
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



KRATKE VSEBINE in POVEZAVE na več informacij o knjigah: 
 
1. ALLRED Katherine: Ambrovec BUKLA, DOBRE KNJIGE 
Osemletni Alix French iz urejene in ugledne družine se svet obrne na glavo, ko spozna 

desetletnega Nicka Andersona z napačne strani mesta.  
2. BASSON Mary: Slikarka BUKLA, DOBRE KNJIGE 
Knjiga je poklon slikarki Gabriele Münter, ki je že kot samosvoj otrok sledila svojim sanjam 

tako v umetnosti kot v osebnem življenju, vendar za to plačala visoko ceno. 
3. BENEDETTI Ksenija: Kažipoti BUKLA 
Avtorica je zapisala,  kar pozna in kar jo določa: izkušnje v komunikaciji z ljudmi, omenjena 

srečanja z najvišjimi predstavniki, ljubezen do fotografije, glasbe, poezije. 
4. DJILAS Ivana: Hiša BUKLA, DOBRE KNJIGE 
Sočen roman, poln pikrega humorja pri prodaji hiše. Junakinja vzame stvari v svoje roke in 

hitro spozna, da ne bo šlo zlahka, da se je naš svet zataknil. 
5. FLORJANČIČ Peter: Skok v smetano BUKLA 
Peter Florjančič, izumitelj z nekaj več kot štiristo patenti, je postal večkrat milijonar in 

nekajkrat tudi revež. Na počitnice je odšel za štirinajst dni in tam ostal 15 let. 
6. HANNAH Kristin: Slavček BUKLA, DOBRE KNJIGE 
Ganljiva, prelepa zgodba, ki slavi gibkost človeškega duha in trpežnost žensk.  
7. JENČIČ Lučka: Medena sled BUKLA 
Pesniški prvenec plete zgodbo o odsotnosti ljubezni, ki se je izgubila na napačno izpeljanih 

ovinkih, v vrvežu sodobnega sveta. 
8. KAMARA Mariatu: Košček manga 
Mariatu Kamara preživlja brezskrbno otroštvo dokler je nekega usodnega dne niso poslali 

po hrano v bližnjo vasico. Tam pa so jo napadli oboroženi uporniki… 
9. KEGEL  Mateja A.: Mladost v rejništvu BUKLA, BIBLOS 
Resnična zgodba male Neže, nam odstira vpogled v svet rejništva, o katerem običajno ne 

slišimo in vidimo kaj dosti. 
10. KESAR Kamenko: Žena ima vedno prav, Če bi moški vedeli BUKLA, DOBRE KNJIGE 
Od mnogih zgodb in kolumen je pisec izbral najboljše in jih sestavil v kronološko zgodbo 

ljubezni s svojo Alenko, od spoznavanja, zaroke, poroke do skupnega življenja.  
11. KOMINKA Ana: Iskanje srca v tujini BUKLA, DOBRE KNJIGE 
Poučna knjiga za vse, kajti vsi smo na »vlaku«, ki brzi v prihodnost. Nekateri potujejo, drugi 

opazujejo, tretji trpijo,…a vsi lahko poskrbimo, da bo nasilja manj.  
12. KOONTZ Dean R.: Oči teme BUKLA 
Tina Evans je nekdanja plesalka v velikih predstavah v Las Vegasu, sedaj pa njihova 

režiserka, ki je leto dni po smrti svojega sina tik pred premiero prvega velikega projekta.  
13. KOZINA PRAPROTNIK Jasmina:  
Kazimira: BUKLA, DOBRE KNJIGE 
 ˝Zdaj grem pa na tek. Da se hrup umiri. Da najdem svoj notranji mir. Da bom bolj prava, bolj 
jaz.˝ 
Bela dama: BUKLA, DOBRE KNJIGE 
Izpisana zgodba o življenju, gibanju, ki nas na nepozabnem vrtiljaku pelje od mladosti,  do 
starostne modrosti in sprijaznjenosti s svojo preteklostjo. 
14. LAAM Jennifer: Izgubljeni čas ljubezni in snega BUKLA, DOBRE KNJIGE 
Zgodovinski roman o ljubezni med Natalijo Gončarovo in Aleksandrom Sergejevičem 
Puškinom, enim izmed največjih romantičnih avtorjev. 
15. LAMPRET Srečko: Slovenski narod: sonetni venec sonetnih vencev BUKLA 
Zbirka sonetov prinaša 15 domoljubnih sonetnih vencev. Prepotuje preteklost, sedanjost in 
prihodnost slovenskega naroda, vse skupaj pa sklene v pozitivnem duhu globoke ljubezni 
do slovenstva in naše domovine. 
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16. MARLY Michelle: Coco Chanel in vonj ljubezni DOBRE KNJIGE 
Pripoved o kontroverzni drobni Francozinji, ki je od vseh zavržena in pozabljena odraščala 
v samostanu na francoskem podeželju. 
17. MICHAELIDES Alex: Tiha pacientka BUKLA 
Psihološki triler prinaša osupljivo zgodbo o ženski, ki zagreši nasilno dejanje, in o terapevtu, 
ki obsedeno išče razlog za njen psihični zlom … 
18. MIHELIČ Jože: Vprašaj goro BUKLA, DOBRE KNJIGE, BIBLOS 
Opisovanje gora, navajanje anekdot in prijateljstev, ki so se porajala med njihovim 
obiskovanjem; poklicna življenjska pot, ki ga je povezala z alpinizmom in gorništvom. 
19. OHLER Norman: Popolna omama BUKLA 
Popolna omama pogleda voditeljem tretjega rajha in njihovemu poslušnemu narodu pod 
kožo in v žile. V njih ni bilo ničesar  čistega, zato pa precej strupene kemije, medtem ko so 
uradno vodili strogo politiko »boja proti drogam«. 
20. OWENS Delia: Tam, kjer pojejo raki BUKLA, DOBRE KNJIGE 
Kyo Clark je osamljena in zapuščena mladenka, ki je daleč od toplega človeškega stika 
sama odraščala v močvirju. Vse kar ve, se je naučila iz narave.  
21. PETROVEC Janko: Karantena: Rim BUKLA 
Zapiski iz karantene, iz Rima – prestolnice prvega žarišča epidemije v Evropi. Osebne stiske 
avtor popisuje s humorjem, nesreče, ki prizadenejo druge, pa z globokim sočutjem. Dobra 
literatura z dvema obrazoma — z enim joče, z drugim se smeji. 
22. REECE Gordon: Miši BUKLA, DOBRE KNJIGE 
Napeta zgodba o dveh plahih miškah, ki sta bili prisiljeni obračunati z mačko, ki se je 
pomotoma znašla v njuni luknji, da bi tako pregnali svoj strah in poravnali račune s kruto 
preteklostjo. 
23. RIJAVEC Petja:  
Piarovka: BUKLA, BIBLOS 
Prvenec odlično preslika svoj dobro poznani, vsakdanji svet, navdušuje s slogom in tudi 
humorjem. Kratkočasno in zabavno branje o zakulisju stikov z javnostmi! 
Najini valovi: BUKLA, DOBRE KNJIGE, BIBLOS 
Roman je sodoben, zabaven, grenko sladek prikaz iskanja sebe v gromozanskem dosjeju 
podob za vsakdanjo rabo in izjemne priložnosti. 
24. ROONEY Sally: Normalni ljudje BUKLA, DOBRE KNJIGE 
Psihološko pretanjena intimna zgodba, s katero raziskuje rojevanje prve ljubezni in 
zapletene odnose z družino, prijatelji in svetom. 
25. RUGELJ Samo: Resnica ima tvoje oči BUKLA, DOBRE KNJIGE, BIBLOS 
Knjiga govori o času. O minljivosti in nepovratnosti ter nespremenljivosti ključnih dogodkov 
v življenju.   
26. SEPETYS Ruta: V morju zrnce soli BUKLA, DOBRE KNJIGE 
Skupina mladih je ujeta med naciste na eni in Sovjeti na drugi strani. 
Vsi imajo željo, da se vkrcajo na ladjo, ki naj bi jih odpeljala na varno. 
27. SIMSION G., BUIST A.: Dva koraka naprej BUKLA, DOBRE KNJIGE 
Očarljiva pripoved o življenjskih spremembah in odlaganju nepotrebnih bremen.  Raziskuje 
odpuščanje in samoodkrivanje, do njiju pa pristopa z blago humorno noto. 
28. SIVEC Ivan: Planinska roža BUKLA 
Zgodba o neizpeti ljubezni med Simonom Gregorčičem in kobariško učiteljico Dragojilo 
Milekovo. O dveh mladih ljudeh, ki sta začutila v sebi neizmerno moč ljubezni. 
29. UMRIGAR Thrity: Razdalja med nama (1.) BUKLA 
Ozadje je zaznavno bogato vsakdanje življenje v Bombaju. Življenje priviligiranih v primerjavi 
z revnimi je deležno ostre obsodbe. 
Skrivnosti med nama (2.) BUKLA, BIBLOS 
Čudovita zgodba o razlikah med spoloma, moči, prijateljstvu in drugih priložnostih.  
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30. ZUPANC Nataša: Oblečena v kente DOBRE KNJIGE 
Prvenec, ki govori o potovanju ženske na drug konec sveta, kjer najde samo sebe.  
 
LAŽJE BRANJE 
 
1.DOHERTY Berlie: Hči morja BUKLA 
Zgodba govori o ostarelem ribiču Munroeju in njegovi ženi Jannet, ki jima nikoli ni bilo 
naklonjeno imeti otrok, dokler neke nevihtne noči Monroe iz vode ne reši dojenčice…  
2. JENIČ Karmen: Orientiraj se po soncu BUKLA, DOBRE KNJIGE 
Ilčo zamenja šolo in se sooča s tem, kako ga bodo v novem okolju sprejeli sovrstniki. Poleg 
selitve, zapletenih odnosov s sošolci in pritiski sodobne družbe, pa se Ilčo srečuje tudi s 
težavami doma. Toda čeprav se zdi življenje še tako črno, Ilčo spozna, da za dežjem vedno 
posije sonce…  
3. KARLOVŠEK Igor: Preživetje BUKLA, DOBRE KNJIGE 
Opisan je način preživetja v naravi  v kočevskih gozdovih. Pustolovska zgodba  odlično 
združuje dva pola preživetja – naravnim in človeškim oviram navkljub. 
4. LEAN Sarah: Stoti konj DOBRE KNJIGE 
Zgodba o skrivnostih, ki jih deklici Nell in Angel nosita v sebi. 
O angelih v človeški podobi, kajti vsakdo potrebuje nekoga, da ga varuje. 
5. LEWIS Gill: Vrnila se bo DOBRE KNJIGE 
Čudovita pripoved o moči prijateljstva, ki se porodi iz skrbi za ogrožene živali in navsezadnje 
pripelje do humanitarnega dejanja ... 
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