
  

Alice Munro 

PREVEČ SREČE 

Preveč sreče je očarljiva in izzivalna zbirka zgodb, ki 

presenečajo z globino in modrostjo. V vsaki od njih 

najdemo več kot v marsikaterem romanu. 

…………………………………………………………. 

Ciril KOSMAČ 

MAVRIČNI LOK ŽIVLJENJA 

Vsaka zgodba je kot spomenik, klesan iz novega 

kamna,  vse zgodbe  pa so razpete v loku od otroških 

let do današnjih dni. Neminljivo. 

…………………………………………………………. 

John Steinbeck 

NEZNANEMU BOGU 

Avtor na vznemirljiv in izzivalen način odpira številna 

aktualna vprašanja, ki zadevajo vsakega od nas. 

Posega predvsem v intimni čustveni svet in odnos do 

narave. 

…………………………………………………………. 

Nejc Gazvoda 

V PETEK SO SPOROČILI, DA BO V NEDELJO KONEC 

SVETA 

Knjiga avtorja  nove slovenske prozne generacije 

prinaša ulico, kjer je na videz vse prav, a je hkrati vse 

narobe, zato hura za konec sveta, to katastrofo je 

treba proslaviti. Nenavadno. 

…………………………………………………………. 

Franček Knez 

OŽARJENI KAMEN 

Branje pronicljivega, slikovitega in liričnega pisanja nas 

vodi po osupljivi poti, na kateri ne manjka pogledov v 

vrtoglave prepade in obzorja višin. Napisano z 

občutljivostjo, s katero se razodeva izjemen odnos do 

življenja. 
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Penelope Fitzgerald 

KNJIGARNA 

Skromna, a značajsko neupogljiva gospa kupi staro 

kamnito hišo, da bi v majhnem angleškem mestecu 

odprla knjigarno. To pa je vse prej kot preprosto. Svoj 

uspeh doživi s prodajo knjige Lolita. 

…………………………………………………………. 

Ephram Kishon 
TUDI ABRAHAM NE MORE NIČ ZA TO 

 ali 
HERKULES IN SEDEM MAČKIC 

Prefinjena situacijska in besedna komika. Satirična 

družbeno-politična konica je dobro ošiljena. Daleč od 

poceni humorja. 

…………………………………………………………. 

Predlog Jurija Hudolina: 

 

Dušan Čater 

DŽEHENEM 

Naslov se zdi ravno pravšnji (džehenem – tur. pekel), 

saj zgodbe, ki so tematsko povezane, opisujejo 

življenje tujcev v Sloveniji, ki včasih spominja na 

pekel. Odnos Slovencev do prišlekov. 

…………………………………………………………. 

Predlog Neže Maurer: 

Magda Stražišar 

CIGANKA 

Po vseh mukah in trpljenju zaradi ciganske krvi se 

Anki končno le nasmehne sreča. Oživljamo zgodbo 

priljubljene ljudske pisateljice. 
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