KOROŠCI PA BUKVE BEREMO
BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE 2014-2015

PRIPOROČILNI SEZNAM:
ADAMS Douglas: ŠTOPARSKI VODNIK PO GALAKSIJI
AŠKERC Anton: BALADE IN ROMANCE
BARTOL Vladimir: ALAMUT
CHEVALIER Tracy: PADAJOČI ANGELI
DETELA Lev: JANTARSKA ZVEZA
EDWARDS Kim: HČI VARUHA SPOMINOV
GAVALDA Anna: TOLAŽBA
GROGL Branko: MOJE USTVARJANJE
GROVER Brian: POLJUB IZ RUSIJE
JARVIS Cheryl: OGRLICA
JURČIČ Josip: DESETI BRAT
KOCMUT Aleksandra: TRIJE RAZLOGI
KODRIČ Neli: SOLZE SO ZA LUZERJE
KOSMAČ Ciril: V GAJU
KUNAVER Dušica: PESMI POD LIPO DOMAČO
LAINŠČEK Feri: HIT POLETJA
LOREAU Dominique: UMETNOST PRERPROSTOSTI
MAKAROVIČ Marija: TRIJE RODOVI O VUHREDU IN OKOLICI
MAZZANTINI Margaret: NOVOROJEN
MERC Dušan: JAKOBOVA MOLITEV
MUNRO Alice: PREVEČ SREČE
OPEKA Pedro: DNEVNIK SPOPADA
OVASKA Jelka: SEVERNICA NAD OLIMPOM
PARTLJIČ Tone: PASJA ULICA
PROVOOST Anne: PADEC
PULKO Benka: POCESTNICA
ROSNAY Tatiana de: SARIN KLJUČ
SHARMA Robin Shilp: MENIH, KI JE PRODAL SVOJEGA FERRARIJA
SPARKS Nicholas: VARNO ZAVETJE
ŠIMLEŠA Bruno: LJUBEZNOSLOVJE
TOMŠIČ Marjan: JUŽNI VETER
VIDMAR Janja: TRETJA MOŽNOST
VITRIH Marjeta: MAVRIČNE PESMI
VRHOVEC Iztok: PRELITA KRI
ZAPLOTNIK Nejc: POT
…. ali druge knjige, ki so jih napisali avtorji na seznamu. Prijetno branje!

KRATKE VSEBINE….
Adams Douglas: Štoparski vodnik po Galaksiji
Ljubitelji znanstvene fantastike boste uživali ob potovanju edinega preživelega zemljana po
vesolju, ko so zemljo onesposobili nezemljani.
Aškerc Anton: Balade in romance
Anton Aškerc je bil slovenski pesnik in duhovnik. Za balade in romance je vzel teme iz slovenske
in slavonske biblije, ljudskega izročila in sodobnega življenja.
Bartol Vladimir: Alamut
Roman govori o perzijski trdnjavi Alamut. Hasan je poveljnik trdnjave, ki zbira in uri bojevnike.
Rečeno jim je, naj za izpolnitev ukazov žrtvujejo tudi lastno življenje, saj bodo po smrti šli v
nebesa. Hasanu s prepričljivim nastopom uspeva.
Chevalier Tracy: Padajoči angeli
Roman je postavljen na prelom 19. stoletja v Anglijo, ko so se ženske začele bojevati za volilno
pravico. Kitty je nezadovoljna s svojim življenjem, smisel življenja najde šele, ko sreča Catherine,
aktivno članico gibanja za žensko volilno pravico.
Detela Lev: Jantarska zveza
To je zgodovinski roman o znameniti trgovski poti med Benetkami in vzhodnim morjem,
predvsem pa ljubezenski roman o zvezi med trgovcem Žanom iz naših krajev in mladenko
Deveno z Jantarske obale.
Edwards Kim: Hči varuha spominov
Neke zimske noči rodi Norah dečka Paula in deklico Phoebe. Deklico je njen oče poslal stran, ker
ima Downov sindrom.
Gavalda Anna: Tolažba
Charles izve za smrt svoje mladostne ljubezni. Čedalje bolj začne bloditi. Ko ga nekega dne tako
blodečega zadene avtomobil, se odloči da bo tem blodnjam naredil konec. Obišče svojega
mladostnega prijatelja, ki ga ni videl že več kot 20 let, pri tem pa po naključju spozna Kate.
Grogl Branko: Moje ustvarjanje
Je koroški ljudski umetnik, ki piše pesmi in prozo – oblikuje ga velik pripovedni dar, ko oživlja
spomine na doživetja pri delu in zabavi.
Grover Brian: Poljub iz Rusije
Ljubezenska zgodba, ki se dogaja v bivši Sovjetski zvezi v času svetovne gospodarske krize med
Angležem Brianom in Rusinjo Ileano.
Jarvis Cheryl: Ogrlica
Skupina žensk se odloči, da bodo skupaj kupile diamantno ogrlico, katera bo skupna last.
Ogrlica, jim prinese nova spoznanja in jim spremeni življenje.
Jurčič Josip: Deseti brat
Deseti brat velja za prvi slovenski roman, ki je izšel leta 1866. Deseti brat v romanu je Martin
Spak, nezakonski sin graščaka Piškava, ki je izkoristil njegovo mater zaradi denarja nato pa jo
je zapustil.
Kocmut Aleksandra: Trije razlogi
Roman Trije razlogi je izsek enoletnega življena Ksenije, mamice dveh otrok in žene, ki ima rahlo
načeto samozavest. A vedno jo opomnijo trije razlogi: mož, sin in hči.

Kodrič Neli: Solze so za luzerje
Ajda je najstnica, ki se z mamo in bratcem pred nasilnim očetom zateče v varno hišo. Življene se
ji čez noč obrne na glavo in spoprijeti se mora z novimi težavami.
Kosmač Ciril: V gaju življenja
V gaju življenja je zbirka novel, katerega naslov je dobila po prvi noveli v knjigi.
Kunaver Dušica: Pesmi pod lipo domačo
Dušici Kunaver je uspelo zbrati kar lepo število ljudskih pesmih. Vse imajo tudi notni zapis,
nekatere pa so še slikovno opremljene.
Lainšček Feri: Hit poletja
Tina je »falirana« študentka, ki misli, da bo uspela kot pevka. Njena pesem doživi neverjeten
uspeh, ki ima tudi grenak priokus izkoriščanja.
Loreau Dominique: Umetnost preprostosti
Sprejeti življenje takšno, kot se ponuja, ne da bi si poskušali vse razložiti. Ne znamo več živeti
preprosto, vsega imamo preveč, zato nas ta knjiga vodi, da to spremenimo.
Makarovič Marija: Trije rodovi o Vuhredu in okolici
Marija Makarovič je kar nekaj časa zbirala gradivo za to knjigo. V njej so zbrane zgodbe,
pripovedi krajanov Vuhreda in okolice.
Mazzantini Margaret: Novorojen
Zgodba o ljubezni, vojni, materinstvu, upanju,… Italjanka Gemma, se s svojim 16 letnim sinom
vrne v Sarajevo, kjer se je rodil. Želi mu razkriti resnico o njegovem spočetju in rojstvu,
istočasno pa približati očeta, katerega ni nikoli poznal, ker je v času vojne v Bosni umrl.
Merc Dušan: Jakobova molitev
Jakob Bern je kaplan v Lazah pod sveto goro. Zaveda se kako težek poklic si je izbral , da mora
ljudi z molitvijo voditi k Bogu, da bi s tem zaupali njemu in Bogu. Naveden roman je bil leta 2006
nominiran za Kresnika.
Munro Alice: Preveč sreče
Kanadska pisateljica je mojstrica kratkih zgodb. Piše s pripovednim stilom o vsakdanjem
življenju, kjer svoje like vodi skozi različne življenjske preizkušnje. Vodilna zgodba po kateri
zbirka nosi naslov, opisuje zadnje dneve Sofije Kovalevske, matematičarke in književnice
Opeka Pedro: Dnevnik spopada
V knjigi so objavljeni enomesečni dnevniški zapisi očeta Pedra. Pot ga je vodila v Madagaskar,
kjer je postal duhovnik- misijonar. Živi z ubogimi in si prizadeva, da bi omilil revščino. Ta
dnevnik pripoveduje o vsakdanjih težavah in radostih.
Ovaska Jelka: Severnica nad Olimpom
Zgodba govori o ljubezni v zrelih letih med upokojeno finsko profesorico in ovdovelim grškim
podjetnikom. Po nekajmesečnem dopisovanju na internetu se sestaneta v Provansi in odločita za
skupno potepanje po Evropi.
Partlič Tone: Pasja ulica
Pasja ulica, v katero Partljič postavi svoj roman, opisuje zgodovino Maribora od prve svetovne
vojne pa do danes. V tem času so se zamenjale različne družbene ureditve, kar se je odražalo tudi
v različnih poskusih preimenovanja ulice.

Provoost Anne: Padec
Mladinski roman, ki obravnava rasno nestrpnost. Lucas preživlja počitnice v hiši pokojnega
dedka, ki ga ljudje niso marali. Tam se srečuje z dvema fantoma, ki sta skrajneža s polno glavo
idej o izključevanju določenega dela prebivalstva.
Pulko Benka: Pocestnica
Avtorica pravi, da je to njen življenjski potopis. Motorji so bili vedno njena strast. Na potovanje
se je kar nekaj časa pripravljala in naletela na precejšnje težave. Pred vami je knjiga, ki vas bo
nasmejala, navdihnila in navdušila.
Rosnay Tatiana de: Sarin ključ
Roman se dogaja med Parizom in New Yorkom, med sedanjostjo in II. svetovno vojno. V knjigi se
prepletata dve zgodbi: ameriške novinarke Julie, ki v Parizu raziskuje deportacijo judov iz leta
1942 in zgodba Sare, ki je med vojno živela v stanovanju v katero se misli preseliti novinarka.
Sharma Robin Shilp: Menih, ki je prodal svojega ferrarija
Uspešen odvetnik Julijan Mantle, ima vse kar bi si lahko želel. Ko dobi srčni napad, se zamisli
nad svojim življenjem v katerem ni prostora za moralo in duhovnost, zato proda vse kar ima in
se odpravi na Himalajo. Tam spozna meniha, ki ga nauči na življenje gledati z drugimi očmi.
Sparks Nicholas: Varno zavetje
Nicholas Sparks, avtor številnih ljubezenskih romanov, nam tokrat predstavi pretresljivo
zgodbo o temni strani ljubezni in pogled v družinsko nasilje. Katie se preseli v Južno Karolino,
da bi začela na novo. Pobegnila je od svojega nasilnega moža. Poišče si službo, poskuša ostati
neopazna. Spozna Alexa, pa tudi mož jo vztrajno išče.
Šimleša Bruno: Ljubeznoslovje
Bruno Šimleša je hrvaški pisec duhovne literature. V tej knjigi nas skuša naučiti, kako zgraditi
zdrave, srečne odnose z drugimi. Naj si gre za partnersko ljubezen ali družinske, prijateljske ali
delovne odnose. Avtor opozarja na zmotna prepričanja in ponudi rešitve.
Tomšič Marjan: Južni veter
Novele v tej knjigi dopolnjujejo tematiko iz knjige Grenko morje; predstavljajo namreč senčno
stran Aleksandrink. Avtor je gradivo zbiral več let, obiskoval je tudi Egipt.
Vidmar Janja: Tretja možnost
Dogajanje je postavljeno v devetdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je veliko beguncev iz Bosne
prebegnilo v Nemčijo. Znanemu odvetniku dodelijo skrbništvo nad 16-letno begunko Fatimo. Šele
sedaj se je začel zavedati razsežnosti travm, ki jih ti ljudje nosijo s seboj.
Vitrih Marjeta: Mavrične pesmi
Marjeta Vitrih, domačinka, ki piše pesmi že od otroških let in je tudi članica literarne skupine
»Utrip zgornje Drave«.
Vrhovec Iztok: Prelita kri
Kriminalni roman, ki nas popelje v policijske vrste. Rihard je že 20 let policist. Nič mu ne gre
kakor si želi. Zdaj je končno naletel na primer za katerega misli, da ga bo lahko uspešno rešil.
Zaplotnik Nejc: Pot
Nejc Zaplotnik je slovenski alpinist. Pripoved o njegovem življenju; predvsem ljubezni do gora.
Govori o poteh, ki jih je prehodil, doživel, čutil in ki so ga zaznamovale.

