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Sue Monk Kidd: SKRIVNO ŽIVLJENJE ČEBEL 

Štirinajstletna Lily pobegne grobemu očetu. S svojo varuško 

pobegneta v mesto, ki je povezano z materjo. Tam spozna 

temnopolte sestre čebelarke in svojo preteklost.               

Optimistično! 

Odrasli,  821-311.2, KIDD: KA, KO, ŠM, PO 

Gerhard Leeb: KARAVANKE BREZ MEJA : zgodovina in 

zgodbe, favna, flora, najlepše ture in izleti med Dravo 

in Savo ter Trbižem in Velenjem  

Zanimiv priročnik za izlete v Karavanke z opisi zgodovine, 

flore in favne, tudi z vabili na zahtevne in manj zahtevne ture 

in sprehode na območje, kjer se stikajo germanske, roman-

ske ter slovenske kulturne korenine, kar lažno turistično 

snubljenje prikrije.  Vabljivo! 

Odrasli, 913, LEEB: KA, KO, ŠM 

Daniel Glattauer: PROTI SEVERNEMU VETRU 

Dopisovanje glavnih junakov se začne naključno, s tipkarsko 

napako. Šaljiv odgovor iz vljudnosti spodbudi izmenjavo   

zabavnih elektronskih sporočil in flirta … Sodobna e-ljubezen! 

Odrasli,  821-311.2, GLATTAUER: KA, KO, ŠM, 

Celeste Ng: PRIKRITI PLAMENI 

Shaker Heights je idilično naselje, v katerem so vse hiše ure-

jene in je predpisana celo višina trave pred njimi. V njem živi-

ta tudi Elena in Mia, dve zelo različni ženski. Eno vodijo pravi-

la, drugo pa strast. Kaj se zgodi, ko njuna svetova trčita? 

Odrasli,  821-311-2, NG: KA, KO, ŠM, MO, PO 
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Elizabeth Gilbert: PEČAT STVARJENJA 

Alma Whittaker strastno raziskuje rastline in življenje. Je pra-

va znanstvenica, ki pa živi v času, ko je znanstveni svet še 

strogo ločeval med 'botaniko' (moškim proučevanjem rastlin) 

in 'družabno botaniko' (ženskim proučevanjem rastlin. V 

zgodbo se vpletajo tudi dinamični družinski odnosi in Almino 

hrepenenje po ljubezni. Očarljivo! 

Odrasli,  821-311.6, GILBERT: KA, KO, ŠM 

Anselm Grün: BOJ IN LJUBEZEN : kako moški najde pot 

do sebe 

Grun predstavlja moške like iz svetega pisma z namenom, da 

bi moški odkrivali svojo pravo identiteto in razvijali sposob-

nost za boj in ljubezen hkrati.  Duhovno! 

Odrasli,  2, GRÜN: KA, KO 

Linda Jarosch, Anselm Grün: KRALJICA IN DIVJA      

ŽENSKA : Živi, kar si! 

Avtorja knjige Anselm Grün in Linda Jarosch sta izbrala štiri-

najst arhetipov ženske in jih povezala s svetopisemskimi po-

dobami žensk. Kraljevsko! 

Odrasli,  2, JAROSCH: KA 

Morris Gleitzman: NEKOČ 

Spoznamo desetletnega judovskega dečka Feliksa, ki se po-

gumno spopada z grozotami 2. svetovne vojne na Poljskem. 

Pretresljivo! 

po M,  GLEITZMAN: KA, MO, ŠM, PO 
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Victoria Secunda: ČE ŠKRIPA MED MATERJO IN      

HČERJO : kako razvozlati ženski gordijski vozel 

Kako lahko hčerina navezanost na mater obarva vsa druga 

njena razmerja? Zakaj se hčere težje od sinov ločijo od      

mater? Zakaj so hčere v večji meri kot sinovi predmet       

materinih manipulacij? Spodbudno! 

Odrasli,  159.9, SECUNDA: KA, KO 

Christos Tsiolkas: KLOFUTA 

Roman Klofuta je prikaz sodobnega življenja generacije    

srednjega razreda v multikulturni Avstraliji. Na pikniku pisane 

druščine Harry prisoli klofuto triletnemu Hugu, otrokov oče 

Harryja prijavi policiji, na površje privrejo vse zamere in    

sovraštva, ki so jih udeleženci piknika do tedaj skrivali tako 

drug pred drugim kot tudi sami pred sabo. Zanimivo! 

Odrasli,  821-311.2, TSIOLKAS: KA, KO 

Vladimir Habjan: ČEZ ROB 

V prologu knjige nam avtor pove, da so se nekatere zgodbe 

res zgodile njemu ali njegovim kolegom, vse pa imajo osnovo 

v kakem realnem dogodku, ki ga je popestril s ščepcem do-

mišljije. Planinsko! 

Odrasli,  796.5, HABJAN: KA, KO, PO 

Elif Shafak: ČAST 

Zgodba spremlja usodo ženske, Kurdinje, vaščanke v mestu 

Istanbul in tujke v Londonu – vedno je njeno življenje zazna-

movano z odrinjenostjo. Konec prinese nepričakovan preo-

brat, ko glavna junakinja spozna novega moškega in s tem 

sproži usodne dogodke, ki so posledica patriarhalnih odno-

sov.  

Odrasli,  821-311.2, SHAFAK: KA, KO, ŠM 
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Ingmar Bergman: LATERNA MAGICA 

Laterna magica je Bergmana že v otroštvu zaznamovala za 

celo življenje. Ne pričakujte klasične avtobiografije, kjer se 

vse začne ob rojstvu in konča s smrtjo. Filmsko! 

Odrasli,  929, BERGMAN: KA, ŠM 

Stieg Larsson: MILENIUM. DEKLE, KI JE DREGNILO V 

OSJE GNEZDO 

Knjiga  se skoraj v celoti dogaja v bolnišnici, kjer je Lisbeth 

prestala težke operacije zaradi strelnih ran. V isti bolnišnici, 

nekaj vrat naprej od njene sobe, je tudi njen oče, ki je prav 

tako težko poškodovan. Lisbeth hočejo obtožiti treh umorov, 

zopet ji pomaga novinar Mikael. Napeto in popularno! 

Odrasli,  821-312.4, LARSSON: KA, KO, ŠM 

Slavenka Drakulić: DORA IN MINOTAVER : moje      

življenje s Picassom 

Knjiga je pripoved o strastnem in burnem ljubezenskem raz-

merju Dore Maar in Pabla Picassa. Fotografinjo Doro je njun 

odnos na koncu zlomil. Poiskala je psihiatrično pomoč pri 

slavnem Lacanu in nehala fotografirati. 

Odrasli,  821-312-6, DRAKULIĆ: KA, KO, ŠM 

Paolo Giordano: RAZTRGAJMO NEBO 

Giordano je znan po uspešnici Samotnost praštevil. Raztrgaj-

mo nebo je subtilen vpogled v odraščanje, prebujajoče se 

telesne strasti, vpliv družinskih razmerij na oblikovanje zna-

čaja, tekmovanje za pozornost in ljubezen.  

Odrasli,  821-311.2, GIORDANO: KA, KO, ŠM, MO, PO 
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Stefan Hertmans:  TUJKA 

Tujka je zgodba o ženski, ki je za ljubezen do sina glavnega 

rabina Francije v 11. stoletju pripravljena žrtvovati vse, tudi 

svojo veroizpoved. Zanj se poda na pot skoraj čez pol Evrope. 

In ne le enkrat.  

Odrasli,  821-311.6, HERTMANS: KA, KO, ŠM 

Bob Dylan: ZAPISKI 

Dylanov piše strastno, prodorno in poetično. V knjigi se spo-

minja New Yorka, bežnih ljubezni in trdnih prijateljstev, pa 

nočnih zabav in literarnega prebujenja. Navdihujoče kot nje-

gova glasba! 

Odrasli,  929, DYLAN: KA, KO, PO 

Gabriel García Márquez: LJUBEZEN V ČASU KOLERE 

Brezčasna ljubezenska zgodba med telegrafistom Florenti-

nom Arizo in mlado Fermino. Pošiljata si vroča ljubezenska 

pisma, a v dogajanje poseže njen oče, ki jo odpelje daleč 

stran. Zaživita vsak svoje življenje, po dolgih letih pa se zopet 

srečata. Knjiga je pravi bralni užitek, polna žlahtnega humorja 

id odlično izrisanih človeških značajev.  

Odrasli,  821-311.2, GARCÍA: KA, KO, ŠM, MO 

Miguel Sousa Tavares: V TVOJI PUŠČAVI : skoraj      

roman 

Moški in ženska potujeta v alžirsko Saharo. Zgodba govori o 

šestintridesetletnem fotografu in novinarju, ki se tja odprav-

lja, ker namerava posneti reportažo in enaindvajsetletni mla-

di ženski, ki potuje, »da bi ubežala neki drugi puščavi«. Njun 

edini cilje je, da prečkata puščavo, a se v njunem notranjem 

čustvenem svetu med potjo zgodi še marsikaj.  

Odrasli,  821-992, TAVERES: KA, KO 
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Katja Perat: MAZOHISTKA 

 Glavna junakinja Nadežda je najdenka, ki postane posvojen-

ka Leopolda von Sacher-Masocha. Roman govori o življenju 

ženske v zadnjih letih obstoja Avstro-Ogrske v živahni, od 

umetnosti vrveče prestolnice Dunaj. Junakinja se srečuje z 

ženskimi vprašanji, poroko, psihoanalizo, z znanimi umetniki, 

kot so Klimt, Rilke in tudi s prešuštvom.  

Odrasli,  821-163.6 :PERAT:  KA, KO, ŠM 

Markus Zusak: ODPOSLANEC 

Zusak je avtor brane in iskane knjige Kradljivka knjig.         

Roman prikazuje mlade, ki so na začetku svoje poti brez ci-

ljev, volje in vrednot, prej kot ne bi jim lahko rekli luzerji. 

Glavni junak je Ed Kennedy, ki s svojimi prijatelji igra karte, 

sicer pa je voznik taksija. Nekega dne po naključju pomaga 

ujeti bančnega roparja in s tem proti svoji volji postane junak. 

Potem pa se mu dogajajo skrivnostne reči.             

Odrasli, 796.5, ZUSAK : KA, KO, PO 

Raynor Winn: PREŽETA S SOLJO 

Knjiga je resnična zgodba, ki iskreno spregovori o sprejema-

nju smrtne bolezni in zdravilni moči narave. Kot pravi založ-

nik, je tudi »zgodba o domu, o tem, da ga lahko izgubimo in 

ponovno zgradimo.« 

Odrasli,  821-94, WINN: KA, KO, ŠM, MO 

Raynor Winn: DIVJA TIŠINA 

Zgodba je nadaljevanje resnične pripovedi iz knjige Prežeta s 

soljo, prav tako pa se dotakne tistega dela njune mladosti, ki 

ju je tako povezalo z naravo. Ker mora biti Moth nenehno v 

gibanju, se tokrat odpravita na novo pustolovščino – na Islan-

dijo. 

Odrasli,  821-94, WINN: KA, KO, ŠM 
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