
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KRATKE VSEBINE in POVEZAVE na več informacij o knjigah: 
 
 
1. AFSHAR Tessa: Zaklad rubinov BIBLOS, BUKLA  
Na razkošen perzijski dvor pride izobražena mlada Judinja Sara, za kraljičino pisarko. Njen 
oče, zakrneli in žalostni vdovec, je s hčerko tkal vezi z učenjem branja, pisanja in tujih 
jezikov. 

 
2. BERNARD Caroline: Frida Kahlo in barve življenja DOBRE KNJIGE 
Izjemna ženska z osupljivo pojavnostjo, pisanimi tradicionalnimi oblačili in majevskim 
nakitom povsod vzbuja pozornost, sčasoma pa postane ena najboljših in najbolj 
prepoznavnih slikark v zgodovini. 
 
3. BRUMEC Snežana: Eden izmed nas BIBLOS, BUKLA 
Navdihujoča zgodba o želji po hitrosti, svobodi in ljubezni do letenja. 
 
4. CHAMBERLAIN Diane: Proti svoji volji DOBRE KNJIGE, BUKLA 
»V naših življenjih je preveč nesmiselnih pravil,« je rekla, »in naša življenja so veliko 
prekratka, da bi se zmenili zanje.« (odlomek iz knjige) 
 
5. GOLD Doug: Ljubezen za bodečo žico DOBRE KNJIGE 
Ganljiva in povzdigujoča zgodba o ljubezni, uporu ter pogumu med grozotami vojne. Tudi v 
najbolj brutalnem obdobju, ljubezen vedno najde pot in zmaga." 
 
6. COLOMBANI Laetitia: Kita DOBRE KNJIGE 
Trije ženski liki, ki živijo  kilometre narazen in tako različno, a hkrati izjemno podobno 
življenje. 
 
7. FINŽGAR Fran Saleški: Študent naj bo  
Avtor je v delu upodobil kmečke razmere, lastno otroštvo in šolanje. 
 
8. FOENKINOS David: Delikatno DOBRE KNJIGE, BUKLA 
»Obstajajo sijajni ljudje, ki jih srečamo ob nepravem trenutku. In obstajajo ljudje, ki so sijajni, 
ker jih srečamo ob pravem trenutku.« 
 
9. FOLEY Lucy: Na lovu  
Skupina tridesetletnikov najame odročno lovsko kočo. Ob močnem sneženju obtičijo 
odrezani od sveta, zabava pa se konča z umorom. Vsi so prijatelji. Eden je morilec. 
 
10. GIORDANO Paolo: Raztrgajmo nebo BIBLOS, DOBRE KNJIGE 
Za Tereso se življenje zares začne tisto poletje v Apuliji.  Vez, ki se splete med njo in 
Bernom, zasenči vse drugo, in Tereso posrka v njegov svet. A nobena vez ni neuničljiva in 
nobeno poletje ne traja večno. 
 
11. GODLER Jure: Casino Banale BUKLA 
Satirična kriminalka, ki opisuje dan v življenju dveh agentov. 
 
12. GRDINA Igor: Slovenski Mozart: knjiga o Josipu Ipavcu BIBLOS, BUKLA 
»Knjiga je velik pripomoček k širšemu poznavanju glasbe, umetnosti, skladatelja Josipa 
Ipavca, ki je prestopil meje lokalnega in nacionalnega.« 

 

https://www.biblos.si/isbn/9789610403913
https://www.bukla.si/knjigarna/leposlovje/zgodovinski-roman/zaklad-rubinov.html
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=2.%09BERNARD+Caroline%3A+Frida+Kahlo+in+barve+%C5%BEivljenja+
https://www.biblos.si/isbn/9789612846886
https://www.bukla.si/knjigarna/biografije-in-spomini/eden-izmed-nas.html
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=7679
https://www.bukla.si/knjigarna/leposlovje/leposlovni-roman/proti-svoji-volji-chamberlain.html
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=8620
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=7592
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=6680
https://www.bukla.si/knjigarna/leposlovje/leposlovni-roman/delikatno.html
https://www.biblos.si/isbn/9789610161837
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=8300
https://www.bukla.si/knjigarna/leposlovje/casino-banale.html
https://www.biblos.si/isbn/9789612847807
https://www.bukla.si/knjigarna/biografije-in-spomini/slovenski-mozart.html


13. HADERLAP Maja: Angel pozabe BIBLOS, DOBRE KNJIGE, BUKLA 
Roman pripoveduje o družini Haderlapovih iz Lepene, katero so grozote druge svetovne 
vojne trajno zaznamovale. Avtorica poleg svojih zgodb, naniza še mozaik usod drugih 
koroških Slovencev in razkrije marsikaj o partizanstvu na Koroškem. 
 
14. JURČIČ Josip: Sosedov sin BIBLOS 
Zgodba opisuje Antona Smrekarja, ki je najbogatejši kmet na vasi. S kočijo se nekega dne 
odpravi na semenj, zraven pa povabi tudi edino hčer Franico, katera pa se na pot raje 
odpravi peš. 
 
15. KARLOVŠEK Igor: Samo domov me pelji DOBRE KNJIGE 
Skoraj usodna prometna nesreča preplete življenji moškega in ženske v zrelih letih. Po 
strastni avanturi se njune poti ločijo, a ne za dolgo. 
 
16. KLINC Lora: Kilometer nič  
Dobrodošli v svetu Primoža Rogljiča, ki je obarvan rdeče, poln adrenalina, kjer vam bo 
avtorica skušala približati navijaško pustolovščino s prve vrste. 
 
17. MACKINTOSH Clare: Izpustila sem te  
Tragična nesreča. Preteklost, ki ji ni mogoče ubežati. Vse se je zgodilo tako na hitro. Ni je 
mogla preprečiti. Ali pač? 
 
18. MCLAIN Paula: Pariška žena DOBRE KNJIGE 
Zgodovinski roman pripoveduje o ambicioznosti in izdaji, zgodba o ljubezni med dvema 
osebama: Ernestom Hemingwayem in njegovo ženo Hadley. 
 
19. PARTLJIČ Tone: Ljudje z otoka BIBLOS, BUKLA 
Roman pripoveduje o otočanih, malih ljudeh in tistih, ki nekoliko štrlijo ven: učitelj, župnik, 
ženske in  majhna skupnost. 
 
20. PERAT Katja: Mazohistka BIBLOS, DOBRE KNJIGE 
Roman, ki znotraj zapletenih političnih, družbenih in kulturnih razmerij ob koncu 19. stoletja 
prikazuje intimni portret mlade, odločne ženske, ki si je v negotovih časih izbrala negotovo 
pot. 
 
21. RADMILOVIČ Marko: Kolesar BIBLOS, DOBRE KNJIGE, BUKLA 
Kolesar je zgodba o umoru, o taboriščih, o prevari in maščevanju, radovednosti in 
nepopustljivosti, agresivnosti in zlobi, o iskanju ljubezni, o aktivnejšem preživljanju časa. 
 
22. ROŽMAN Andraž: Trije spomini: Med Hajfo, Alepom in Ljubljano   DOBRE 

KNJIGE, BUKLA 
Trije spomini je  zgodba o sirskem pesniku in njegovi palestinski družini, njeni sreči, nesreči. 
 
23. SENDKER Jan-Philipp: Spomin srca DOBRE KNJIGE, BUKLA 
»Ali ima tudi srce spomin? sem ga dvomljivo vprašal. Seveda. Ta spomin je veliko bolj točen 
od tistega v glavi. In nepokvarljiv. Vse, kar je pomembno, se shrani v njem. Včasih nam je 
le težko najti besede za te spomine.« 
 
 
 
 

https://www.biblos.si/isbn/9789616949941
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=504
https://www.bukla.si/knjigarna/leposlovje/leposlovni-roman/angel-pozabe.html
https://www.biblos.si/isbn/9789612428105
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=8875
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=6577
https://www.biblos.si/isbn/9789612848002
https://www.bukla.si/knjigarna/leposlovje/ljudje-z-otoka.html
https://www.biblos.si/isbn/9789612844349
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=5917
https://www.biblos.si/isbn/9789612846657
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=7195
https://www.bukla.si/knjigarna/leposlovje/kolesar.html
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=6514
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=6514
https://www.bukla.si/knjigarna/biografije-in-spomini/trije-spomini.html
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=8222
https://www.bukla.si/knjigarna/leposlovje/ljubezenski-roman/prisluhni-srcu-mehka-vezava.html


24. SHAFAK Elif: Štirideset pravil ljubezni BIBLOS, DOBRE KNJIGE, BUKLA 
»Življenje brez ljubezni je brez smisla. Ne sprašuj se, kakšne vrste ljubezen moraš iskati, 
duhovno ali materialno, božjo ali posvetno, vzhodno ali zahodno … Ljubezen nima nalepk, 
nima razlag. Je kar je, čista in preprosta.« 
 
25. SMOLAR Štefan: Potok pa je šumel  
»Vuhreščica je šumela, se penila pod velikim mlinskim kolesom, kot bi se jezila, da mora od 
zore do mraka gnati široke jermene…« 
 
26. SPITZER Manfred: Osamljenost: nespoznana bolezen BUKLA 
Osamljenost je knjiga, ki bralce spodbuja, da pogledajo okoli sebe in svojim  bližnjim in 
morda osamljenim naklonijo več svojega skupnega časa. 
 
27. ŠKARJA Petra: Camino: Od suženjstva do svobode DOBRE KNJIGE, BUKLA 
Knjiga za vse, ki si želite odložiti težka bremena preteklosti. In knjiga za ljubitelje dolgih 
sprehodov, narave in lahkotnosti bivanja.   
 
28. TAVČAR Ivan: Med gorami BIBLOS 
Zgodba govori o usodi ljudstva, njihovi revščini, krutosti in brezobzirnosti ljudi. 
 
29. VRBIČ Vlado: Prestreljene sanje BIBLOS, BUKLA 
Življenjska zgodba govori o pesniku Karlu Destovniku – Kajuhu, prepletena je z družbenim 
in političnim dogajanjem od leta 1922 od 1944. 
 
30. VREČKO Bernarda: Kot Severno morje  
»Nikoli več    ne bom zaklepala besed v skrinjo molka  
  Nikoli več    ne bom pustila svojih misli v pustoti domišljije      nikoli več« 
 
LAŽJE BRANJE 
 
31. GAVALDA Anna: 35 kil upanja BIBLOS, DOBRE KNJIGE 
Glavni junak je trinajstletni fant, ki ima petintrideset kilogramov in mu je ime Grégoire. V šoli 
je zelo neuspešen učenec, a sicer krasen, vedoželjen in zelo ustvarjalen in inovativen fant. 
 
32. KARLOVŠEK Igor: Pobeg BIBLOS, DOBRE KNJIGE, BUKLA 
Preseljevanje narodov konec 6. stoletja. Pet otrok poveljnika slovanske vojske, ki so, 
medtem ko oče širi slovansko ozemlje proti zahodu, na milost in nemilost prepuščeni 
naklepom njegovih nasprotnikov. 
 
33. PREGELJ Sebastijan: Deček brin na domačem kolišču BIBLOS, BUKLA 
Deček Brin živi na enem izmed kolišč, ki so v pradavnini stala na jezeru, kjer je                      
danes Ljubljansko barje. Njegova družina je velika. Medtem ko večina verjame, kar jim   
povejo starejši, je Brin zvedav fant in ne verjame vsega. 
 
34. SOKOLOV Cvetka: Vsak s svojega planeta BIBLOS, DOBRE KNJIGE 
Roman odpira vprašanja najstniške ljubezni in vpliv krščanske vere nanjo. 
 
35. WOLTZ Anna: Aljaska DOBRE KNJIGE 
Najstnikovo soočenje z boleznijo izbruhne kar naenkrat in ga oropa radosti; predstavi pa 
veliko ljubezen in navezanost ljudi na pasjega prijatelja ter nemoč mladih, ko jih drugi 
zasmehujejo. 

https://www.biblos.si/isbn/9789612742416
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=338
https://www.bukla.si/knjigarna/leposlovje/leposlovni-roman/stirideset-pravil-ljubezni.html
https://www.bukla.si/knjigarna/osebna-rast-duhovnost-in-ezoterika/osamljenost-spitzer.html
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=4407
https://www.bukla.si/knjigarna/biografije-in-spomini/avtobiografija/camino-od-suzenjstva-do-svobode-tv.html
https://www.biblos.si/isbn/9789612800192
https://www.biblos.si/isbn/9789617056440
https://www.bukla.si/knjigarna/leposlovje/prestreljene-sanje.html
https://www.biblos.si/isbn/9789610161813
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=7446
https://www.biblos.si/isbn/9789612724023
https://www.dobreknjige.si/Avtorji.aspx?avtor=Igor+Karlov%C5%A1ek
https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-9-do-12-let/zgodbe-v-serijah/pobeg.html
https://www.biblos.si/isbn/9789612724641
https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-13-let-dalje/decek-brin-na-domacem-koliscu.html
https://www.biblos.si/isbn/9789612724757
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=5655
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=5489

