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Tone Partljič
PESNICA
HVALA VAM, BOGOVI, ZA TE BLODNJE
Klasik slovenske komedije nam večplastno oriše
Pesnico. Je reka, je zaselek, je mesto v duši.
O ljudeh, krajih in dogodkih v avtorjevem življenju
skozi oko spomina.

Veronika Simoniti
IVANA PRED MORJEM
Ena sama fotografija ženske z
otrokom v naročju in roko na
nosečniškem trebuhu razpre
paleto zgodb različnih časov in
generacij ene družine. 
Nagrada Kresnik 2020.

Paolo Giordano
V ČASU EPIDEMIJE
»… Ali pa se potrudimo in v epidemiji 
najdimo kakšen smisel, poskusimo bolje
izkoristiti ta čas in ga posvetiti razmišljanju,
ki ga v običajnih okoliščinah nismo vajeni:
kako smo se znašli tukaj in kako bomo šli
naprej …«

Haifaa Al Mansour
ZELENO KOLO
(mladinski roman)
Vadžda je trmasta in uporna.
Zbira denar za kolo, ki
ga sicer vozijo le fantje. Za
zeleno kolo naredi marsikaj.
Film Zeleno kolo je prvi
celovečerni film ženske
avtorice iz Savdske Arabije.

Ervin Fritz
SAVINJČANKE
V svoji žlahtni zbadljivosti je
savinjski pesnik s Savinjčankami
presegel samega sebe, tako pravijo.
Pesmi so v savinjski govorici. »Biu
sm hauzarski srotek …«

Tara Westover
OSVOBOJENA
»Čudno, kako ljudem, ki jih
imaš rad, prepustiš tolikšno
moč nad sabo.« 
Zapis z naslovnice knjige pove
vse. Presunljivo branje.

Janko Petrovec
KARANTENA. RIM.
Novinar Janko Petrovec je Preboldčan. 
Živi v Rimu, od koder poroča za RTV
Slovenija. Beremo iskrene zapise občutkov
in misli iz prvega žarišča epidemije
koronavirusa v Evropi.

Albert Camus
KUGA
Camusev roman Kuga je prvič izšel leta
1947. Roman je letos znova izdala
Beletrina. Vsebina se sooča z
elementarno nesrečo v obliki epidemije.



Elif Shafak
TRI EVINE HČERE 
Odraščanje v disfunkcionalni turški
družini zaznamuje Nazperi s krivdo,
strahom in negotovostjo. Travmatični
dogodek iz otroštva postane njen strah,
a vendar dočaka odrešitev.

Jennifer Laam
IZGUBLJENI ČAS LJUBEZNI IN SNEGA
Ruski uporniški pesnik Puškin se v ljubko
Natalijo Gončarovo zaljubi na njenem
prvem javnem plesu. Njuna romanca je
burna, zaradi ljubosumja pa pesnik
tragično umre v dvoboju.

Veno Pilon
NA ROBU 
Avtobiografija slovenskega slikarja,
grafika in fotografa, ki je štiri desetletja
živel v Parizu. V Ajdovščini je galerija
njegovih del. Je prejemnik Prešernove
nagrade za življenjsko delo.

Sally Rooney
NORMALNI LJUDJE
Zgodba o razmerjih moči
v sodobnem partnerskem
odnosu. Glavna britanska
književna nagrada, irski
roman leta, nominacija za
Bookerjevo nagrado …

Suzana Tratnik
NORHAVS NA VRHU HRIBA 
»Če hočeš povedati resnico,
pusti eleganco krojaču.« (A.
Einstein) To povsem velja za
najnovejši roman Tratnikove, ki
je bil nominiran za nagrado
Kresnik 2020.

Svetlana Aleksievič
ČERNOBILSKA MOLITEV
Svet po katastrofi v Černobilu.
Zgodbe ljudi. Osebne izpovedi.
Anekdote. Črni humor.
Življenje gre dalje.

Vlasta Nussdorfer
ŽIVI IN PUSTI ŽIVETI
Beremo kolumne, ki skozi empatijo pisateljice,
predsednice Belega obroča, povedo, kako živimo.
Hvalnica življenju.

Drago Jančar
GALJOT
Roman o človeku, ki je zaradi svoje
drugačnosti nenehno izpostavljen
pritiskom okolice, letos omenjajo med
najboljšimi romani o epidemiji oz.
preživetju v težkih okoliščinah.



Milan Kundera
NEZNOSNA LAHKOST BIVANJA
Intimna zgodba krhkih človeških
bitij. Je tudi zgodba o odločanju
med telesom in dušo, med
umetnostjo in kičem, zvestobo in
izdajo …

John Green
NESKONČEN STOLP ŽELV 
(mladinski roman)
Soočamo se z obsesivno
kompulzivno motnjo srednješolke, s
strahom pred okužbami. 
Imeniten roman o odraščanju.

Mitja Čander
SLEPEC
Politični roman ni pogost v slovenski sodobni
literaturi. Beremo o egoistu in vase
zagledanem slabovidnem povzpetniku.

Josip Jurčič
DESETI BRAT
Prvi slovenski roman. Usoda
desetega otroka v družini, češ da
prinaša nesrečo, nam je še danes
težko doumljiva.

Agnès Martin-Lugand
SREČNI LJUDJE BEREJO IN PIJEJO KAVO
Življenju ne moreš ubežati, najde te
povsod. Tudi v irskem zakotju, kamor se
Diane zateče po boleči izgubi.

Jorge Bucay
TO NI ŽALOSTNA ZGODBA
Argentinski pisatelj Bucay je izjemno priljubljen med
bralci. Vsako njegovo delo je sprejeto z navdušenjem. Z
znanjem psihiatrije zna pokukati v najmanjše kotičke in
razpoke duše.

Sofi Oksanen
STALINOVE KRAVE  

Preplet življenja treh žensk, treh
generacijj in treh družb: estonske,

finske in ruske. Menjavanje časovne
perspektive.

Charles Martin
POŠLJI NAM DEŽ
Poglejmo pisavo, s katero je napisan naslov na platnici
knjige. Takšna je tudi zgodba: tankočutna, prefinjena,
čustvena, a močna in nepozabna.



Jan-Philipp Sendker
PRISLUHNI SRCU 1, UGLAŠENO SRCE 2,  SPOMIN SRCA 3
V vseh treh delih nemški avtor govori o navdihujoči in s strastjo prežeti temi – o zmožnosti ljubiti in biti ljubljen.

Marij Čuk
ČRNI OBROČ
Prvi roman o požigu
Narodnega doma v Trstu.
Mineva 100. obletnica tega
dejanja. Prikazane so
okoliščine, opisani so kraji in
ljudje tistega časa.

Nicola Yoon
VSE, VSE 
(mladinski roman)
Sedemnajstletnica je
alergična na vse. Ne sme iz
hiše. Njen svet sta mama in
medicinska sestra. Potem
pa se v sosednjo hišo vseli
fant njenih let.

Rado Murnik
ŽENINI NAŠE KOPRNELE 
V času med prvo svetovno
vojno je bilo ženinov malo.
A Koprnela, ki neporočena
obremenjuje družinski
proračun, si ga bo našla tako
ali drugače. Humorno.

Chanel Cleeton
NASLEDNJE LETO V HAVANI
Roman, ki prekipeva od
prepovedanih ljubezni,
družinskih skrivnosti, poguma in
žrtvovanja. Predvsem pa je to
knjiga o Kubi.

France Bevk
KAPLAN MARTIN ČEDERMAC in LUKEC IN
NJEGOV ŠKOREC
Nobeno od obeh del nam ni neznano.
Mineva 50 let od smrti slovenskega avtorja.
Bevkova bralna značka iz leta 1963
predstavlja prelomnico v ustanavljanju
poznejših bralnih značk.



Ciril Kosmač
LOVIM POMLADNI VETER 
»Kosmač je žanr kratke zgodbe
izmojstril do popolnosti, kot
kakšen Čehov …« (Vzeto iz
konteksta izjave Irene Štaudohar
za Delo)

Mimi Malenšek
ZLATI ROJ: roman o Janši
Biografski roman o Antonu
Janši, prvem učitelju
čebelarstva na Dunaju. 
Močno sled je pustil v
zgodovini slovenskega
čebelarjenja in tudi v svetu.

Sue Monk Kidd 
SKRIVNO ŽIVLJENJE ČEBEL
Črnska čebelarka Augusta je
oseba, do katere zgodba
pride in se okrog trdne
skupnosti žensk odvije.

Christy Lefteri
ČEBELAR IZ ALEPA
Čebelarju in 
njegovi ženi se mirno življenje v
Siriji postavi na glavo, ko izgubita
sina, ona pa oslepi. Začne se njuna
pot iz razburkanih dni v svobodo.

Maja Lunde
ZGODOVINA ČEBEL
Beremo tri zgodbe, ki jih s
svojo prisotnostjo zaznamujejo
čebele: kitajsko, ameriško in
angleško. Norveška avtorica,
norveška literarna nagrada.

Henri Lopes
SMEJATI SE - ALI JOKATI?
Smo zgodbo iz slavne zbirke
Mostovi izbrali zaradi
naslova, ki je tako pomenljiv
za aktualno dogajanje v naši
družbi? 
Tudi vsebina nas je napeljala
k izboru. Politična satira.

Michelle Marly
COCO CHANEL IN VONJ
LJUBEZNI
Zgodba sirote s francoskega
podeželja, ki zgradi uspešno
modno podjetje. Dogajanje
pove, kako je prišla na sled
vonju Chanel No. 5.

Zuya Pirzad
TRPEK OKUS KAKIJEV
Perzijske kratke zgodbe odstirajo usode parov in
posameznikov. Pisano z ostrim peresom, a z nežno silo.
Prestižna francoska literarna nagrada.

Dušan Šarotar
MRTVI KOT
Šarotar v sodobno
slovensko prozo vnaša
občutek za človeka,  strah,
čudenje, besede, glasove …
Poetično branje.



Neža Maurer
ZBIRKA VSEGA NJENEGA
Decembra 2020 je Nežin visoki
jubilej. Ko so jo nedavno nazaj
vprašali, kako pravzaprav
dočakaš 90 let, je z nagajivim
nasmeškom odgovorila: »Ne
smeš prej umret'!« 
Uživajmo v njenih verzih.

Niko Grafenauer
ZBIRKA VSEGA NJEGOVEGA
Ob 80. obletnici rojstva bomo
prezračili njegova dela. Takole je
zapisal o življenju: »Najlepše je, ko
se razsipa z žarom na vse strani in
vse do poslednjega hipa z visokim
plamenom gori.« Iz pesmi Življenje.

Marko Kos
SENCE ČASA  
Tržaški pesnik Marko Kos.
100 let po koroškem
plebiscitu sta oba naroda
spet združena pod krili
Evropske unije. Meje so
padle, sožitje je lažje.

Ottokar Janetschek
BEETHOVEN
Mineva 250 let od skladateljevega
rojstva. Celotna dela je posvetil
potokom in gozdovom, slavil ptiča,
ki je zamahnil s krili, dežno kapljico,
veter. Neminljivo mojstrstvo.

France Prešeren
POEZIJE 
Kateri njegov verz bi najbolj zarezal v
ta čas, ko je 220. obletnica njegovega
rojstva? Morda:
»Komur pevski duh sem vdihnil, z
njim sem dal mu pesmi svoje; drugih
ne, le te naj poje, dokler de bo v
grobu vtihnil.« (Orglar)

Agatha Christie
ZBIRKA VSEGA NJENEGA
Avtorica številnih kriminalk je med
obiskom v Bohinju (1967) na
vprašanje, ali bo Bohinj prizorišče za
kakšno izmed njenih zgodb,
odgovorila: »Bohinj je prelep za
umor.« Mineva 130 let od njenega
rojstva.

OD IVANA PREGLJA
DO CIRILA KOSMAČA  
Izbor novel različnih
slovenskih avtorjev,
med njimi Ivana Preglja,
čigar 60. obletnica smrti
je v letu 2020, in Cirila
Kosmača, od njegove
smrti mineva 40. leto.

Prežihov Voranc
SOLZICE
70 let od smrti pisatelja. 
Še vedno močno občutimo
strah malega Voranca, ki se je
iz ljubezni spustil v globel po
solzice. Ta o solzicah v Peklu in
še deset drugih nas bodo spet
ganile.



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 2020

Zoran Predin
MONGOLSKE PEGE
Romaneskni prvenec uglednega slovenskega kantavtorja in
šansonjerja se razteza čez pet stoletij, od turških vpadov do
polpretekle socialistične zgodovine. Krvave zgodbe o
povzpetnikih in žrtvah v napeti, zabavni knjigi so skozi
žlahtno ironijo in vedro tragičnost zaokrožene z nevsiljivim
optimizmom.

Kristian Novak
CIGAN, AMPAK NAJLEPŠI
Odnos med medžimursko belko in Romom iz Đinjca je intimna
tragedija, ki preraste v politično hiperkorektnost ter preigravanje osebnih in
družbenih interesov. Napeta kriminalka, socialna in družbena drama
obenem. Niz pogovorov prikazuje medijski diskurz o Romih, beguncih in
marginalnih skupinah. Pred nami je eden izmed romanesknih vrhuncev
zadnjih nekaj let.

Dostopno na portalu Biblos


