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Mirt Komel
DETEKTIV DANTE
Beremo predzgodbo
avtorjevega kriminalnega
romana Medsočje, ki je bil leta
2018 nominiran za kresnika.
Spoznamo Erika Tlomma pred
dogodki, ki se potem odvijejo
v kriminalki Medsočje.

Sofia Lundberg
RDEČI ADRESAR
Rdeči adresar je v
usnje vezan zvezek.
Doris Alm ga je prejela
za deseti rojstni dan.
Vanj je zapisovala
imena, ki jih je srečala
vse do tega časa, ko je
na pragu smrti. Imena
oživijo in z njimi
zgodbe. Izkaže se, da je
zgodba o ljubezni
edina vredna.

Svetlana Aleksijevič
VOJNA NIMA ŽENSKEGA
OBRAZA
»Ne pišem o vojni, ampak o
človeku v vojni. Ne pišem
zgodovine vojne, ampak
zgodovino čustev,« pravi
avtorica, Nobelova
nagrajenka 2015. Izkaže se,
da je imela vojna v Sovjetski
zvezi tudi zamolčano plat.
Pričevanja žensk so zanihala
nacionalni mit o moškem
junaku, ki brez strahu odhaja
na bojišče.

Brina Švigelj-Mérat
NE ŽELI SI LAHKE
POTI
Zgodba je resnična.
Avtorica pride v
ajurvedski center na
skrajni jug Indije, da bi
si pozdravila bolečine v
hrbtu. Ljudje z vseh
koncev sveta so tam,
dnevi so sprva idilični.
Potem pa se železna
vrata centra zaprejo,
kajti vstopila je bolezen
covid-19. Zdaj ni
prostora za nikogar
več.

Jedrt Lapuh Maležič
NAPOL MORILKE
Spremljamo tri
generacije tržaških
Slovenk, tri Zanutove.
Pred fašizmom
pobegnejo iz Trsta v
Istro. Po uničenju
nasada oljk in
medosebnih zapletov,
zbežijo v Maribor, kjer
jih sprejme družina
Gruden. Zgodba je
uglašena kot nekoliko
strpnejši odnos
Slovencev do
begunstva.

Tanja Tuma
BRODNÍK
Lavoslav Schwentner, poznan kot prvi sodobni slovenski
založnik in kot založnik avtorjev moderne, je rojen na
Vranskem. Beremo zgodovinski roman, ki je preplet
njegovega zakonskega in poklicnega življenja s sodobniki.

Laura Imai Messina
TELEFON V VETRU
Povsod bi morali biti vetrovni griči,
kakršen je na Japonskem, z
zapuščeno telefonsko govorilnico, v
katero prihajajo ljudje v črno
slušalko govorit sporočila ljubljenim,
ki so za vedno odšli. Tudi Ko Yui in
Takeshi sta namenjena tja.



Boštjan Videmšek
PLAN B
»Planeta B nimamo. Na
Zemlji smo bili rojeni in tu
bomo tudi umrli. Lahko pa
imamo plan B.« (Lučka Kajfež
Bogataj) Podnebna kriza se
stopnjuje. Nas sploh lahko
kaj reši? Zelena podjetniška
prihodnost morda.

Paolo Giordano
RAZTRGAJMO NEBO
Avtorju je čarobnost prvenca
Samotnost praštevil uspelo
ponoviti tudi v novem
romanu o silovitih čustvih,
prijateljstvu in ljubezni,
predvsem ljubezni, prvi in
edini. A nobena vez ni
neuničljiva.

Janja Vidmar
NITI KORAKA VEČ

To ni le še en Camino, ampak je roman
slovenske avtorice o Caminu, svetovno znani

romarski poti, ki je nudila spogledovanje s
sabo tudi mnogim Slovencem. »Hodimo, da

bi svoje življenje videli z razdalje. Hodimo, da
bi si odpustili …« (Saša Pavček)

 

Toshikazu Kawaguchi
PREDEN SE KAVA OHLADI
Funiculi Funicula je japonska
kavarna, v kateri se
obiskovalci ob kavi lahko
vrnejo v preteklost. Imajo
možnost, da uravnajo
preteklost drugače. Edino
pravilo je, da se morajo vrniti,
preden se kava ohladi.

Tanja Stupar Trifunović
URE V MATERINI SOBI
Avtorica želi zapisati svojo
zgodbo, a jo mora pred tem
razumeti. Vrne se v materino
hišo, kjer se potika v času med
obema zgodbama žensk, ki sta
usodno povezani.

Katarina Keček
UMETNOST ZAVIJANJA Z OČMI
Bančna uslužbenka Lidija je
ujetnica svojega življenja, kot
pravi. Tega se otepa s cinizmom,
šalami, ironijo, čokolado, kavo,
alkoholom, družbenimi omrežji.
Sveže pisanje, ki razdira
stereotipe o slovenski
zadrgnjenosti.

Vincenc Gotthardt
NA DRUGEM KONCU SVETA
Odpiramo besedilo
neomajnega upanja
posameznic in posameznikov
narodnih skupnosti v Evropi,
kako iz nečesa, kar ostane,
narediti nekaj trajnega in
velikega.

Urška Klakočar Zupančič
GRETIN GREH
Zgodbo Grete, ženske z izjemno
notranjo močjo, je napisala
ljubljanska sodnica. Dogaja se na
Spodnjem Štajerskem v letih 1634
in 1635. Preveč je vedela in
preveč ljubila. To je bil njen greh,
ki jo je pripeljal na grmado.

Irena Svetek
RDEČA KAPICA
Rdeča kapica je prva iz serije
psiholoških kriminalk Irene
Svetek. Okrožni državni tožilec,
ki je glavni lik vseh zgodb, v prvi
raziskuje smrt deklice, oblečene
le v rdeč plašček.



Alena Mornštajnová
HANA in TIHA LETA
Hana je zgodba češke židovske
družine, ki zveni dramatično,
napeto in osupljivo, pa naj jo
pripoveduje nečakinja Mira ali
njena skrivnostna teta Hana.
Tudi zgodba Tiha leta prinaša
brskanje za tragičnim dogodkom
v preteklosti, ki je spremenil
življenje vsem v družini.

Elif Shafak
10 MINUT, 38 SEKUND NA
TEM ČUDNEM SVETU
Na robu Istanbula je brutalno
umorjena prostitutka Leila
Tekila. Medtem ko življenje
počasi izginja iz njenega telesa,
se ga Leila pred našimi, na
široko odprtimi očmi spominja
od rojstva naprej.

Tomáš Zmeškal
LJUBEZENSKO PISMO V
KLINOPISU
Beremo ljubezensko zgodbo med
Josefom in Kveto. Je mogoče, da
zgodovinske silnice vplivajo na
življenje posameznika? Duhovit
roman in zanimiv po časovni
strukturi in prepletanju žanrov.

Igor Karlovšek 
SAMO DOMOV ME PELJI
Tankočutno napisana zgodba o
temi, ki nikoli ne bo izzvenela:
koliko lahko prenesemo, ko trpi
naš bližnji. Naš otrok. Kaj je
onkraj meje razumnega, ko jo
prestopimo? Do kam bi šli preko
nje, da rešimo trpljenje.

Gabriele Clima
SONCE MED PRSTI  - mladinski roman
Nenavadno prijateljstvo dveh
najstnikov. Dario je težaven šolar.
Kaznujejo ga tako, da mu prek servisa
odredijo spremljanje invalidnega
Andyja. Osupljiva dogodivščina dveh, na
videz nezdružljivih ljudi splete med
njima prijateljstvo, ki nam je lahko za
zgled.

Viola Ardone 
OTROCI Z VLAKA
»Včasih te bolj ljubi tisti,
ki te pusti oditi, kot tisti,
ki te zadrži.« Da bi
otroke iz družin z juga
Italije rešili pred lakoto
po drugi svetovni vojni,
so jih z vlakom poslali v
rejo k bogatejšim
družinam na sever
Italije. Prisilna ločitev je
usodno zaznamovala
mnoge italijanske
otroke.

Irena Cerar
POTEPUŠKI OKRUŠKI
Pripovedovalko ljudskih zgodb
poznamo predvsem po knjigah
o pravljičnih poteh Slovenije.
Knjiga Potepuški okruški je njen
potopisni prvenec. Prinaša
zapise z robov med Slovenijo in
Italijo, Avstrijo, Madžarsko in
Hrvaško. Butična zelena knjiga s
salonskim vtisom.



Tessa Afshar
DRAGULJ V PESKU, NA POLJU MILOSTI, PRAVI ZAKLAD, ZAKLAD RUBINOV, KRAJ TIŠINE, KRUH MOČNIH,
TATICA IZ KORINTA
Ameriška pisateljica iranskih korenin se je pri dvajsetih letih spreobrnila v krščanstvo. Živi v Ameriki. Z literarno
obravnavo svetopisemskih zgodb in na podlagi arheoloških virov je pridobila bralce z vsega sveta.

Olivier Guez
IZGINOTJE JOSEFA MENGELEJA
Olivier Guez je francoski pisatelj,
novinar in kolumnist, ki je izčrpno
raziskoval povojno dogajanje okrog
nacističnega zdravnika v Auschwitzu,
Angela smrti, kot so ga imenovali.
Roman zajema Mengelejevo povojno
življenje v Južni Ameriki, kamor je
pobegnil.

Jaap Robben
BRATOV KOŽUH - mladinski roman
Roman je bil sprva napisan za
odrasle, a so ga mladostniki vzeli za
svojega. Trinajstletni Brian živi z
očetom v prikolici. Potem z njima
zaživi še starejši brat, ki je bil pred
tem v ustanovi za ljudi s posebnimi
potrebami. Oče skrb zanj naloži
Brianu. Izjemna zgodba.

Erica Johnson Debeljak
DEVICA, KRALJICA, VDOVA,
PRASICA 
Erica Johnson Debeljak je vdova
po pesniku Alešu Debeljaku, ki
je tragično umrl leta 2016.
Njeno pisanje je prvovrstni
presežek spominov in žalovanja,
je antropološka analiza vloge
ženske kot žene in vdove. 

Alma M. Karlin
MOJ KITAJSKI ŽENIN
Prvenec naše pisateljice in
popotnice Alme M. Karlin
prinaša zgodbo o kitajskem
mladeniču, ki se zaljubi v
popotnico in jo zaprosi za roko.
A zveza nima prihodnosti.
Avtorica nadvse tankočutno
popiše razlike med dvema
različnima kulturama, slovensko
in kitajsko.

Marko Radmilovič
KOLESAR
»Kolesar je svojevrsten
presežek slovenskega
kriminalnega žanra …« (Barbara
Žvirc)
Zgodba delno sloni na usodi
slovenskega interniranca
Janeza Godca, o katerem je
pred tem avtor posnel
dokumentarni film.

Alenka Planinc Rozman in 
Igor Planinc
SRCE BIJE V DVOJINI
Resnična zgodna neverjetnih
ovir na poti do posvojitve.
Alenka in Igor sta danes mama
in oče dvojčkov iz Afrike. Ko
slišita njun prisrčni smeh,
vesta, da je bilo vredno vseh
pritiskov in obupa.



Irena Štaudohar
KAJ HOČE ŽENSKA?
Sigmund Freud se je ves čas
spraševal, kaj hoče ženska, a ni
našel odgovora. Avtorico knjige
skozi raziskavo življenj
posebnih žensk zanima, ali je
ženska lahko svobodna,
zaljubljena in hkrati srečna.
Knjiga o ženskah, iz katere bi
se tudi moški znali kaj naučiti.

Marko Pavliha
ONKRAJ MATERIALISTIČNEGA
PREPRIČANJA
Kot povabilo k branju duhovnih
dramil je avtor zapisal, da je
dopustil razumu zaplavati v morju
intuicije, radovednosti in domišljije
ter vabi še nas, da se mu
pridružimo pri tem duhovnem
čofotanju.

Petja Rijavec 
METER IN POL POMLADI
Menda to ni roman o
koronavirusu, je pa virus
zagotovo kriv, da se zgodbe ljudi
v stanovanjski soseski zapletejo
in razpletejo. Prestrašenost,
neodločnost, hudobija,
predsodki, zdolgočasenost.

Jamie Brenner
DOM ZA PENNY
Lahkotno in ganljivo branje o
prijateljstvu med slikarjem in deklico
Penny, ki ju druži kramljanje o slikanju.
Po smrti ji slikar zapusti svojo hišo in
umetnine, a njena mati mora zbrati
vso moč, da se upre njegovi dolgoletni
prijateljici, ki nasprotuje oporoki.

Mattias Edvardsson
ČISTO OBIČAJNA DRUŽINA
V kriminalno zgodbo je ujeta
družina, ki sicer živi mirno
življenje intelektualcev. Oče,
mati in hči. Zgodi se umor. Hči
priprejo, saj so jo v noči zločina
videli v bližini, kjer so našli
truplo. Srhljiva zgodba je več
kot le običajna kriminalka.

Benedetta Craveri
LJUBICE IN KRALJICE
Večkrat kot vladarice ali
pomembne dvorne dame,
nekajkrat kot spletkarske ljubice,
pa spet kot svetovalke v senci,
vedno pa bok ob boku moškim,
ki so kot one krojili evropsko in
svetovno zgodovino.

Renata Salecl
STRAST DO NEVEDNOSTI
Mednarodno uveljavljena filozofinja
in sociologinja nam s to knjigo
pomaga razumeti še eno družbeno
razsežnost, to je nevednost. Kakšno
korist lahko imajo posamezniki in
družba zaradi namernega neznanja,
zamolčanega védenja?

Stefanie Stahl
OTROK V TEBI MORA NAJTI DOM
»Vsak odrasel posameznik nosi v sebi otroka. Ta otrok je vsota
vseh otroških izkušenj, ki smo jih doživeli prek staršev in
drugih navezovalnih ljudi. Še zlasti žalitve in rane iz otroštva
se zasidrajo globoko v našo podzavest ter nas v odraslosti
ovirajo, da bi polno zaživeli. Kako dobiti nazaj svoje
prazaupanje?« (Iz knjige)

Manca Izmajlova
VDIHNI ŽIVLJENJE S
POLNIMI PLJUČI
Čeprav je zapisano, da knjiga
prinaša vse trike in nasvete, ki
jih za boljše duševno in
telesno zdravje, odlično formo
in lep videz uporabljajo
profesionalni pevci, lahko
zbrana znanja različnih
strokovnjakov koristijo
vsakomur.



MILAN JESIH – celoten pesniški opus
Slovenski pesnik, dramatik in prevajalec. Za svoje
pesmi je prejel vse pomembnejše literarne
nagrade, med njimi Jenkovo, Veronikino in
Prešernovo. »Pesniško delo Milana Jesiha […]
prinaša žlahtno podobo pesnika večnih tem
ljubezni, smrti in bivanja.« (Beletrina, 2012)

Jeanine Cummins
AMERIŠKA TLA
Pretresljiv roman o stiskah
mehiških beguncev, ki
poskušajo ubežati
pogubnemu domačemu
okolju in prečkati ameriško
mejo. Med njimi sta Lydia in
njen osemletni sin, ki sta edina
preživela napad mehiškega
mamilarskega kartela.

Colson Whitehead
FANTJE IZ NICKLA
Pulitzerjeva nagrada za
odsev grozljivega
prestajanja kazni v
prevzgojnem domu
Akademija Nickel na
Floridi. Še ena temna
stran ameriške
zgodovine.

Alja Tkačev
IGRALKA S SVINČNIKOM

Aljo Tkačev, igralko,
pesnico, lutkarico,

pedagoginjo, prevajalko in
avtorico dramskih besedil,
spoznamo še prek njenih

iskrenih dnevniških zapisov.
Odsev časa, ki izginja.

 

Tina Kozin
NEBO POD VODO

Tina Kozin je urednica in radijska ustvarjalka.
Beremo pesmi, ki niso le njena intimna usoda,

so na tankočuten, a povsem življenjski način
izražena vprašanja o minevanju in

poslavljanju, ekologiji, živalih …
 

    Veronikina nagrada 2021 za najboljšo
pesniško zbirko leta.
 

 

Marie Kondo
UMETNOST POSPRAVLJANJA
Ne, knjiga ni pomotoma na
seznamu branja. Čakalna doba
za storitev japonske svetovalke
za čiščenje Marie Kondo je baje
tri mesece. Nova raven
pospravljanja zagotavlja, da
boste svoj dom pospravili le
enkrat. Zagotovo bo potem
tudi več časa za branje.

David Attenborough
ŽIVLJENJE NA NAŠEM PLANETU

»Vrniti se moramo tja, od koder smo prišli,« pravi naravoslovec, novinar in vztrajen zagovornik našega planeta David
Attenborough. Odkriti moramo način trajnostnega življenja, ki bo naš sodobni svet znova uravnotežil z naravo. 

 



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 2021

Dostopno na portalu Biblos

NUŠA ILOVAR – pesniški opus
Nuša Ilovar je tankočutna pesnica iz Žalca. Telesna oviranost je
zbistrila njeno notranje doživljanje. Nuša preliva v sebi hudourniške
vode, ki mirno čakajo, da pride pravi trenutek. Takrat njene vode
pohitijo, zašumijo in nastane nova pesniška zbirka. Osem vam jih do
zdaj ponujamo v branje.

Dara McAnulty
DNEVNIK MLADEGA NARAVOSLOVCA

Najboljša knjiga o naravi, Wainwrightova literarna
nagrada. Avtistični najstnik živi z družino ob vznožju
hribovja Mourne. Prevzeli vas bosta moč in toplina

njegovih opisov narave na vrtu in v divjini.
 
 
 


