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 BABE NE TARNAJO / Jean Shinosa Bolen 

»V prvi polovici življenja  ženska rojeva druge, 

skrbi zanje, se predaja njim…v drugi polovici 

življenja pa ženska rojeva sebe, spoznava in 

neguje svojo dušo.«   (dr. Christiane Northrup) 

Avtorica s humorjem in razumevanjem 

predlaga ženskam, naj razvijajo trinajst 

značilnosti, s katerim bodo postale srečnejše. 

 OČARLJIVI SKUPINSKI SAMOMOR / Arto 
Paasilinna 
V romanu finskega avtorja se srečata 
možakarja, ko nameravata na istem kraju 
narediti samomor. Ko izmenjata izkušnje, se 
zbližata in opazita, da sta jima bližina in 
pogovor v pomoč. Ker potrtost, otožnost in 
apatičnost brez dna toliko ljudi pripelje do 
tega, da bi odšli s sveta, se odločita, da jim 
bosta pomagala. V časopisu objavita mali 
oglas… 
Duhovito, humorno. 
 

 SKRIVNOSTNI PRIMER ALI KDO JE 
UMORIL PSA / Mark Haddon 
Naslov vas vabi  v toplo in hladno, privlačno in 
odbijajočo hkrati zgodbo o drugačnosti. Junak 
je petnajstletni fant, ki ima obliko avtizma, 
zaradi katere ima težave ob navezovanju 
stikov z drugimi. A človek zmore, kar želi, če 
to res hoče. Berimo s srcem. 
 

 MOČ RAZUMA / Oriana Falacci 
Pronicljiva novinarka v svoji knjigi predstavi 
mehanizme, s katerimi islam razteza svoje 
lovke in počasi prodira v jedro zahodne 
civilizacije. Avtorica zapiše, da se Evropa iz 
dneva v dan bolj spreminja v islamsko 
pokrajino, islamsko kolonijo. Velja prebrati in 
polemizirati. Četudi le s sabo. 

 

 PASJA GROFICA. Napoleonova resnična 
ljubezen /Bogdan Novak 
Roman temelji na resničnih dogodkih. Pred 
leti je bil Bogdan Novak gost v idrijski splošni 
knjižnici. Tam je izvedel zgodbo o Idrijčanki 
Krausovi. Ko je preveril zgodovinske vire, je 
napisal zgodbo o njej, ki naj bi bila na Dunaju 
spoznala Napoleona, se vanj zaljubila, ga 
spremljala v vseh bitkah na fronti, on pa naj bi 
dal naslikati njen portret… 
 

 KRATKA ZGODOVINA TRAKTORJEV V 
UKRAJINŠČINI / Marina Lewicka 
Šaljiva novela, ki med drugim učinkovito 
predstavi tematiko staranja. Ovdoveli 
ukrajinski inženir Nikolaj se po smrti svoje 
žene zaljubi v mlado ukrajinsko emigrantko. 
Njegova družina meni, da se želi polastiti 
njegovega imetja, on pa je, seveda, zaljubljen. 
Njegova ljubezen je zatorej prav 
slepa….kasneje pa začne iz razočaranja pisati 
zgodovino traktorjev. Humorno. 
 

 ODVEČ SRCE / Brina Svit 
Lila Sever je krhka, senzibilna parfumerka, 
dobro zapisana v pariških krogih, ki jo 
vzamejo za svojo. Ko izve, da ji je umrl oče in 
ji na Bledu, ki ga sicer ne mara, zapustil hišo, 
se na hitro odpravi v Slovenijo. Obisk bi naj bil 
kratek. Le pogreb. A se občutno zavleče. 
Žlahtno pisanje. 
 

 ŽENICI / Velma Wallis 
Aljaška legenda o izdajstvu, pogumu in 
preživetju. Indijanci so nomadi. Zaradi 
preživetja sledijo živalim, s katerimi se hranijo. 
Rod se odpravi iskat hrano brez svojih 
obnemoglih članov, ki bi ovirali gibanje. Takšni 
sta starki v naši zgodbi. V veliki stiski jima rod 
sporoči, da se bo odpravil na pot brez njiju… 
 

 SAMOTARJEVA OBLAČILA / Mare Cestnik 
Popotnik, domačin. Odšel je. Nobene druge 
izbire ni imel. V Novo Zelandijo. Popotnika, 
potopisca, pisatelja in pesnika besed Mareta 
Cestnika namreč tiščanje pobega nikoli ne 
pusti pri miru. Preprosto odide, spoznava 
nove vonje, se premika, beži in se vrača. 
Nekaj svetov je, h katerim hodi. Po svoje si 
želi, da jih ne bi nikoli odkril, da bi jih lahko 
vedno iskal. 

 

 NE BODI KOT DRUGI / Feri Lainšček 
Knjiga pesmi je namenjena posebnim 
trenutkom in vsem, ki si drznejo negovati 
svoje posebnosti. Gre predvsem za 
ljubezensko liriko, za pesmi srečevanj, 
odhodov, sanjarjenj… 
»Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, 
ljubezen ni reka, ki teče po strugi…« 

 

 ŠOLEN Z BREGA / Zoran Hočevar 
Nagrada Kresnik za najboljši roman leta 1998. 
Objava romana se je nekaj let izmikala 
uredništvom. Veljal je za ljudsko branje, slabo 
pismeno celo. Šele kasneje so opazili humor, 
zgradbo, dobro literaturo. Glavni junak je 
povprečnež, ki vztraja pri drobnih kapricah, 
ker se boji dejanj. Z ljubeznijo do čevljev in 
knjig, z videzom neškodljivega gospoda z 
nekoliko naivnim jezikom se bralcu kmalu 
priljubi. 

 

 DEBELUŠKA / Guy de Maupassant  
Ideja novele, ki ostaja aktualna, je v 
nemoralnosti zlorabljanja človeka za svoje 
namene. Debeluška je prostitutka, ki 
predstavlja v očeh bogatih meščanov kupljivo 
stvar. Izrabijo jo, zavržejo. Sočutje, ki ga 
pisatelj pokaže do Debeluške, poudari 
njegovo misel, da je najnižji in najbolj 
poniževani član družbe tisti, ki ima v sebi  
največ etičnega in moralnega občutka, saj se 
žrtvuje za ljudi, ki jih komaj pozna.  

 


