
 

Alma M. Karlin 

Zbirka Z ALMO V SVET  

Magični obrazi Andov, Vodna vrba, Vroča in grešna, Najmlajša vnukinja 

častitljivega I Čaa, Ženskam, ki sem jih srečala, Petelin s svetega groba 

Novele iz zbirke Z Almo v svet so bile v tipkopisu pri nemškem založniku. Izhajajo 

v založništvu Jerneje Jezernik prevajalke in poznavalke Alme Karlin. 

 

Meik Wiking/HYGGE: umetnost dobrega življenja po dansko 

Louisa Thomsen Brits/HYGGE: danska umetnost srečnega življenja 

Meik Wiking/LYKKE: dansko iskanje najsrečnejših ljudi na svetu 

Linnea Dunne/LAGOM: švedska umetnost uravnoteženega življenja 

Akinmade-Akerström/LAGOM: švedska skrivnost dobrega življenja 

Hygge je prijeten občutek, je zadovoljstvo, je bližina. Lykke je dobro življenje, lepo 

preživet prosti čas. Lagom je življenje v ravnovesju na vseh ravneh. Ne premalo 

ne preveč, temveč ravno prav. Naučimo se. 

 

 

Izdala: Medobčinska splošna knjižnica Žalec, zanjo Jolanda Železnik 

Besedilo: Irena Štusej 

Jezikovni pregled: mag. Lea Felicijan 

Oblikovanje: Bojan Uranjek 

Naklada: 350 izvodov 

Tisk: Grenko tisk storitve, d. o. o. 

November 2019 

 

 

Virginie Grimaldi 

LJUBEZEN SE SKRIVA V MAJHNIH STVAREH 

Tridesetletna Julija bolj verjame v obstoj zobne 

miške kot v srečo. Prekine stike s sorodstvom in 

se kot psihologinja zaposli v domu za ostarele. 

Humorna medgeneracijska zgodba. 

Ervin Fritz 

ŽITJA 

Pesnik Fritz je prejemnik Zlatnika poezije 2019 za 

življenjski pesniški opus, razigranost pesniškega 

jezika ter prispevek k slovenski literaturi in umetnosti. 

Nova pesniška zbirka izide predvidoma v začetku 

leta 2020.  

 

Dion Leonard 

KJE SI, GOBI? 

Potepuška psička na Kitajskem sreča 

ultramaratonca na njegovem 250-kilometrskem 

tekmovanju po puščavi Gobi. Medsebojna 

naklonjenost obema spremeni življenje. 

 

Jure Apih 

RDEČEGA MLINA BLUES 

Pretresljiva pripoved o učitelju iz Rdečega mlina, 

ki se z gestapom, ustaško policijo in Udbo bori 

za preživetje. Igra usode in greha. 

Alojz Ihan 

SLIKE Z RAZSTAVE 

Deset slik ruskega umetnika Hartmanna je 

navdihnilo avtorja desetih humornih pripovedi s 

številnimi zapleti.  

 

Feliks Plohl 

VSI MOJI GREHI 

Beremo življenjsko zgodbo dobrega 

pripovedovalca, ki je prestajal zaporno kazen na 

Dobu. Osupljiva zgodba, sproščen in sočen jezik. 

Barbara Pešut 

PRVI POLČAS 

Prvi polčas zajema iz življenja Barbare Pešut, 

sopotnice glasbenika Magnifica. Ne beremo 

kronologije, temveč vznemirljive spominske 

fragmente erosa in tanatosa nekega življenja. 

 

Stefan Hertmans 

TUJKA 

Roman razkriva temačne skrivnosti Francije v 11. 

stoletju. Dokumente, ki pričajo o njih, najdejo 

konec 19. stoletja v sinagogi v Kairu. 

 

Elli H. Radinger 

MODROST VOLKOV 

Avtorica je več let preživela med volkovi v divjini. 

Beremo napete zgodbe o srečanjih z njimi, o 

volčji vzgoji, pripadnosti, ljubezni. 

 

Petra Soukupová 

POD SNEGOM 

Sestre Olina, Blanka in Kristýna se odpeljejo k 

staršem na praznovanje. Med pogovori in prepiri se 

v avtomobilu sredi puste zimske pokrajine odstirajo 

njihove življenjske zgodbe. 

 

Vladimir P. Štefanec 

NAJLEPŠA NEZNANKA SVETLOBA 

Zgodba prinaša osvobajanje posameznika ob 

odkrivanju družinske in lastne preteklosti. 

Portretne fotografije na mizi so izhodišče 

poglavij v knjigi. 

 
Jani Virk 

BREZ IMENA 

Zgodba o razpadu družine in o posledicah 

razhoda staršev pri najstniškem sinu. Pisanje 

brez dialogov, a s posluhom za podrobnosti. 

 
Tadej Golob 

LENINOV PARK 

Zakaj naj bi kdo ustrelil ostarelo brezdomko? 

Njeno truplo najdejo v majhnem parku sredi 

Ljubljane. Naslednji dan najdejo še truplo 

moškega. 

 Mirt Komel 

MEDSOČJE 

Kraj Medsočje leži v Soški dolini. Detektivski roman 

prinaša napeto zgodbo o mrtvem dekletu, 

privezanem na razklano lipo v razklani lokalni 

skupnosti. 

 
Samo Rugelj 

RESNICA IMA TVOJE OČI 

Romaneskni prvenec urednika in publicista Sama 

Ruglja. Elektroinženir Miha se upokojuje. Odslej 

bo imel dovolj časa, da bo prebral vse zgodbe v 

zbirki Sto romanov. 

 Borut Golob 

PES JE MRTEV 

Pripovedovalcu Borutu pogine pes. Proda avto in se 

z vlakom odpravi na pot. Vlake ima rad. Med 

vožnjo stopnjuje razmišljanje o svojem življenju. 

 

Makis Tsitas 

BOG MI JE PRIČA 

Nagrada Evropske unije za literaturo 2014. Zgodba 

o moškem srednjih let, padlem belcu padlega 

srednjega razreda v predolimpijski Grčiji leta 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT BRANJA ZA ODRASLE 

2019/2020 

 

 

 

 



  

Malin Persson Giolito 

ŽIVI PESEK 

Švedska kriminalka je prejela nagrado za 

najboljši skandinavski kriminalni roman. Temu 

sledi mednarodni uspeh. Odkrivamo občutja 

in razmišljanje 18-letne Maje, obtožene 

pokola na gimnaziji. 

 
David Foenkinos 

DELIKATNO 

Francoski roman je prejemnik desetih literarnih 

nagrad v Franciji. Založniški fenomen je hvalnica 

rahločutnosti. Sveža sodobna pripoved. 

Bronja Žakelj 

BELO SE PERE NA DEVETDESET 

Kresnik 2019. Že naslov je mini zgodba. Ne 

pozabite, da se belo pere na devetdeset, 

govorijo mamice, ko odhajajo za dlje časa in 

družino puščajo samo. In potem so tu še kratki 

stavki in zgodba, ki osupne. 

 Kamenko Kesar 

MENE NE BO NOBEN JEBO in  

ŽENA IMA VEDNO PRAV 

Sodobna humoristična proza priljubljenega 

blogerja. Izvirno, samoironično in zabavno 

razmišlja o ljubezni, seksu, poslu, denarju, 

kuhinji … 

 Leíla Slimani 

USPAVANKA 

Rahločuten, a na koncu pretresljiv roman o 

materinstvu in starševstvu v sodobni družbi. 

Sledimo kronologiji dogajanja v družini mladega 

para, ki najame varuško za svoja otroka. 

 
Véronique Olmi 

BAKHITA 

Francoska biografska zgodba o neuklonljivi 

ženski, rojeni v Darfurju, od sužnje do svetnice. 

Navdušen sprejem kritikov in bralcev. 

 
Miha Mazzini 

FUNNY 

Avtor naj bi desetletje raziskoval razliko med 

moškim in ženskim spolnim turizmom. Kar je 

odkril, je v tej zgodbi. Je tudi pripoved o tipični 

slovenski družini. 

 Dušan Jovanović 

NA STARA LETA SEM VZLJUBIL SVOJO MAMO 

Avtobiografski roman prinaša nešteto zelo berljivih 

fragmentov iz avtorjevega otroštva in odraslega 

življenja. Prepletanje spominov na sodobnike in 

ljudi iz njegove preteklosti. 

 

 

Irène Némirovsky 

FRANCOSKA SUITA 

Roman francoske pisateljice judovskega rodu 

posvečamo 80. obletnici začetka druge svetovne 

vojne. Mlada družina se po prihodu Nemcev v 

Francijo iz Pariza umakne na francosko 

podeželje. 

 

Susan Cain 

TIHI: moč introvertnih ljudi v svetu, ki ne zna molčati 

V letu 2020 bo minilo 250 let od rojstva Ludwiga van 

Beethovna. Knjigo Tihi posvečamo njegovi osebnosti 

in delu. Brali bomo o vase obrnjenih ljudeh, kakršni 

so tudi Albert Einstein, J. K. Rowling, Bill Gates, 

Michelangelo Buonarroti … 

 

Barbara Širca 

BABETTE 

Beremo osebni dnevnik matere skladatelja 

Friderika Širce – Rista Savina, mineva namreč 

160 let od njegovega rojstva. Pretresljiv zapis, v 

katerem srečamo tudi Fanny Haussmann. 

Celeste Ng 

PRIKRITI PLAMENI 

Sodobni roman o sobivanju dveh družin: 

samohranilke s hčerko in veččlanske družine. Je 

bolje delati, imeti denar in se odpovedati sanjam 

ali je bolje delati manj, živeti iz rok v usta in slediti 

sanjam? 

Widad Tamimi 

VRTNICE VETRA 

Pripoved o palestinsko-italijanski družini. Avtorica 

judovsko-palestinskega porekla živi z družino v 

Ljubljani. Pomaga beguncem pri vključevanju v 

družbo. 

 

Chimamanda Ngozi Adichie 

ŠKRLATNI HIBISKUS 

Pripoved o nigerijski družini, ki se spopada s 

telesnim in duševnim nasiljem očeta, verskega 

fanatika. Pisateljica je rojena v Nigeriji, živi v 

Ameriki. 

 
Monika Žagar 

KOŠČEK ČOKOLADE V PASJI DLAKI 

Beremo roman o posvojitvi v sodobnem svetu. Je 

natančen popis vseh postopkov, ki spadajo k 

posvojitvi. Prinaša dilemo: Ali so mednarodne 

posvojitve nova oblika kolonizacije? 

Justin Skeesuck in Patrick Gray 

NIKOLI VAMA NE BO USPELO! 

800 kilometrov dolgo potovanje z invalidskim 

vozičkom na El Camino de Santiago. 

Brezpogojno prijateljstvo, preizkušanje mej 

zmogljivosti telesa in duha. 

 

 

Delia Owens 

TAM, KJER POJEJO RAKI 

Zgodba o skrivnostni močvirki, inteligentnem in 

občutljivem dekletu, ki leta živi sama v močvirju. 

Poetična pripoved o hrepenenju po bližini človeka. 

Eva Woods 

STO SREČNIH DNI 

Medsebojna pomoč in ljubezen, prijateljstvo in 

povezanost dveh mladih žensk navdihuje vse v njuni 

bližini. Naredimo vsak dan nekaj, kar nas bo osrečilo … 

 

Sebastijan Pregelj 

V ELVISOVI SOBI 

Zapisano je, da je Pregljev roman V Elvisovi sobi 

verjetno prvi slovenski roman, ki skozi osebno 

pripoved prikaže obdobje osamosvajanja Slovenije. 

Še pred tem pa prihod pralnih strojev na centrifugo, 

barvnih televizorjev … 

 Carl Honoré 

BOLJ STAR, BOLJ ŽIV 

Branje, ki navdihuje in pomaga razumeti, da je 

staranje prednost, in ne breme. Knjiga podira 

mit, da je mlajšim tudi bolje. Manca Košir o njej 

pravi, da poka od veselja. 

 Jure Beričnik 

KAKO SMO SLUŽILI TOVARIŠU TITU 

Zabavne prigode in nezgode med služenjem v 

nekdanji JLA. Duhovito obujanje spominov, 

primerno za vse, zlasti za jugonostalgike. Avtor je 

domačin. 

Linda Lo Scuro 

SICILIJANKINA HČI 

Potomka sicilijanskih staršev postane uglajena 

Britanka. Ko odkrije preteklost svoje matere in 

družine, v sebi začuti sicilijansko maščevalnost. 

Benedict Wells 

O KONCU ŽALOSTI 

Prejemnik evropske nagrade za književnost. 

Občutljivo in nežno spisana zgodba o otroštvu in 

odraščanju brez staršev. Ganljivo branje o 

osamljenosti in ljubezni. 

Liane Moriarty 

MAJHNE LAŽI 

Sodobno starševstvo, sodobne manire. Zgodba 

izostreno razgalja resnična življenja poročenih, 

zapuščenih, ločenih in znova poročenih ter njihove 

temne skrivnosti. 

 
Ksenija Benedetti 

KAŽIPOTI: sonatina o odnosih in kulturi srca 

Beremo kolumne nekdanje šefinje državnega 

protokola Republike Slovenije, predvsem pa 

ženske, ki ima občutek za duh časa. Sveže branje. 

 

 

 

Miloš Mikeln 

MESTO OB REKI 

Branje v počastitev 90. obletnice rojstva 

pisatelja Miloša Mikelna. Podobe Celja, mesta 

ob Savinji, v času pred drugo svetovno vojno. 

Zgodbe njegovih mladih let. 

Paula McLain 

PARIŠKA ŽENA 

Branje posvečamo 120. obletnici rojstva pisatelja 

Ernesta Hemingwaya. Beremo poustvarjeno 

prvoosebno pripoved Hadley, prve pisateljeve 

žene. Spremljamo njuno življenje v  Parizu. 

 

Janja Vidmar 

ČRNA VRANA  

Mladinski roman je med desetimi nominiranci 

za nagrado Desetnica 2019. V času begunske 

problematike bi lahko bil roman obvezno 

branje za vsakogar. 

Arto Paasilinna 

NAJBOLJŠA VAS NA SVETU 

Finski humorist v tem romanu postavi ogledalo 

potrošniški družbi. V osrčju finskega gozda 

ustanovijo samooskrbno vaško skupnost, ki poskuša 

živeti tako preprosto kakor njihovi predniki. 

Irena Cerar 

PRAVLJIČNE POTI SLOVENIJE 

Prepletanje ljudskih pravljic in pripovedk z opisi 

izletov v kraje, omenjene v pravljicah oz. 

pripovedkah. Resnično vredno branja in obiska. 

 

Anita Šumer 

DROŽOMANIJA 

Nataša Đurić 

KRUH Z DROŽMI 

Peka kruha in peciva z drožmi 

temelji na slovenski prehransko- 

-kulturni dediščini. Izdelki z drožmi 

so zelo zdravi, predvsem pa 

okusni. Avtorici ponujata 

prepričljivo spodbudo, da 

začnemo tudi sami. 

 

 

Pearl S. Buck (kitajsko ime Saj Ženžu) 

Celoten opus ameriške pisateljice 

Prva ameriška dobitnica Nobelove nagrade 

za književnost (1938), in sicer za bogate in 

resnično epske opise kmečkega življenja na 

Kitajskem in za biografske mojstrovine. 

 

    


