
  

Frane Milčinski – Jeţek 

PREPROSTA LJUBEZEN 

Povabimo spet Ježka v svoj dom. Vzemimo si čas, 

naj se nam ne mudi. Poslušajmo ga. Ko mine čas, 

knjigo zaprimo. On bo še vedno tu. Je sploh kdaj 

odšel? 

........................................................................... 

Inés Cagnati 

NORA GENIJA 

Himna materi. Pisateljici je uspelo skoraj 

popolnoma zabrisati mejo med proznim besedilom 

in poezijo. Eno redkih del, ki zadovolji preprostega 

in tudi zahtevnega bralca. 

........................................................................... 

Ježkov nagrajenec 2008 

Tone Partljič 

PISATELJ V PARLAMENTU 

Skoraj ni Slovenca, ki bi na nek način ne bil 

politik, četudi le pred televizijo, za šankom ali na 

ulici. Duhovito pisanje je prispevek k razumevanju 

slovenskega parlamentarizma. 

........................................................................... 

Svetlana Makarovič 

PREKLETI KADILCI 

Knjiga, ki govori o nestrpnosti, je pravzaprav njen 

osebni protest proti protikadilskemu zakonu. 

Historična ironija protikadilske politike. 

........................................................................... 

Vinko Möderndorfer 

ODPRLA SEM OČI IN ŠLA K OKNU 

Moški in ženska v krizi srednjih let. Na počitnicah 

srečata mladeniča, v katerem vsak zase prepoznata 

svojo izgubljeno energijo. 
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Amelie Nothomb 

S STRAHOSPOŠTOVANJEM 

Avtorica je ena najbolj  cenjenih sodobnih 

francoskih pisateljic. Opisuje svet sodobnih 

Japoncev, ki živijo in dihajo za podjetje, oropani 

individualizma, ki naj bi bil znak šibkosti. 

........................................................................... 

Nora Ephron 

MOJ VRAT MI GRE NA ŢIVCE 

Nekje je zapisano, da je to le »letališka knjiga za 

ženske.« Bolje, da vsaka presodi sama. Avtorica je 

zrela ženska. Ženske pozna do obisti. Rada bi 

povedala, naj se imamo rade. 

........................................................................... 

Jan Werich 

FIMFARUM 

Moderne češke pravljice za vse generacije. So 

žlahten primerek češkega humorja. Avtor 

dobrohotno biča človeške slabosti, povzdiguje 

vrline, ne da bi pri tem moraliziral. 

........................................................................... 

Gabriela Babnik 

KOŢA IZ BOMBAŢA 

Zgodba je slovenski prispevek k afriški 

književnosti. Ljubezensko razmerje, o katerem 

pripoveduje tujec v mestu, je zapleteno, na daljavo, 

seže med kulture, med rase. 

........................................................................... 

Sue Monk Kidd 

SKRIVNO ŢIVLJENJE ČEBEL 

Prvenec ameriške pisateljice. Zgodba o odrešitvi, 

ki obljublja, da bo zapolnila nekaj lukenj v srcih, ki 

jih je izdolblo življenje. 
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Ernest Hemingway 

STAREC IN MORJE 

Santiago je nenavaden starec. Rad razmišlja o 

stvareh, v katere je zapleten. Lovi ribo, se bojuje z 

morskimi psi, a bolj kot to razmišlja o svojem 

odnosu z morjem. 

........................................................................... 

190-letnica rojstva pesnice 

Fany Hausmann 

DAMA V ČRNEM 

Dama v črnem, prva slovenska pesnica, je bila 

rojena neznano kje. Živela je v Novem Celju, kjer 

je bil oče lastnik graščine. Preproste, občutene 

pesmi govorijo o njenem pesniškem daru. 

........................................................................... 

Miloš Mikeln 

KAKO SE JE NAŠA DOLINA PRIVADILA 

SVOBODI 

Ljudi in zgodbe moramo črpati iz vsakdanjega 

življenja, rad pove domačin Miloš Mikeln. Zgodbe, 

ki se jim moramo krohotati, pripovedujejo o 

podeželskem življenju v prvih povojnih letih. 

........................................................................... 

Tove Jansson 

POLETNA KNJIGA 

Babica in vnučka preživljata poletje na otoku v 

Finskem zalivu. Drobni skupni podvigi in pogovori 

ju povežejo v enkratno prijateljstvo. 

........................................................................... 

Ani Pachen 

ZGODBA O ANI-LA 

Avtorica se spominja  svojega deklištva v 

svobodnem Tibetu. Kasneje je mlada in neizkušena 

stopila na čelo vojske in jo popeljala v boj proti 

Kitajcem. 
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