na vrhuncu.
Zgodba sledi dvotedenskemu potovanju duhovnika po vaseh
ter dogodkom ob vrnitvi v misijon. Na poti ga spremlja
petnajstletni sluga, ki dogodke s potovanja vestno zapisuje v
dnevnik in tako razkriva značilnosti dela misijonarja v afriških
vaseh, ko so številni domorodci sicer sprejeli krščanstvo –
hkrati pa ostajali zvesti svojim običajem.

Jesús Carrasco: Zemlja, po kateri stopamo
Roman Zemlja, po kateri stopamo je literarna upodobitev
življenja naše civilizacije, ki temelji na nasilju, podjarmljanju in
izkoriščanju drugega. A prav takšno življenje, utemeljeno na
nasilju in ločenosti, je, kot pravi globlje sporočilo romana, v
resnici tisto drugo, nepravo, se pravi na neki način alternativno.
Človeštvo, natančneje, naša, zahodna civilizacija, je nekoč na
neki točki iztirila.
Roman o soočenju dveh oblik človekovega odnosa do zemlje,
merkantilne in čustvene, ki se neogibno zrcalita v odnosu
človeka do svojega bližnjega, je l. 2016 prejel nagrado Evropske
unije za književnost.
Mathias Enard: Cona
V romanu Cona pisatelj popisuje hlastajoč tok misli in
spominov Francisa Servaina Mirkovića, tajnega agenta, pol
Francoza, pol Hrvata, ki z nočnim vlakom in s kovčkom,
polnim kočljivih dokumentov o vojnih zločinih, potuje iz
Milana v Rim. 517 kilometrov, 517 strani. Njegov obsedeni
in nespečni monolog je mentalno potovanje skozi čas in
prostor »cone«, razširjenega sredozemskega območja kot
zgodovinskega prostora konfliktov, popis ponavljajočih se
okrutnosti in najnasilnejših trenutkov 20. stoletja, od Alžirije
prek Balkana do Bližnjega vzhoda. Francisova zgodba
nekdanjega prostovoljca v balkanski vojni se s kopičenjem
nepreštevnih referenc zliva v zgodovino človeške surovosti, spisano z epskim
zamahom in senco Homerjeve Iliade v ozadju. ...
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Martin Michael Driessen: Pelikan - Komedija
Dogajanje je postavljeno v majhno hrvaško obmorsko mesto
sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja. Osrednja junaka sta
nesrečno poročeni Josip, vojni veteran, ki upravlja mestno
vzpenjačo, in samski mladenič Andrej, lokalni poštar in
amaterski fotograf. Josip je poročen z nemogočo Ljubico in ima
prizadeto hčer Katarino.

Penelope Fitzgerald: Knjigarna
Zgodba se odvije v majhnem angleškem obmorskem mestu
Hardborough, ki je v letu 1959 tako rekoč odrezano od
preostale Anglije. To je mesto, ki ga je povojna blaginja obšla in
ga opredeljuje predvsem tisto, česar nima. Ima pa obilo
prebivalcev, ki dobro opazujejo in si večinoma želijo, da nova
knjigarna, ki jo je odprla Florence Green, propade. Kljub
vljudnemu, vendar vztrajnemu nasprotovanju je Florence
odločena, da se neustrašno spopade z vsemi tegobami, med
katere sodi tako iskanje primerne ponudbe za svoje stranke kot
usposabljanje desetletnega asistenta za delo v knjigarni.
David Foenkinos: Delikatno
Francoski založniški fenomen: prejemnik 10 literanih
nagrad, milijon prodanih izvodov. Čudovita hvalnica
rahločutnosti - ena največjih sodobnih francoskih uspešnic.
Zgodba o izgubljeni in počasi ponovno pridobljeni ljubezni,
se dogaja v urbanem, pisarniškem okolju med običajnimi
ljudmi. V istoimenskem ganljivem filmu je zaigrala Audrey
Tatou.

Elizabeth Gaskell: Koča na resavi
V pisateljičinih delih beremo o problematiki žensk, ki so bile v
avtoričinem času brez danes samoumevnih pravic. Tudi v Koči
na resavi se posveti zapostavljeni hčeri Maggie, ki je vedno
živela v senci brata Edwarda. Kljub vsem težavam, s katerimi
se sooča Maggie ima zgodba srečen konec. Knjiga za vse, ki
si želijo prebrati o resničnem življenju, s pridihom ljubezni.
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Dalila Heuse: Sramežljivost občutij
Knjiga prinaša sporočilo upanja vsem, ki so bili v življenju
globoko ranjeni. Tenkočutno napisan roman razkriva neznosno
trpljenje, ki ga povzroča sprevrženost spolne zlorabe, pokaže
pa tudi, kako je s pogumom, odločnostjo in neomajno
materinsko ljubeznijo mogoče premagati prav vse, tudi
nepojmljivo zlo.

Helen Hoang: Nevesta na preizkušnji
Khai Diep nima čustev. No, razjezi se, kadar mu prestavljajo
stvari, in razveseli se, kadar se izračuni ujemajo do zadnjega
centa. A ne zmore čutiti velikih, pomembnih stvari – kot je
žalovanje. In ljubezen. Prepričan je, da je pomanjkljiv. A
sorodniki dobro vedo, da kot avtist zgolj drugače dojema
čustva. Ker se vztrajno upira ljubezenskim razmerjem, se
mama odloči vzeti stvari v svoje roke in se vrne v Vietnam, da
bi mu našla popolno nevesto.

Dinah Jefferies: Žena plantažnika čaja
Žena plantažnika čaja je vznemirljiva in tankočutna izpoved
mlade ženske, ki je prisiljena izbirati med dolžnostjo žene in
materinstvom. Devetnajstletna Gwen se izkrca s parnika polna
optimizma in hrepenenja po novem soprogu. Toda na Cejlonu
jo sprejme zadržani in skrivnostni moški, prav nič podoben
tistemu Laurenceu, v katerega se je zaljubila v Londonu. Ker
zamišljeni in vase zaprti plantažnik čaja preživlja večino dni
zakopan v delo, se njegova vedoželjna nevesta odloči svoj
novi dom raziskovati kar sama.
Dinah Jefferies: Hčerka trgovca s svilo
Francoska Indokina leta 1952. Osemnajstletna Nicole, pol
Francozinja, pol Vietnamka, po materini smrti živi v senci
lepe starejše sestre Sylvie. Oče Sylvie prepusti celotno
družinsko podjetje za trgovanje s svilo, Nicole pa samo staro
opuščeno trgovino v vietnamski četrti Hanoja.
Toda v deželi divjajo boji in uporniki poskušajo na vsak način
končati francosko vladavino. Nicole se prvič v življenju zave
pokvarjenosti francoske kolonialne oblasti, in odkritje, da je
vpletena tudi njena družina, jo do konca pretrese.

15

Barry Jonsberg: Pesem, ki jo lahko slišim le jaz
Pesem, ki jo lahko slišim le jaz je mladinski roman, ki se
ukvarja s problemi odraščanja. Gre za prvoosebno izpoved
13-letnega Roba Fitzgeralda, terapevtsko pisanje, ki ga
opravi, ko obiskuje psihiatrinjo. Rob se je namreč rodil kot
Roberta Catherine Fitzgerald. Zato se sooča s težavami s
svojo identiteto ter samozavestjo in na koncu z dedkovo
smrtjo. Vmes pa se še prvič zaljubi. Težave mu uspe
premagati s pomočjo staršev, prijatelja Andrewa ter dedka.
Ravno dedek odigra ključno vlogo pri tem, da Rob sebi in
drugim prizna, kdo v resnici je.
Yasmina Khadra: Bagdadske sirene
Pripovedovalec zgodbe zapusti svojo vasico Kafr Karam in se
napoti v Bagdad. Ameriški bojsi so skrunili njegovega
ostarelega očeta. Gre se maščevat, v veliko mesto, ker bo tudi
maščevanje veliko, kot je bila velika sramota. Povsod je
prisoten strah; ameriški plačanci bi se radi živi vrnili z
začasnega dela v peklu, domačini bi radi preživeli, čeprav v
peklu. Ko bodo prinašalci demokracije in ostalih dobrin
razvitega sveta nasitili svoj pohlep po nafti, bo ta košček sveta,
ki je ostajal pozabljen od vseh in lagodno živel v svojem
zapredku zaostalosti, spet ujel sebi domač ritem tradicije,
življenjskih zapovedi in modrosti.
Linda Lo Scuro: Sicilijankina hči
Neverjetno zanimiv vpogled v mafijsko življenje skozi štiri
generacije sicilijanskih žensk. Večina žrtev mafije so Sicilijanci
sami. Vloga žensk, tako storilk kot žrtev, je bila vselej močno
spregledana. Do zdaj.
Kot hči priseljencev s Sicilije Maria v najstniških letih obrne
hrbet svojim koreninam in v celoti sprejme angleški način
življenja. Navkljub problematičnemu in skromno preživetemu
otroštvu v Londonu si je podprta z inteligenco, lepoto in
brezmejno odločnostjo utrla pot v zgornji srednji razred
britanske družbe.
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Lia Louis: Nekje blizu sreče
Pismo iz preteklosti bi utegnilo rešiti misterij njenega življenja!
Lizzie James je srečna. Ima stalno službo (s stalnim dotokom
prigrizkov), še iz srednje šole ima isti krog najboljših prijateljev
in vsak četrtek preživi v objemu družine. Lizzie ima rada svoje
nezapleteno življenje.
Potem pa nekega dne prispe pismo od njene prve ljubezni,
Romana. Pismo nosi datum, ko je pred 12 leti izginil. Ko Lizzie
razvozla skrivnost iz pisma, izve, kaj se je zgodilo leta, ko je
njeno življenje razpadlo – in vse poti jo naenkrat vodijo nazaj k
Romanu. Lizzie James je mislila, da je srečna ali da je vsaj
nekje blizu sreče. Zdaj pa ni več prepričana.

Christine Luenens: Nebo v kletki
Johannes, vnet privrženec dunajske Hitlerjeve mladine, odkrije
usodno skrivnost – njegova družina v njihovem domu skriva
mlado Judinjo Elso. Njeno življenje je od tedaj v njegovih rokah
in Johannes in Elsa se podata na vznemirljivo popotovanje,
prepredeno z obsedenostjo in ljubeznijo, ki zabriše meje med
ujetništvom in svobodo, med zmago in porazom. Medtem ko se
okoli njiju odvijajo vojne grozote, mora vsak od njiju najti način,
kako preživeti.
Anna Mattsson: Poti brez milosti
Poti brez milosti je sklepni del trilogije, vendar zaradi spretno
vtkanih namigov na pretekle dogodke ne zahteva poznavanja
prejšnjih dveh delov. Trilogija spremlja mlado Alexandro, ki
jo očim vse od desetega leta spolno in čustveno zlorablja,
dokler ga naposled ne prijavi. Poti brez milosti se začnejo v
trenutku, ko je očim že v zaporu, Alexandra, še srednješolka,
pa poskuša preboleti preteklost in si na novo urediti
življenje. To je zanjo tem teže, ker zaradi svojih izkušenj ni
zgolj samotarska, marveč se tudi patološko boji ljudi.
Obenem jo začenjajo privlačiti ženske.
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Paula McLain: Pariška žena
Pariška žena je zgodba o ambicioznosti in izdaji, zgodba o
ljubezni med dvema nepozabnima človekoma: Ernestom
Hemingwayem in njegovo ženo Hadley. 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, kjer sta v
živahni in muhasti skupini – legendarni Izgubljeni generaciji, v
katero sodijo Gertrude Stein, Ezra Pound in F. Scott Fitzgerald
– postala izjemen par, vzor vsem.
Jojo Moyes: Dekle, ki si ga zapustil
Britanska avtorica nas v zgodbi najprej popelje v leto 1916.
V majhno mestece v okupirani Franciji, kjer se družine brez
moških borijo za preživetje. Mlada Sophie s svojo sestro
vodi hotel, kjer morajo pripravljati hrano za nemške častnike.
Nemškega poveljnika Sophie zelo privlači in zelo občuduje
njen portret, kateri ji pomeni največ na svetu, saj ga je
naslikal njen mož, in pogled nanj ji da upanje, da ga kmalu
spet vidi. Prav tako občuduje in ceni portret mlade ženske
vdova Liv, ki ga je skoraj sto let kasneje prejela kot poročno darilo od svojega
moža.
Guillaume Musso: Dekle iz romana
Do kosti premočena petindvajsetletna mladenka s svetlim,
napol prestrašenim, napol upornim pogledom in medenimi
lasmi, s katerih curlja dež, se sredi noči nenadoma pojavi na
terasi slavnega pisatelja Toma Boyda, ki je zaradi nesrečne
ljubezni izgubil ves navdih. Ljubko dekle trdi, da je junakinja iz
njegovega romana – in da bo umrla, če bo on nehal pisati.
Ni mogoče? Pa vendar je!
Guillaume Musso: Dekle in noč
Očarljiva psihološko kriminalna zgoda, ki nas opozarja, kako
slabo v resnici poznamo svoje brate, sestre, prijatelje, starše.
In kljub temu, da resnica včasih prinese olajšanje, je prav, da
svojega življenja ne nosimo na dlani in da kakšne stvari
ostanejo samo naše. So pa otroci tisti, ki jih vedno želimo
zaščititi, ne glede na to, kakšne posledice bomo za to nosili in
ne glede na to, koliko so stari. In prav je tako. Vedno pa je
pomembno poiskati v življenju nekaj, za kar je vredno živeti.
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Celeste Ng: Prikriti plameni
V bogati ameriški soseski z ličnimi hišami in negovanimi
tratami živi družina Elene Richardson. Ko se mednje vseli
samohranilka Mia, se hitro zamajejo temelji družinskega
ravnovesja. Bolj kot vdor drugačnosti v njihova na videz
idilična življenja pa sosesko usodno zaznamuje odločitev
para, da posvoji dojenčico kitajsko-ameriških korenin.
Soseska se razdeli na dva tabora. Elenina sumničavost
kmalu preraste v obsedenost, ki bo družinama prizadejala
nepopravljivo škodo…

Edna O´Brien: V gozdu
Roman V Gozdu je v domači Irski zavoljo svoje kontroverznosti
dvignil ogromno prahu. Edna O'Brien, prejemnica številnih
literarnih nagrad in ena najboljših irskih pisateljic, je delo
zasnovala na resničnih dogodkih, ki so leta 1994 šokirali irsko
javnost.
Že prvi odstavek z divjo, mračno in hkrati očarljivo poetično
podobo gozda vzpostavi srhljivo, zloslutno občutje, ki nas do
konca ne zapusti. Za to je seveda zaslužna avtoričina jezikovna
briljantnost: neukročen tok hipnotičnih besednih slik, ki bralca
potegne vase in mu jemlje dih do zadnje strani.

Delia Owens: Tam, kjer pojejo raki
Knjiga, ki jo je v svoj knjižni klub uvrstila tudi Reese
Witherspoon, se dogaja na obali Severne Karoline, kjer že leta
krožijo govorice o skrivnostni močvirki.
Ko nekega dne v močvirju najdejo truplo priljubljenega fanta,
meščani za njegovo smrt osumijo prav njo, Kyo Clark, dekle, ki
je leta preživelo samo v močvirju. Poetični roman o
hrepenenju po dotiku in človeški bližini je prelepa oda naravi,
pretresljiva kronika odraščanja in presenetljiva zgodba o
morebitnem umoru. Delia Owens nas opominja, da nas vse
življenje spremlja in oblikuje naše otroštvo ter da vsi skrivamo
lepe in nasilne skrivnosti, ki jih zna narava tako dobro hraniti.
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Rosella Postorino: Hitlerjeve pokuševalke V Volčjem
brlogu
Mednarodna uspešnica, ki temelji na presunljivi resnični
zgodbi Margot Wölk in vzbuja provokativna vprašanja o
sostorilstvu, krivdi in borbi za preživetje.
Margot Woelk, resnična Hitlerjeva pokuševalka, katere
zgodba je služila za osnovo romanu, se je šele po desetletjih
tišine odločila svetu razkriti svojo skrivnost. 95-letna Nemka
se je šele v visoki starosti čutila pripravljeno svetu povedati
svojo zgodbo: "Desetletja sem se skušala otresti teh
spominov, ampak ti so se vračali in me ponoči preganjali."

Yasmina Reza: Babilon
Elizabeth je intelektualka poznih srednjih let, zaposlena kot
patentna inženirka na Pasteurjevem inštitutu, z možem
matematikom živita urejeno življenje v medsebojnem
razumevanju, sin je že odšel na svoje. Elizabethin edini
prijatelj v veliki stolpnici, kjer stanuje, je preprost, a
dobrodušen možakar Jean-Lino, ki s svojo ekscentrično
ženo prebiva nadstropje više. V Jean-Linoju Elizabeth najde
sorodno dušo, občasno se rada podružita in kaj pogovorita.

Jill Santopolo: Več, kot lahko povedo besede
Roman o ženski, ki se po očetovi smrti znajde na razpotju,
razpeta v ljubezni do dveh moških.
Nina Gregory je zaposlena v pisarni kandidata za newyorškega
župana Rafaela, kjer zanj piše govore. Z očetom, lastnikom
uspešnega družinskega podjetja, sta dogovorjena, da bo po
njegovi smrti prevzela vodenje obeh hotelov. Nina je v vezi z
dolgoletnim družinskim prijateljem Timom. Oče ji na smrtni
postelji želi povedati svojo skrivnost, vendar mu to ne uspe.
Nina se odloči, da se bo poglobila v očetovo vodenje podjetja,
in kmalu odkrije, da njen oče ni tako zelo nedolžen in popoln,
kot se zdi na prvi pogled.
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Leïla Slimani: Uspavanka
Uspavanka francoske pisateljice maroških korenin Leїle
Slimani je prejela ugledno Goncoutrovo nagrado.
Mlada zakonca, Paul in Myriam, se odločita najeti varuško za
svoja otroka, da bi Myriam lahko izstopila iz rutine
družinskega okolja in se posvetila profesionalni karieri. Po
skrbni izbiri se odločita za Louise, urejeno žensko z bogatimi
izkušnjami in dobrim priporočilom.
Roman se loteva dilem sodobnega starševstva, razpetosti
med družino in kariero, tematizira tudi socialno in duševno
stisko ter osamljenost in v napeti, mračni pripovedi bralcu
pušča odprto pot pri iskanju odgovora na večno vprašanje: zakaj.
Nicholas Sparks: Z vsakim dihom
Knjiga Z vsakim dihom razkriva srce parajoče obžalovanje in
neminljivo upanje, raziskuje številne plati ljubezni, ki si lastijo
pravico do odločanja, komu bomo najbolj zvesti, ter sprašuje:
Kako dolgo lahko sanje preživijo?

Benedict Wells: O koncu žalosti
Dva brata in sestra v prometni nesreči izgubijo starše. Teta
ne more skrbeti zanje, zato grejo v internat. Otroci se vsak
na svoj način in proč eden od drugega soočajo z nenadno
osirotelostjo. Zavetje in tolažbo, upanje in dom iščejo v
ljudeh okoli sebe. Premladi so, prešibki, da bi si stali ob
strani.
Pisatelj je prejel evropsko nagrado za književnost, dotika se
univerzalnih tem in vprašanj o osamljenosti in ljubezni, s
katerimi se prej ali slej sreča vsak človek.

»Rdeča kapica je bila moja prva ljubezen.
Čutil sem, da bi, če bi se poročil z Rdečo kapico,
spoznal popolno blaženost.«
(Charles Dickens)
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Greer Hendricks, Sarah Pekkanen: Žena med nama
Med prebiranjem te knjige boste marsikaj domnevali.
Domnevali boste, da berete o ljubosumni nekdanji ženi.
Domnevali boste, da je obsedena s prelepo mlajšo žensko, ki
se bo v kratkem poročila z moškim, ki ga ljubita obe.
Domnevali boste, da poznate zgradbo tega zapletenega
ljubezenskega trikotnika. Nikar ničesar ne domnevajte.
Knjiga, ki je prišla v finalni izbor, med šest najboljših kriminalk
za British Book Award 2019.

Mattias Edvardsson: ČISTO OBIČAJNA DRUŽINA
Kako daleč smo pripravljeni iti, da bi zaščitili svojo družino? In
kako dobro v resnici poznamo svoje otroke?
V treh različnih delih spremljamo očeta, mater in hčer, delček za
delčkom pa se razkriva tudi resnica o tem, kaj se je v resnici
zgodilo. Čisto običajna družina opisuje more vsakega starša. Je
srhljivka o treh ljudeh, ki so prepričani, da se poznajo, a živijo v
različnih svetovih. In o tanki črti med prav in narobe, med resnico
in lažjo.
Mihaela Margan Kocbek: Mesto prevar
Emilija, ki jo vsi kličejo Em, je predstavnica službe za stike z
javnostmi na policijski postaji Lanzetova, a hrepeni po delu
na terenu. Namesto da bi preživela miren konec tedna s
prijateljicami, se zaplete s sodelavcem Gregom in vključi v
veliko preiskavo ugrabitve županovega sina. Sledi vodijo
globoko v mestno podzemlje in razkrijejo spletke ter prevare,
v katere so vpleteni najpomembnejši mestni veljaki. V vse
skupaj se vmeša še policijska načelnica, ki se ne more
sprijazniti, da ji je mlajša sodelavka speljala ljubimca …
James Patterson, Bill Clinton: Kje je predsednik?
Triler, ki ga lahko napiše le predsednik. Združenim državam
Amerike grozi teroristični napad neslutenih razsežnosti.
Washingtonu zavladata negotovost in strah. Šepeta se o
kibernetskem napadu in izdajalcu v predsednikovem kabinetu.
Osumljen je tudi sam predsednik Duncan, karizmatični vojni
junak. Čaka ga bitka s časom, zato mu ne preostane drugega,
kot da se reševanja krize loti na lastno pest … s peščico ljudi, ki
jim lahko zaupa.
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Mary Basson: Slikarka
Na slikanju v bavarskih gorah se mlada Gabriele (Ella) Münter
zaljubi v svojega poročenega učitelja Vasilija Kandinskega.
Čeprav na njuno nezakonsko ljubezensko zvezo v Evropi na
začetku 20. stoletja gledajo z neodobravanjem, njuna skupna
umetniška pot pomeni začetek abstraktnega ekspresionizma v
slikarstvu. Z Aleksejem Javlenskim, Franzom Marcom in
drugimi člani gibanja Modri jezdec Münterjeva in Kandinski v
umetnosti razvijeta nekaj povsem novega. A sreča v dvoje se
konča še pred nacističnim čiščenjem 'degenerirane umetnosti'.
V tem obdobju na preizkušnji ni le Ellin pogum, temveč tudi
njena predanost umetnosti in ljubezni.
Paulo Coelho: Hipi
Paulo Coelho v Hipiju pripoveduje zgodbo o Paulu, mladem
Brazilcu s kozjo bradico in dolgimi lasmi, ki hoče postati
pisatelj in se odpravi na potovanje poiskat globlji smisel
svojega življenja.
Na trgu v središču Amsterdama sreča Nizozemko Karlo, ki
čaka na idealnega sopotnika za potovanje po legendarni
hipijevski poti v Nepal. Paulo in Karla na skupni poti
raziskujeta svoj odnos: ljubezensko zgodbo, ki jima bo
spremenila življenje in ju prebudila na vsaki ravni ter bo vodila
do odločitev, ki bodo določile pot njunega nadaljnjega
življenja.
Dave Eggers: Zeitoun
Knjiga Zeitoun je zgodba o dveh največjih polomijah
ameriške politike v tretjem tisočletju: o vojni proti terorju in
odzivu na orkan Katrina.
Razglašena je bila za knjigo leta s strani časopisnih hiš The
Guardian in The New Yorker, obeta pa se ji tudi filmska
različica.
Zgodba o Abdulrah manu Zeitounu je postavljena v divjanje
orkana Katrina in se sooča tako s posledicami orkana kot z
ravnanjem ameriških oblasti, ki so Zeitouna po tem, ko je v
poplavljenem mestu pomagal pri reševanju, aretirale zaradi
suma terorizma. Zeitoun je dandanes še kako aktualna zgodba, ki govori tudi o
rasizmu, do katerega prihaja na podlagi človekovega pripadanja posamezni religiji.

23

Veronique Olmi: Bakhita
Resnična zgodba o sužnji, ki je postala svetnica.
Bakhita, roman priznane in večkrat nagrajene francoske
avtorice Véronique Olmi, ki so ga navdušeno sprejeli tako
kritiki kot bralci, je pretresljiva pripoved o deklici, ki jo pri
sedmih letih v Sudanu ugrabijo trgovci s sužnji.
Po dolgem trpljenju postane pestunja bogatega italijanskega
para, se spreobrne v krščanstvo in postane redovnica.
Leta 2000 jo katoliška cerkev razglasi za svetnico.
Romanu Bakhita so slovenski študentje podelili prvo mesto
med Goncourtovimi nominiranci 2017!
Feliks Plohl: Vsi moji grehi
Napisal jo je Feliks Plohl, v mladosti perspektiven mladenič s
talentom za pisanje, a to očitno prekinejo mamina smrt, vojna
na Balkanu, selitve po vsem svetu, beg pred roko pravice,
ljubezenski zapleti, trgovanje z mamili, uživanje le-teh,
nepričakovano očetovstvo, postane tudi obsojenec, morilec. O
zadnjem sicer ne spregovori v knjigi, posede pa vas na vrtiljak
drugih dogodkov. Take »nore« zgodbe ste že brali, a ta »žal«
ni le plod domišljije

Elizabeth Abbott: Psi in njihovi prijatelji
Elizabeth Abbott ima že od nekdaj rada živali, saj deli življenje
z najrazličnejšimi psi v stiski. Na poti od brezdušnih hodnikov
ameriškega zapora prek kanadske bolnišnice do povojne
Srbije nas seznani z mnogimi ljudmi, katerih življenja so za
vedno spremenili mahajoč rep in otožne oči, ter nam predstavi
pse, ki so jim vdani človeški spremljevalci vlili novih moči.
Knjiga se duhovito in strastno dotakne najglobljih korenin vezi
med človekom in živaljo ter nam pokaže, da lahko ljudje in psi
skupaj najdejo upanje in srečo.

Marta Ascoli: Auschwitz je tudi tvoj
Marta Ascoli opozarja na tragedijo, ki jo je doživela neka
družina, judovski narod, celotno človeštvo.
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Patrick Gray, Justin Skeesuck: Nikoli vama ne bo uspelo!
Patricku in Justinu je uspelo to, v kar so mnogi okrog njiju
dvomili. Prehodila sta 800 km Camina, stare romarske poti
skozi Španijo. Kolikor je romarjev na tej poti, toliko je različnih
zgodb in poti. Njuna je nekaj posebnega. Justin ima živčnomišično bolezen, zaradi katere ne more premikati rok in nog in
je priklenjen na invalidski voziček. Patrick, njegov najboljši
prijatelj, je potiskal in vlekel 125 kilogramov težak voziček in
uresničil Justinove sanje. Na poti sta se soočila z različnimi
fizičnimi izzivi in notranjimi boji, srečala množico ljudi, ki so bili
pripravljeni priskočiti na pomoč. Njuna zgodba je zgodba o
moči pravega prijateljstva. Njuno pot je posnela tudi filmska kamera.

Dušan Jovanović: Na stara leta sem vzljubil svojo mamo
Avtor portrete sodobnikov, s katerimi je sodeloval ali
prijateljeval, spretno prepleta z avtobiografskimi epizodami
svojega otroštva, mladosti, zrelih let, še vedno ustvarjalne
starosti. Jovanović pripoveduje kratko in jedrnato, brutalno
iskreno, šokira, gane, preseneča, ničesar ne olepšuje. Knjiga
je zanimiv dokument nekega časa, ki izginja, umetnikov, ki so
svoja življenja razdali do zadnjega vlakna, katerim je bivša
Jugoslavija pomenila pretok idej, ustvarjalnih energij,
srečevanj ter boemskega hedonizma do roba in čez. Mozaik
spominov, kjer pisatelj ne prizanaša ne sebi in ne drugim.

Dion Leonard, Craig Borlase: Kje si, Gobi? : majhen pes z
velikim srcem
Včasih so ti izzivi neznosni, hkrati pa ti spremenijo življenje.
Avstralec Dion Leonard je začel teči leta 2013. V najbolj
ekstremnih razmerah je že dosegel številne uvrstitve med prvih
10, vključno z zmagami, na ultra dirkah po vsem svetu. Med
prečkanjem kitajske puščave Gobi se je v njegove rumene
gamaše zaljubila psička in z njim pretekla skoraj 130
kilometrov. Psička, ki ji je tekač dal ime Gobi, mu je tako
prirasla k srcu, da si jo je želel odpeljati na Škotsko, kjer je
takrat živel. Pot v nov dom še zdaleč ni bila enostavna.
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Nan Shepherd: Živa gora
Knjiga Živa gora prinaša poetične refleksije, ki jih je med hojo
in raziskovanjem gorovja Cairngorms v škotskem Višavju v
štiridesetih letih prejšnjega stoletja izpisala škotska pesnica
in pisateljica Nan Shepherd. To duhovno raziskovanje
surove pokrajine in neukročene narave spada med najboljša
potopisna dela, ki so bila kadarkoli napisana v angleškem
jeziku.
Gora, narava in človek se v tej knjigi tankočutno prepletajo
med seboj, tesna povezanost živega in večnega pa v tem
lirično povzdignjenem pisanju odpira vrata zaznave
intenzivnemu in poglobljenemu dojemanju prvobitne
pokrajine in mestu človeka v njej.
Jorge Bucay: Najlepše pravljice, da se bolje spoznamo
Klasične pravljice so zakladnica spoznanj o ljudeh in njihovih
osebnostih. Bucay nam vsako interpretira po svoje in ponudi
še nekaj »alternativnih« interpretacij, s katerimi bomo laže
odkrivali mehanizme našega delovanja in našli pot do
samospoznanja ter slednjič življenjskega zadovoljstva. Pustite
se presenetiti novim interpretacijam pravljic našega otroštva.
Z ekskluzivnim uvodom, napisanim posebej za slovensko
izdajo.

Jorge Bucay: Še več najlepših pravljic, da se bolje spoznamo
Še sedem klasičnih pravljic v Bucayevi preobleki – z
ekskluzivnim uvodom! »Sloviti stavek, s katerim se začenjajo
pravljice, Nekoč pred davnimi časi, me spominja na neki drug
znameniti izrek: Abrakadabra. Kakor to vidim sam, nam oba,
vsak po svoje, omogočata vstop v čarobni univerzum –
univerzum čustev, ki so najdragocenejša in najkoristnejša
orodja na poti, da postanemo boljše in zrelejše osebnosti.« Bucay,

»Knjige so najbolj tihe in trajne prijateljice;
so najbolj dosegljive in najbolj modre svetovalke
ter najbolj potrpežljive učiteljice«
(Harles W. Eliot)

26

Henry David Thoreau: Hoja
Henry David Thoreau (1817-1862) se je v ameriško in svetovno
zgodovino in književnost zapisal kot filozof, esejist, politični
aktivist in pisatelj. Živel je v skromni mali hiški sredi gozda,
globoko, skoraj mistično čutil z naravo in se zavzemal za njeno
ohranjanje.
V knjigi Hoja pa razmišlja in pripoveduje o...? O hoji, vendar!
Knjiga za vse, ki se radi klatijo, potepajo, pohajkujejo,
sprehajajo, odkrivajo nove poti, skrite gozdne stezice, jase in
travnike, gore, pustinje... Vredno brati in se navdušiti!
Zoran Perdija: Bilanca zdravja in počutja
Ta knjiga je bila napisana z namenom ozaveščanja in
spodbujanja vseh nas k razmisleku o hrani, ki jo iz leta v leto
uživamo večkrat na dan. Ali ima hrana, ki jo kupujemo, res
tako izjemno pomembno vlogo pri nastanku in razvoju
sodobnih bolezni, kot so srčno-žilne bolezni, debelost,
diabetes, kronična utrujenost, depresija in rakaste bolezni, in
kakšno ter kako izbrati »tisto pravo«, zdravju koristno hrano?
James van Praagh: Pustolovščine duše
Branje knjige Pustolovščine duše nas prepriča, da obstaja
nekaj več kot zgolj življenje, ki ga zaznavamo s svojimi petimi
čutili. Nekje med zanositvijo in rojstvom Duh vstopi v telo kot
duša. Duša je utelešen Duh. Ko telo umre, je »resnični jaz« še
vedno v astralnem telesu in se začne zavedati življenja zunaj
fizičnega telesa na astralni ravni, kamor nas potegnejo
zemeljska dejanja.
Knjiga nam odkriva izkušnje bližnje smrti, zunajtelesna
doživetja, astralno projekcijo in videnje na daljavo, reinkarnacijo
in spomine duše, kako duše živijo v fizičnem svetu, kako naj
živimo, da je izpolnjeno življenje duše …
Benedict Carey: Kako se učimo
Kako se učiti, da bomo za to porabili čim manj časa in od tega
odnesli čim več za čim dlje časa, je danes eno od ključnih
vprašanj, saj se nahajamo v obdobju tako imenovanega
vseživljenjskega izobraževanja. Z njim se vsakodnevno
spopadajo vsi šolajoči – od tistih, ki so šele začeli obiskovati
osnovno šolo, prek srednješolcev in študentov, pa vse do
podiplomskih in doktorskih študentov, ki morajo izjemno
natančno predelati specializirano študijsko snov.

27

Krzysztof Grzywocz: Neljuba čustva - Zavist, euresničena
zaljubljenost, agresivnost, sram, jeza, praznina in tujost
Čustva predstavljajo pomemben del našega bitja. So
dragocena življenjska energija. Izražajo nas in oživljajo naše
misli in voljo, budijo silne odzive. Povzročajo, da občutimo
naša stanja, da slutimo in doživljamo, da zmoremo biti
občutljivi in čuječi. Pa vseeno ne uspemo vseh čustev, ki se v
nas pojavijo, sprejeti in vzljubiti. So taka, ki jih ljubimo in taka,
ki jih ne. Ena z veseljem pokažemo, spet druga skrivamo in
celo poskušamo zadušiti. Nekatera bi radi v sebi zadržali za
vedno, druga postanejo naši sovražniki. Bojujemo notranje
bitke z zavistjo, z neuresničeno zaljubljenostjo, z agresivnostjo, strahom, s sramom
in mnogo drugimi.

Dejan Krajlah: Učbenik uspeha
Zakaj (ŠE) niste uspešni? Ker ne veste, da bi lahko bili. Vse
dokler boste menili, da gre pri uspehu za srečo, naključje,
izjemne okoliščine ali kaj podobnega, na kar vi ne morete
vplivati in je dano le drugim, bo tako tudi ostalo. Kar tako,
mimogrede, samo od sebe, še nihče ni postal bogat, slaven,
priljubljen ali ljubljen. Tudi vi ne boste. Zato lahko še naprej
pristajate na vlogo statista v svojem lastnem filmu in
preostanek življenja prebijete v prepričanju, da vam je bilo
tako usojeno in da se tega pač ne da spremeniti.
Ali pa vzamete usodo v svoje roke in se odločite za uspeh.
Učbenik uspeha vam bo pokazal, kako to storiti. Samo en
način je, da se o tem prepričate …

Veronika Podgoršek: Ljubezen po ljubezni
Vse o razhajanju, pravnih postopkih, otrocih, sostarševanju in
odnosu v končanem in novem partnerstvu. Ločitev je
stvarnost današnjega časa in s tem, da jo tabuiziramo,
ljudem, ki v svojem partnerstvu trpijo, nalagamo še težje
breme. Ko se človek znajde v tem čustvenem breznu,
namreč potrebuje oporo in razumevanje, zlasti pa praktične
nasvete, kam se lahko obrne, kako lahko kaj uredi in kako naj
si kaj olajša. Priročnik obravnava vse vidike partnerskega
razhajanja, od odločitve za razhod pa do novega čustvenega
povezovanja, ko je razveza že za nami.
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Pedram Shojai: Urbani menih
Urbani menih razkriva skrivnosti, kako celo v najzahtevnejših
okoliščinah odpreti srce, izostriti um in najti realen občutek
blaginje.
Knjiga je zasnovana kot vaša pomočnica, ki vas bo spremljala v
tem norem svetu, v katerem živimo. Ni se vam treba preseliti ali
korenito spremeniti svojega zdajšnjega življenja. Mir lahko
najdete v sebi in knjiga vas bo naučila, kako umiriti kaos v svoji
glavi.
Ruby Wax: Čuječnost
V knjigi je popisana serija preprostih meditacij za povečanje
čuječnosti, s katerimi je mogoče učinkovito pretrgati cikel
strahu, napetosti, nesreče in izčrpanosti, vas bo opogumila za
spoprijemanje tudi z najhujšimi stvarmi v življenju, končno pa
se boste lahko začeli tudi zares pristno veseliti življenja.
To je edini vodnik, ki ga potrebujete za bolj zdravo in srečnejše
življenje.

Irvin D. Yalom: Kako sem postal, kar sem - Psihiatrovi
spomini
V imenovani knjigi se je pisatelj usmeril na človeške odnose,
ki so ga oblikovali kot osebnost, in na razvoj svojega
strokovnega dela, s katerim je zaznamoval področje psihoterapije po vsem svetu.
Kot potomec ruskih Judov je odraščal v neperspektivni
soseski nižjega razreda v Washingtonu, tam pa se je že
zgodaj odločil, da bo ubežal okolju, ki je omejevalo vsakršen
razvoj. Svoje sile in sposobnosti je tako uprl v načrt, da
postane zdravnik.
Anselm Grün, Tomáš Halík: Znebimo se Boga
Znebimo se Boga nas vabi, da si v času krize tradicionalnih
vrednot, sekularizma in prevladujoče ateistične miselnosti
odgovorimo na nekatera temeljna vprašanja o človekovem
bivanju v svetu, ki je neločljivo povezano tudi z vprašanjem o
obstoju Boga.
Zakaj verovati? Zakaj ostati v Cerkvi? Sporočilo, ki ga
zaslišimo v razpravi, bralca nagovarja v njegovi konkretni
eksistenci. Vabi ga, da si zastavi vprašanje, ali je Bog res
mrtev ali pa gre nemara le za smrt naše predstave o Bogu.
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Jonathan Sacks: Veliko partnerstvo - Bog, znanost in
iskanje smisla
Smo zaradi vere v Boga bedni, nori ali pokvarjeni? Rabin Sacks,
eden največjih sodobnih judovskih mislecev in raziskovalcev
religije, dokazuje ravno obratno, da nas religija navdihuje za
napredovanje in graditev skupnosti. Znanstveno delo je iskreno
pričevanje o avtorjevi poti do vere, ki se živi le v odnosu, knjiga
govoril o velikem partnerstvu med človekom in Bogom.
V prvem delu knjige raziskuje, zakaj ljudje mislijo, da sta religija
in znanost nespravljivi, v drugem pa, zakaj je religija pomembna
in ob kaj bomo, če jo izgubimo.

Melinda Gates: Trenutek dviga
V tej ganljivi in prepričljivi knjigi Melinda z bralkami in bralci
podeli nauke, ki jih je spoznala med srečanji z različnimi
ljudmi po svetu – predvsem ženskami. V uvodu zapiše: »S
svetom si želim deliti pripovedi o ženskah, ki so osmislile
moje delo in dale dodaten polet mojemu življenju. Želim, da
vsi vidimo, kako lahko drug drugemu pomagamo k uspehu.«
Melindina nepozabna osebna pripoved je podkrepljena z
osupljivimi podatki o perečih vprašanjih, ki se jim posveča v
knjigi – od otroških porok in nedostopnih kontracepcijskih
sredstev do neenakopravnosti na delovnem mestu.

Yuval Noah Harari: 21 nasvetov za 21. stoletje
Kratka zgodovina preteklosti, prihodnosti in sedanjosti
21 nasvetov za 21. stoletje je nova knjiga Yuvala N. Hararija,
zgodovinarja, futurista in avtorja uspešnic Sapiens in Homo
Deus, pri nas prodanih v več kot 14.500 izvodih. Spoznajte
Hararijev osupljiv pogled na svet z 21. nasveti za človeka in
človeštvo.
»Fascinantno in izzivalno. Harari načenja ključno razpravo o
težavah 21. stoletja.« - Bill Gates
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Carl Honoré: Bolj star, bolj živ - Radostna knjiga, ki poživlja željo po življenju
in razbija mite o staranju.
Bolj star, bolj živ – nas nagovarja k radikalnemu
ponovnemu premisleku o vsem – vse od izobraževanja, do
zdravstva in dela, do kreativnosti, medsebojnih odnosov in
politike potrebuje nov pogled. Je navdihujoče branje, ki
nam pomaga razumeti staranje kot prednost in ne breme.
Kaj upate, da se bodo bralci iz knjige naučili?
"Da bodo staranje zagledali v povsem novi luči. Da se
bodo premaknili od strahu do neke vrste razumevanja in
optimizma, ki jim bosta pomagala izkoristiti življenje do
same polnosti, pri vsaki starosti. Pravi izziv, s katerim se
soočamo ni staranje, ampak diskriminacija proti starosti.

Sharon L. Lechter in Greg S. Reid: Tri korake do zlata
Avtorja sta v knjigi zapisala izjemno poslovno alegorijo z
močnim sporočilom, ki je še posebej odmevna v času
gospodarske krize: nikoli ne obupajte, kajti lahko ste le tri
korake stran od zlata – največjega uspeha vašega življenja.
Ta knjiga vas ne bo zgolj navdihnila, da boste verjeli vase,
temveč bo priskrbela neprecenljivo enačbo za osebni uspeh,
ki temelji na nasvetih najboljših podjetnikov, ter vam skupaj s
praktičnim delovnim zvezkom pomagala najti vašo pot do
uspeha.
Marko Juhant: Trma
Določili boste, ali imate odločne otroke z močno voljo, ali pa
so trmasti. Za ene in za druge boste našli napotke. Za
predšolsko, šolsko starost in tudi za najstnike. Spoznali
boste pomen strukture doma in namensko rabo določenih
vzgojnih prijemov, kaj je mogoče spremeniti in kaj bo treba
sprejeti ter urejati na dolgi rok. Navodila, kako ravnati v
kritičnih situacijah in kako jih preprečiti, so konkretna.
Namesto skrbi, jeze, nemoči, boste začutili upanje in ponos.
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Karsten Brensing: Neznani svet živali - Kako živali
razmišljajo in kaj čutijo
Knjiga Neznani svet živali ima na zalogi kopico osupljivih
dejstev iz kraljestva živali. Njen avtor sporoča, da živali razvijajo
in utrjujejo tisto, kar ljudje imenujemo "kultura". Od šimpanzov,
ki jedo s paličicami, do orangutanov, ki se igrajo s spolnimi
pripomočki in lastnoročno izdelanimi lutkami – knjiga nas
popelje v svet, ki ga v resnici ne poznamo, čeprav ni zelo daleč
ali zelo drugačen od človeškega.

Rudi Beiser: Drevesa in ljudje - Zdravilna moč, miti in
kulturna zgodovina naših dreves
Drevesa in ljudje že tisočletja gojijo prav poseben odnos.
Drevesa niso dajala samo lesa za gradnjo in ogrevanje,
temveč so ljudem nudila tudi zdravilne učinkovine, hrano,
zavetje, navdih in še marsikaj. Poleg tega so v njih prebivali
bogovi in duhovi.
Rudi Beiser deli z nami svoje bogato znanje in nas popelje
na razburljivo potovanje po gozdni in kulturni zgodovini, mitih
in legendah, običajih in zdravilstvu.
Elli H. Radinger: Modrost volkov - Kako razmišljajo,
načrtujejo in skrbijo drug za drugega
O tem, kako volkovi razmišljajo, načrtujejo in skrbijo drug za
drugega – presenetljivi podatki o človeku najbolj podobni
živali. Ljubi svojo družino, skrbi za tiste, ki so ti zaupani, nikoli
ne obupaj in nikoli se ne prenehaj igrati – to so načela volkov.
Volkovi empatično skrbijo za svoje stare in poškodovane
volkove, z vso ljubeznijo skrbijo za podmladek, v igri pa so
zmožni pozabiti na vse. Razmišljajo, sanjajo, imajo načrte,
med seboj inteligentno komunicirajo – od vseh živih bitij so
nam najbolj podobni.
Avtorica pripoveduje napete zgodbe o čutu za družino, zaupanju, potrpljenju,
zmožnosti vodenja, pazljivosti, pozornosti, soočanju z neuspehi ali smrtjo.
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Adam Alter: Sužnji zaslona - Kako nas tehnologija zasvoji,
industrija pa to izkoristi
Alter nas v Sužnjih zaslona pelje od dejstva, da mnogi
tehnološki vizionarji, ki so z razvojem in ponudbo digitalnih
platform in naprav za njihovo spremljanje nepovratno vplivali
na naše vsakdanje življenje, svojim otrokom in bližnjim aktivno
omejujejo dostop in krajšajo čas za njihovo uporabo, prek
analize splošnega mehanizma človeške zasvojenosti, ko je za
isti učinek potreben vse bolj intenziven dražljaj, do množice
raznovrstnih raziskav in podatkov, ki kažejo kako (ne) samo
mladi vse več časa v toku posameznega dneva preživljajo
zatopljeni v raznovrstne zaslone, ki imajo vse večjo moč nad nami.
Michael Breus: Moč pravega trenutka
Naša biološka ura, učeno ji pravimo cirkadiani sistem, vpliva na
vsako delovanje našega telesa in uma. Nadzira vse. Od
množenja rakavih celic do brezhibnega delovanja imunskega
sistema. Bolj ko razumemo cirkadiano usklajenost – koncept je
v knjigi razložen zelo poljudno – bolj si izboljšamo življenje.
Vprašalnik na začetku knjige nam pomaga odgovoriti, v
katerega od štirih tipov kronoritma se uvrščamo, oziroma kateri
kronotip smo: lev, medved, volk ali delfin? Za vsak kronotip
namreč obstaja najboljši čas za vse, kar počne. Med drugim iz
knjige izvemo, kdaj je najbolje vzeti zdravilo in kako si čez noč
izboljšamo življenje, kdaj ima naše telo največ koristi in
zadovoljstva od telesne dejavnosti ...

Gary Taubes: Dobre kalorije, slabe kalorije - Maščobe,
ogljikovi hidrati in kontroverzni pogledi na prehrano in
zdravje
Knjiga odpravlja številne predsodke o prehrani, ki se v
današnjem času rumenih medijev in družbenih omrežij širijo
kot požar, pri tem pa pogosteje sledijo popularnim in
komercialnim kakor strokovnim argumentom. Taka trdovratna
prepričanja na primer učijo, da so maščobe nekaj slabega,
ogljikovi hidrati pa dobri; ali da prehrana z nizko vsebnostjo
maščob spodbuja hujšanje in zagotavlja boljše zdravje.
Taubes trdi, da za debelost ni kriva količina, temveč kakovost
zaužitih kalorij; ogljikovi hidrati (zlasti rafinirani, tisti v belem kruhu in testeninah) pa
zvišujejo raven inzulina in spodbujajo kopičenje maščob.
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Gavin Francis: Preobrazbe telesa - O medicini in
spremembah v človekovem življenju
Biti živ pomeni, biti zajet v nenehno spreminjanje: rast,
okrevanje, učenje, staranje. Avtor v knjigi razglablja o
preobrazbah duha in telesa, ki se pnejo po loku človeškega
življenja.
Pri nekaterih spremembah imamo bolj malo besede, druge
spremembe so nemara dobrodošli mejniki na naši poti,
lahko pa zaidemo tudi na temačne odseke. Ko Francis
pomaga svojim pacientom pri soočanju s preobrazbami
njihovih teles, bodisi začasnimi ali pa trajnimi, se opre na
zgodovino, upodabljajočo umetnost, književnost in čudodelništvo, ter z vsem tem
ponazori, da je najpristnejše bistvo človekovega bivanja prav nenehno
spreminjanje.

Bas Kast: Prehranski kompas - 12 najpomembnejših pravil
zdravega prehranjevanja
Kako s hrano ostati zdravi in mladostni?
Kaj naj jem? To preprosto vprašanje je danes postalo
neznansko zapleteno. Bi bila prava kamenodobna dieta? Ali
raje dieta z malo ogljikovimi hidrati? Z malo maščobami?
Veganska? Brezglutenska? Znanstveni novinar in avtor
uspešnic Bas Kast v knjigi Prehranski kompas opravi s
kaosom, ki vlada na področju prehranskih smernic. Onkraj
modnih trendov in ideologij se spopade z vprašanjem, kaj je
res zdravo. Kaj jedo ljudstva z najdaljšo življenjsko dobo? Kako
učinkovito shujšati? Zakaj so celo 'uradne' prehranske smernice pogosto napačne?
Osnova njegovih priporočil je edinstven obsežen pregled več kot tisoč prehranskih
študij s področja moderne medicine, biokemije in gerontologije.

Primož Rakovec: Agresivnost za volanom
Agresivnost za volanom obravnava aktualno in družbeno
izjemno relevantno tematiko agresivne vožnje in povezave z
notranjim dialogom.
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Jurij Ravnik: Kraški rob: Plezanje od severnega Jadrana do
Vipavske doline
Vodnik natančno, zabavno in informativno pokriva 20 plezališč z
več kot 2600 smermi (Osp, Mišja peč, Črni Kal, Črnotiče, Risnik,
Vipava, Vipavska Bela, Dolge Njive, Lijak, bolderišče Vitovlje,
Napoleonica, Santa Croce, Costiera, Aurisina, Grotta Katerina,
Sistiana, Doberdo in Val Rosandra). Predstavljena so na novo
poslikana, obdelana plezališča. Vsaka smer, ocena linije je
prikazana na foto skici iz več zornih kotov.

Jurij Kunaver: Pavel Kunaver - Sivi volk
Pričevanja o vzgojitelju, geografu, alpinistu drenovcu, jamarju,
skavtu-taborniku, astronomu, umetniku, naravovarstveniku in
pisatelju
…
»Pavel Kunaver je bil v eni osebi hkrati neumoren
raziskovalec in občudovalec narave, njen varuh in razlagalec
ter opisovalec, s čimer si je prizadeval prepričati in vzgajati
čim širši krog mladih in odraslih. Bil je pravi poljudni
znanstvenik, nedosegljiv v govorniškem in strokovnem žaru, s
katerim je očaral vsakogar.« Jurij Kunaver
Francesco Lorenzi: Sončna cesta
Italijanska glasbena skupina Sun eats hours je bila ena
uspešnejših debitantskih skupin na pragu tisočletja. Do
spremembe pride, ko njihov vodja in pevec Francesco Lorenzi
doživi Božji dotik in začuti, da ne more več pisati pesmi v
angleščini, ampak ga prevzame globoka intuicija, da bo odslej
pisal v materinščini. Ped nami je globoka in tenkočutna
življenjska izpoved, ki nagovarja široko bralno občinstvo:
nobena življenjska situacija ni brezizhodna in svetloba je
močnejša od teme, če le človek tako hoče in se odloči za
dobro. Skratka: odlična knjiga o pristnem duhovnem izkustvu.

Jezik je osnovno orodje vsega človekovega in družbenega sodelovanja,
zato je dobro razvita sporazumevalna zmožnost najbolj zanesljiva pot
do osebnega in družbenega uspeha.
(Dr. Meta Grosman)
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France Pibernik, Zorko Simčič: Dohojene stopinje Pogovori in dokumenti: 2000-2018
Pibernik, odličen poznavalec slovenske emigracije in vojnopovojnega časa, v knjigi razpira življenje starejšega Simčiča,
ki odgovarja živo in natančno, kot bi se dogodki vršili pred
nami. Odpirajo se stare rane, nekatere že dobro zaceljene in
prečiščene, druge žive in skeleče: »Da so tudi komunisti točno
vedeli, kaj so domobranci v resnici, pove tudi to, da so po
koncu vojne s tako nujo zahtevali vrnitev domobrancev iz
nemških taborišč in jih umorili. Niso jih pobili samo kot bivše
sovražnike, torej zgolj iz maščevalnosti, ampak predvsem kot
morebitne bodoče nasprotnike.«
Zgodovina sveta v desetih poglavjih in pol
Zgodovino sveta v desetih poglavjih in pol sestavlja deset zelo
različnih zgodb, ki se bolj ali manj očitno navezujejo na
dogodke iz svetopisemskih zgodb, najbolj očitno na zgodbo o
potopu in Noetovi barki.
Kar nekaj zgodb iz knjige je izpeljanih iz resničnih dogodkov
oziroma zgodovinskih poročil o njih, z njimi pa nam je z
mnogimi uglednimi literarnimi nagradami ovenčani angleški
avtor Julian Barnes predstavil eno od možnih - precej
provokativnih - različic zgodovine sveta.

» … spoznala sem, kaj se skriva v knjigah:
ne le vile in škrati, princese in zlobne čarovnice,
ampak tudi ti in jaz naša veselja, naše skrbi,
naša upanje in naša žalost.
Dobro in slabo, resnično in izmišljeno,
narava in ves svet – vse to je v knjigah.«
(Eva Janikovszky)
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DODATEN SEZNAM
ZA BRALCE IZ KRAJEVNE KNJIŽNICE SEMIČ
Svetlana Aleksijevič: Černobilska molitev
26. aprila 1986 je niz eksplozij porušil četrti blok jedrske
elektrarne v Černobilu. V nekaj dnevih je postalo jasno, da
posledice černobilske nesreče ne bodo omejene samo na
Ukrajino in bližnjo Belorusijo, saj so povišano radioaktivno
sevanje kmalu zaznali po vsem svetu. Černobil je tako postal
sinonim za največjo tehnološko katastrofo 20. stoletja.
Knjiga Černobilska molitev je posvečena jedrski nesreči,
vendar je ta dogodek zanjo le izhodišče – po avtoričinih
besedah to ni knjiga o Černobilu, temveč o svetu po Černobilu.
Namesto objektivnega opisovanja so nanizane osebne
pripovedi, osebne zgodbe ljudi, ki so vse to res doživeli in zdaj
pripovedujejo, vsak na svoj način. Kljub vsej tragičnosti pa je v nekaterih zgodbah
tudi kanček humorja, črnega humorja.
Nicolas Barreau: Ljubezenska pisma z Montmartra
Julien Azoulay, pisec romantičnih komedij, je čisto na tleh. Pri
rosnih triintridesetih letih mu umre ljubljena žena Hélène, še
prej pa ji mora dati slovesno obljubo, da ji bo po smrti napisal
triintrideset pisem – po eno za vsako leto svojega življenja.
Julien po nekaj pismih presenečeno ugotovi, da ga pisanje na
neki čudni način pomirja. Hélène pripoveduje o življenju brez
nje, o njunem sinu Arthurju, ki ne želi žalostnega očeta, o njeni
prijateljici Cathérine, ki ga hoče tolažiti.
Robert Bryndza: Dekle pod ledom
Ko neki mladenič odkrije truplo mlade ženske pod debelo
plastjo ledu v južnolondonskem parku, višjo inšpektorico Eriko
Foster zadolžijo za vodenje preiskave. Zdi se, da je imela
žrtev, lepa in bogata mladenka, popolno življenje. Toda ko
Erika začne kopati globlje, začne povezovati sledi med tem
umorom in umori treh prostitutk, ki so jih prav tako našli
zadavljene, z zvezanimi rokami in odvržene v vodo. Kakšno
temno skrivnost je s seboj odneslo dekle pod ledom? Erika
Foster je neustrašna. Spoštovana. Neustavljiva. Ujela bo
morilca, ne glede na to, koliko jo bo stalo. Čeprav se je njena
zadnja preiskava spremenila v popolno katastrofo, se je zdaj pripravljena soočiti z
demoni iz preteklosti in z morilcem, ki je krvoločnejši od vseh, kar jih je srečala
doslej. Toda ko se Erika približuje resnici, se tudi morilec približuje njej …
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Olga Gutman: Podeželski zdravnik
Štefan je mladi zdravnik s podeželja, zaljubljen v svojo
sovaščanko Tino, katere srce pa dokončno pripada Marjanu,
sinu bogatega kmeta. Marjanova mati pa se zvezi z manj
premožnim dekletom odločno upira, čeprav zgodba poteka v
času mlade države, takoj po vojni, ki naj bi ravno takim
razlikam vzela vsak pomen in jih odpravila. In materi tudi uspe,
celo dvakrat.
Štefan tega ne ve, in ker je bil to čas, ko so zdravnike in
učitelje še razporejali na delovna mesta z dekreti, se njune poti
ločijo in vsak po svoje iščeta srečo. Pa jo najdeta? To
vprašanje si bosta Štefan in Tina zastavila ob vsakem naslednjem srečanju, ko se
bosta vedno znova vprašala tudi, ali ni morda ravno njiju usoda določila, da
poskušata osrečiti drug drugega. Pa se bosta našla? In če se bosta našla, tudi
osrečila drug drugega?
Ghada Karmi: Vrnitev: spomini Palestinke
V avtobiografski knjigi Vrnitev: spomini Palestinke nas
avtorica, ena najostrejših kritičark izraelsko-palestinskega
konflikta in palestinske diaspore, seznanja z vso razsežnostjo
izraelsko-palestinskega konflikta, a tudi z delovanjem
palestinskega birokratskega sistema pod izraelsko nadvlado.
V občutenem raziskovanju svoje palestinske pripadnosti v
pogovorih s politiki, sonarodnjaki in z izraelskimi vojaki
osvetljuje vlogo, ki jo imajo po vsem svetu razseljeni
Palestinci.

Javier Marias: Berta Isla
Preizkušnja odsotnosti ali smrti je bržkone eden najtežjih
preizkusov ljubezni – tudi s to temo se srečamo v
najnovejšem romanu Javierja Maríasa. Gre za portret žene in
moža, katerih medsebojna, globoka notranja povezanost
kljubuje še tako nenavadnim življenjskim preizkušnjam.
Moški lik ima skrivnosten poklic, očitno je britanski vohun, ki
ga tajne naloge zadržijo zdoma tudi po več mesecev. Nekoč
se zgodi, da ga ni nazaj tako dolgo, da ga morajo razglasiti
za mrtvega in pokopati, čeprav sama nikoli ne sprejme
njegove smrti.
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Peter Mayle: Hotel Pastis
Osrednji lik pripovedi je nedavno ločeni angleški poslovnež
srednjih let, ki se odloči, da mu je dovolj stresa v oglaševalski
agenciji. Zato se preseli v sončno Provanso in tam skupaj z
novo partnerko, simpatično Francozinjo, začneta obnavljati
nedokončano poslopje, ki ga spremenita v hotel - imenuje se
Pastis po značilni provansalski žgani pijači. Še bolj zanimivo
pa postane, ko se tej pripovedi pridruži zelo dobro zamišljen
bančni rop ... Roman najbolj odlikuje prikaz provansalskega
melosa in drugih značilnosti Provanse, npr. tukajšnje
francoske kuhinje. Temu se pridružuje značilen Maylov humor,
angleško obarvan in obogaten s francosko situacijsko komiko.
Zabavno in sproščujoče branje, ki bo posebej pritegnilo ljubitelje Provanse ali pa
morda koga prepričalo, da to postane. Toliko bolj, če temu romanu prištejemo še
druga Maylova dela, ki govorijo o najlepši francoski pokrajini.

Arto Paasilinna: Najboljša vas na svetu
Priljubljeni finski pisatelj Arto Paasilinna v romanu Najboljša
vas na svetu postavi ogledalo potrošniški družbi in
posledicam nebrzdanega kapitalizma. Roman se dogaja v 21.
stoletju, ko povsod na Zemlji zavlada kaos, le globoko v
osrčju gozda vzhodne Finske leži nenavadna oaza miru in
blagostanja. Tu je nekaj dobrovoljnih posebnežev ustanovilo
vaško skupnost, uvedlo samooskrbo in se vrnilo k
preprostemu načinu življenja svojih prednikov.

Slavko Pregl: Srajca srečnega človeka
Srajca srečnega človeka je duhovita avtobiografska pripoved o
popotovanju iz predmestnega otroštva do odlikovane starosti.
Prepletajo se zgodbe diplomiranega ekonomista, novinarja,
satirika, mladinskega pisatelja in mednarodno pomembnega
založnika, pa seveda enega od treh bratov ter kasneje moža in
očeta. Kljub številnim trpkim izkušnjam pod dosedanjo
življenjsko črto avtor brez oklevanja zabeleži vedro vsoto
sedmih desetletij.
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Petja Rijavec: Najini valovi
Ajda in Maks sta zakonca poznih srednjih let, hčerka Brina,
umetnica, se je osamosvojila, imata dobri službi in udobno
stanovanje, vendar nista srečna. Predvsem žena je naveličana
rutine in prepirov vsakdana, mučijo jo tegobe menopavze,
nekoč vroča zakonska ljubezen je le še navada. V zabavni,
dogajanja polni pripovedi o iskanju novih priložnosti ter o
hrepenenju po večni mladosti kot imperativu sodobne družbe
se bo prepoznal marsikateri pustolovščin željan nezadovoljnež.

Veronika Simoniti: Ivana pred morjem
Pripovedovalka se iz Pariza vrne v slovensko Primorje, da bi
počistila stanovanje pokojne mame za resnega kupca. V kupu
porumenelih fotografij najde sliko babice, ki z eno roko drži
njeno petletno mamo, drugo roko pa polaga na nosečniški
trebuh. Leto posnetka 1943 je bilo leto težkih usod in naglih
preobratov. Kaj se je zgodilo z otrokom v trebuhu? Roman
nas z več vzporednimi zgodbami, ki se dogajajo v različnih
časih in v različnih generacijah ene družine, sooča s
kolektivno preteklostjo in individualnimi usodami.
John P. Strelecky: Vrnitev v kavarno na koncu sveta Nadaljevanje navdiha polne zgodbe o smislu življenja
Johanovo življenje se za vedno spremeni, ko na običajen večer
na osamljeni cesti naleti na ljubek lokal, znan pod imenom
Kavarna vprašanj. Ves večer preživi tam in odide z novim
pogledom na življenje in svet. Na njegovo veliko presenečenje
se deset let pozneje znova znajde v kavarni, ki je popolnoma
taka kot nekoč, le da ne stoji več na istem mestu.

Vidrih-Perko Verena: Poletje je dalo na glavo klobuk
Večkratna doktorja znanosti, mentorja, uspešna starša in
uigrana zakonca je opis, ki bi ga jima na začetku njune
življenjske izkušnje (sodeč po knjigi) malokdo pripisal. Zapit
faliran študent in obupana žena s tremi otroki sta bila zaželen
material le še za psihiatra. Razvpiti dr. Rugelj ju ni odslovil s
kakšnim »harm reduction« programom, ampak ju je z
visokopražnim sistemom z modificirano socialnoandragoško
metodo z avtoritativnim vodenjem izgradil v nova človeka.
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Podatki o bralcu sodelujočem pri

ŽUPANČIČEVI BRALNI ZNAČKI ZA ODRASLE
2019/2020:

Ime in priimek: _______________________________________

S EZ N A M P R E B RAN I H KN J I G
Iz seznama preberite vsaj tri knjige, dve lahko vpišete po lastnem izboru.
Knjigo, ki vam je bila zelo všeč in jo priporočate, označite z ***, knjigo, ki vam
je bila manj všeč, označite z **, knjigo, ki je ne bi predlagali v branje, pa
označite z *. Več naslovov ima lahko enako število zvezdic.
1.

___________________________________________________________
___________________________________________________________

2.

___________________________________________________________
___________________________________________________________

3.

___________________________________________________________
____________________________________________________________

4.

___________________________________________________________
____________________________________________________________

5.

___________________________________________________________
_____________________________________________________________
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BELEŽKE:

Besedila in slike so povzete iz spletnih strani:
• Bukla (www.bukla.si)
• Emka (www.emka.si)
• Felix (www.felix.si)
• Google (www.google.si)
• Dobre knjige (www.dobreknjige.si)

Projekt sofinancirata Občina Črnomelj in Občina Semič.
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Kdor ljubi vino, z njim sem brž ubran,
kdor ljubi ženo, mi je blagrovan;
kdor ljubi knjigo, bodi spoštovan;
vi ljubite vse troje –
ne bova si na dvoje.
(Oton Župančič)

Knjižnica Črnomelj
Ulica Otona Župančiča 7
8340 Črnomelj
Tel.: 07/305 13 64, 040 984 784
e-pošta: knjiznicacrn@crn.sik.si

Enota Krajevna knjižnica Semič
Prosvetna ulica 4
8333 Semič
Tel.:07/356 84 91, 040 753 370
e-pošta: knjiznica.semic@crn.sik.si
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