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Ta veseli knjižni svet
2016/2017- Athwal: SRAMOTA

- Cherian: DOBRA INDIJSKA ŽENA
- Dalrymple: DEVET ŽIVLJENJ 
- Frater: NA LOVU ZA MONSUNOM
- Freches: JAZ, BUDA
- Hendry: CHANDRA
- Lahiri: TOLMAČ TEGOB
- Mandanna: TIGROV GRIČ
- Puertolas: FANTASTIČNO POPOTOVANJE 
   FAKIRJA, KI JE OBTIČAL V IKEINI OMARI
- Rai: NEDOGOVORJENA POROKA
- Shors: POD MARMORNIM NEBOM
- Sreš: NAJPREJ JE BILA ŽENSKA, POD KROŠNJO 
   STARE JABLANE, TAM, KJER KESUDE CVETO
- Swarup: REVNI MILIJONAR, ŠEST 
   OSUMLJENCEV
- Tagore: MOJE ŽIVLJENJE, O NJEM VAM 
   PRIPOVEDUJEM
- Umrigar: RAZDALJA MED NAMA, SLADKA 
   SEDANJOST
- Vrhovec: INDIJA
- SVETILNIK V NEVIHTI
- ZGODBE IZ INDIJE

- Babačić: DIVAN, KITI SE NE NAPIHUJEJO,
   VETER V ŽILAH
- Košuta: DREVO ŽIVLJENJA, MAVRIČNA 
   ŠKOLJKA, MESTO Z MOLOM SAN CARLO
- Novy: GOREČE TELO, POZABLJENA ŽETEV, 
   TEMNA VRATA
- Simonitti: SONČNI OBRAT, VODA, ZLATI DEŽ
- Tagore: DAROVANJKE, PTICE SELIVKE, 
    VRTNAR

- Backman: BABICA VAS POZDRAVLJA IN SE 
   OPRAVIČUJE
- Gray: MOŠKI SO DRUGAČNI, ŽENSKE TUDI
- Haddon: SKRIVNOSTNI PRIMER ALI KDO JE 
   UMORIL PSA
- Heivoll: ČEZ KITAJSKO MORJE
- Jensterle: PORCELANASTI ČLOVEK
- Lehane: ZLOVEŠČI OTOK
- Möderndorfer: KIT NA PLAŽI
- Oates: PIKOV FANT
- Palacio: ČUDO
- Pavlič: PASTI ZAZNAVE
- Shriver: POGOVORITI SE MORAVA O KEVINU
- Simsion: PROJEKT ROSIE, PROJEKT OTROK
- Šprohar: ILUZIJE SO UTRUJENE, PREHLAD V 
   DUŠI, TUDI JAZ VIDIM
- Valognes: STARA MAMA V KOPRIVAH
- Vujicic: NEUSTAVLJIV, ŽIVLJENJE BREZ 
   OMEJITEV
- West: PRVA OSEBA MNOŽINE
- Zupan: PEGASTA SOVA     

     

- Cankar: GOSPA JUDIT, KRIŽ NA GORI, 
   KURENT
- Finžgar: DEKLA ANČKA, GOSTAČ MATEVŽ, 
   SAMA
- Lapuh: ČRNI SVATJE, ŽENA S POLJAN
- Mahnič: DEVET MESECEV, NESTROHNJENA 
   SVETLOBA
- Mazzini: IZBRISANA, OTROŠTVO, 
   ZEMLJEVIDI TUJIH ŽIVLJENJ
- Svetek: OD BLIZU, SEDMI VAL, ZASPI, MALA 
   MOJA, ZASPI
- Zidar: PRIDI K TOLMUNU, SENCE NA 
   MAVRICI, STRASTI V GRAPI
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Branje je užitek, zato vstopite
v  inTa veseli knjižni svet
odkrijte literarna dela,
ki smo jih izbrali za vas.

Bralci, ki boste
od 1. oktobra 2016
do 29. aprila 2017

prebrali vsaj
6 proznih del, 1 pesniško zbirko

in oddali ocenjevalni list,
boste na zaključni prireditvi prejeli

priznanje za sodelovanje in nagrado.

Nekaj naslovov iz letošnjega izbora je na voljo tudi 
v elektronski in zvočni obliki, v angleščini in kot film. 

E-knjige, ki so na voljo v spletni knjižnici Biblos:
- Babačić, Esad: Divan
- Cankar, Ivan: Gospa Judit
- Cankar, Ivan: Križ na gori
- Cankar, Ivan: Kurent
- Lehane, Dennis: Zlovešči otok
- Mazzini, Miha: Izbrisana
- Mazzini, Miha: Otroštvo
- Palacio, R. J.: Čudo
- Svetek, Irena: Sedmi val

Zvočna knjiga:
- Haddon, Mark: Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa

Knjige v angleškem jeziku:
- Haddon, Mark: The curious incident of the dog in the night-time
- Palacio, R. J.: Wonder
- Simsion, Graeme: The Rosie project
- Simsion, Graeme: The Rosie e�fect

Filmi:
- Shutter Island (Lehane: Zlovešči otok)
- We Need To Talk About Kevin (Shriver: Pogovoriti se morava o Kevinu)
- Slumdog Millionaire (Swarup: Revni milijonar)



LEPOSLOVJE

Resnična izpoved o krutem umoru iz časti in izjemnem pogumu 
mlade ženske, ki je tvegala lastno življenje, da je zadostila pravici.

Sedemletna Elsa je drugačna, tudi njena sedeminsedemdesetletna 
babica je drugačna, nekateri celo pravijo, da je nora.  Topla, 
humorna in izredno pravljična, a hkrati razmišljujoča pripoved 
govori o iskrenosti, prijateljstvu, otroških junakih in povezanosti 
med starimi starši in vnuki. 

SRAMOTA

BABICA VAS POZDRAVLJA IN SE OPRAVIČUJE

Podlaga za glavni lik romana je Cankarjevo poznanstvo z gospo 
Olgo Kunster, s katero se je večkrat srečal na Dunaju. Osebna
pripoved glavne junakinje romana gospe Judit razkriva 
dvoličnost meščanskega zakona. 

GOSPA JUDIT

Mlada indijska pisateljica, ki je odraščala v sikhovski skupnosti v Londonu.
ATHWAL, Sarbjit Kaur

Švedski kolumnist, bloger in pisatelj.

BACKMAN, Fredrik

Največji mojster slovenske besede, pisatelj, dramatik in pesnik.
CANKAR, Ivan

Najbolje ocenjene knjige v preteklih petih 
sezonah akcije Ta veseli knjižni svet:

2010/2011
- Khadra: Lastovke iz Kabula

- Mazzini: Nemška loterija

2011/2012
- Caso: Proti vetru

- Lunder: Odprto srce

2012/2013
- Edwards: Hči varuha spominov

- Milek: Cavazza

2013/2014
- Rosnay: Sarin ključ

- Muck: Panika

2014/2015
- Moyes: Ob tebi

- Karlovšek: Gimnazijec

2015/2016
- Wallis: Ženici
- Jalen: Ograd



KRIŽ NA GORI
Križ na gori, s podnaslovom Ljubezenska zgodba, je Cankarjevo   
delo iz leta 1904 in velja za njegovo najbolj optimistično povest.
Prikazuje mladega umetnika, ki išče srečo v tujini, a nazadnje 
spozna, da ga lahko reši le ljubezen.

KURENT
Starodavna pripovedka po ljudskih motivih vsebuje tipične poteze
slovenskega narodnega značaj in usode. Sprva podoba veselega
rajanja se sprevže v obup, ki kaže na konkretne razmere pred 1.
svetovno vojno.

Neel Sarath, indijsko-ameriški anesteziolog, je prepričan, da se je s 
svetlolasim ameriškim dekletom, porschejem in brezmadežnim 
stanovanjem, ki ga ima v Ameriki, oddaljil od tradicionalnega 
indijskega življenja, toda njegova družina ga z ukano spravi nazaj
v Indijo in poroči.

DOBRA INDIJSKA ŽENA

Devet ljudi, devet življenj. Vsak od njih stopa po drugačni verski poti, 
vsak od njih je nepozabna zgodba. Avtor v popotniški knjigi z 
biblično preprostostjo raziskuje, kako je vrtinec hitrih sprememb v 
južni Aziji spremenil tudi tradicionalne oblike verskega življenja.

DEVET ŽIVLJENJ

Pisateljica, rojena in vzgojena v Indiji, danes ustvarja v Los Angelesu..

CHERIAN, Anne

Dalrymple je zgodovinar in pisatelj, ki se je rodil na Škotskem, zadnjih dvajset let pa z 
ženo in tremi otroki živi tudi v Indiji, na kmetiji zunaj New Delhija. Za svoje potopisne knjige, 
ki segajo na področje zgodovine in antropologije, je prejel mnoge nagrade.

DALRYMPLE, William

NOVY, Lili
Lili Novy velja za eno najboljših slovenskih pesnic. Pisati je začela že pri šestih letih. 
Sprva je pisala pesmi le zase, in sicer v nemškem jeziku, vse dokler njenega 
pesnjenja ni odkril mož in jo spodbudil k objavi. Prvi izbor je objavila leta 1921 v
reviji Westermanns Monatshe�te. Šele po svojem petdesetem letu je začela pesniti 
tudi v slovenščini in leta 1935 v reviji Sodobnost objavila svoje prve štiri slovenske 
pesmi. Po drugi svetovni vojni, ko čas ni bil naklonjen njeni poduhovljeni liriki, 
je pisala otroške pesmi in krajše zapise, hkrati pa je v nemščino prevajala dela 
Otona Župančiča. Pesmi njenih zadnjih let je v zbirki Oboki po njeni smrti izdal 
Josip Vidmar.

Izbor: GOREČE TELO, POZABLJENA ŽETEV, TEMNA VRATA

TAGORE, Rabindranath
Renesančni človek moderne Indije. Svojo deželo je na literarni zemljevid postavil 
leta 1913, ko je prejel Nobelovo nagrado za književnost. Čeprav je znan predvsem 
kot pesnik in pisatelj, je bil Tagore tudi slikar, skladatelj, filozof ..., predvsem pa 
velik pedagog in reformator. Bil je zelo vpliven pri predstavljanju najkvalitetnejših 
primerkov indijske kulture v tujini in vnašanju zahodne kulture v Indijo. V najširši 
javnosti ima status izstopajočega ustvarjalnega uma sodobne Indije.

Izbor: DAROVANJKE, PTICE SELIVKE, VRTNAR

SIMONITTI, Barbara
Pisanje je Barbari Simoniti poklic in prevajanje služba. Ločnico med njima potegne 
tako, da se službeno ukvarja predvsem s strokovnimi besedili. Piše poezijo in 
kratke prozne oblike, v zadnjem času tudi živalske povesti za otroke in slikanice. 
Vse njeno delo izhaja iz smeri, ki si jih je začrtala že med študijskim časom: po duši 
je pesnica, v poeziji jo zanimata pretanjenost jezika in sporočilnost zamolčanega. 
V prozi je stilistka, s pesniškim odnosom do jezika in notranje napetosti besedila.

Izbor: SONČNI OBRAT, VODA, ZLATI DEŽ



S kmečko povestjo o usodi dekle Ančke in hlapca Janeza je Finžgar
hotel prikazati tradicionalne vzorce življenja na kmetih in razkorak
z modernim svetom, ki ga predstavlja odhod za zaslužkom v tujino.
Sprva žalosten, a realen konec je v izdaji za časopis spremenil in 
Ančki namenil lepšo prihodnost.

Gostači so bili najrevnejši sloj na vasi, niti kajže niso imeli svoje. Kaj 
storiti, če se tak gostač zaljubi v dedinjo grunta? Ljubezenska zgodba 
je le okvir, v katerega je Finžgar vpletel opis vaškega življenja na 
Gorenjskem ob koncu 19. stoletja.

DEKLA ANČKA

GOSTAČ MATEVŽ

SAMA
Povest Sama obravnava človeške usode ob prebujajočem se 
brezobzirnem dobičkarstvu. Če znamo prebrati povest zunaj 
časovnega okvira, v katerem je nastala, utegne zlasti generacija 
mladih izobražencev odkrivati na poti v samostojno življenje 
podobne usode tudi danes.

Avtor nas v tej knjigi iz leta 1990 namerno popelje na nenavadno 
pot, ki bi se ji običajni popotnik po navadi izognil, in sicer v osrčje 
monsuna, ki se v začetku junija spočne na jugu Indije, potem pa jo 
v naslednjih tednih v dveh krakih objame. Potopis, gnan tudi 
s sliko iz mladosti, ki na očarljiv način prikazuje neznosno deževje, 
nas na svojevrsten način in z izbranim jezikom popelje v 
čudoviti svet (pričakovanja) monsuna.

NA LOVU ZA MONSUNOM

Pisatelj, dramatik in prevajalec, ki je v slovenski književnosti pomemben in poznan 
predvsem po svojih krajših in daljših delih s kmečko in meščansko tematiko

FINŽGAR, Fran Saleški

Frater je novinar in pisec potopisnih knjig, ki je pisal tudi za New Yorker in London 
Observer.

FRATER, Alexander

POEZIJA

BABAČIĆ, Esad
Esad Babačić je eden redkejših Slovencev, ki v prevladujočem monokulturnem 
položaju svojega izvora ni zakamu�liral s spremembo mehkega ć v trdi č, temveč 
je prav zadnjih petindvajset let v intervjujih in dokumentarnih filmih vztrajno 
izpostavljal svojo dvokulturno naravo. Sin Bošnjaka in Hrvatice je zrasel v Mostah,
delal v pekarni, pel v glasbeni skupini, študiral slovenščino, postal novinar, pisal
kolumne, se ukvarjal s športom, prejemal številne nagrade za poezijo ... 

Izbor: DIVAN, KITI SE NE NAPIHUJEJO, VETER V ŽILAH

KOŠUTA, Miroslav
Miroslav Košuta se je rodil leta 1936 v Križu pri Trstu. Študiral je primerjalno 
književnost in literarno teorijo. Delal je kot novinar, dramaturg Slovenskega 
stalnega gledališča v Trstu, urednik mesečnika Dan in kot ravnatelj in umetniški 
vodja Slovenskega stalnega gledališča v Trstu. Svoje prve pesmi je pisal za tržaški 
srednješolski učbenik Literarne vaje, kot študent pa je svoje pesmi objavljal v 
takratnih literarnih časopisih in revijah. Hkrati z lastnim ustvarjanjem je Košuta 
prevajal dela tujih pesnikov, predvsem italijanskih in španskih.

Izbor: DREVO ŽIVLJENJA, MAVRIČNA ŠKOLJKA, MESTO  Z MOLOM SAN CARLO



To knjigo bi lahko poimenovali tudi vodnik za izboljšanje odnosov 
in razumevanje med spoloma. Knjiga ni suhoparna psihološka ali 
filozofska razprava o odnosih med spoloma, temveč odličen 
učbenik, ki na privlačen, enostaven, duhovit in poučen način 
približa bralcu tiste enostavne zakone, ki v življenju krojijo ravnanje 
in čutenje moškega in ženske. 

Petnajstletni Christopher, glavni junak in tudi fiktivni pisec romana 
Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa, je avtist. Ko nekega večera 
na sosedovem dvorišču najde umorjenega psa, se odloči odkriti, kdo 
je morilec, in o tem napisati detektivski roman. Pri tem nehote
pride na dan zamolčana zgodba njegove družine. 

MOŠKI SO DRUGAČNI, ŽENSKE TUDI

SKRIVNOSTNI PRIMER ALI KDO JE UMORIL PSA

Literariziran življenjepis Siddhattha, ki je kasneje postal duhovni 
učitelj Buda, prikazuje preobrazbo dečka plemiškega rodu, ki si
pobrije lase, nadene togo in se poda na pot iskanja, med siromake, 
daleč od razkošnega zavetja doma.

JAZ, BUDA

Francoski zgodovinski romanopisec.
FRECHES, Jose

Dr. John Gray je mednarodno uveljavljen strokovnjak s področja komuniciranja in razmerij 
med spoloma, več kot petnajst let je družinski terapevt, več kot trideset let pa vodi seminarje 
osebne rasti. 

GRAY, John

Angleški pisatelj, ki je študiral angleško književnost, je za svoja dela prejel veliko nagrad.
HADDON, Mark

Avtor iz okolice Bleda, rojen leta 1976, se je v iskanju odgovora, zakaj ga ni še nikoli nihče 
resnično ljubil, lotil projekta „What is love“. Enoletno potovanje po prestolnicah, srečevanje 
z najrazličnejšimi ljudmi in spoznavanje, kaj jim pomeni ljubezen.

ZUPAN VAL, Valerij

Pronicljiva, tekoča, do konca iskrena izpoved fanta, ki je iz tesnega 
lokalnega okolja vasice pri Bledu odšel v metropole sveta, da bi 
našel ljubezen. Najde pa ... moč za zapis svojih iskanj. Pot ga je 
vodila na Šrilanko, kjer je v samoti, le v družbi dnevniških zapisov, 
kot epilog potovanja nastal njegov prvenec Pegasta sova, 
ki vsebuje tudi misli mimoidočih o ljubezni.

PEGASTA SOVA

Zbirka zdravilnih zgodb najboljših indijskih avtorjev. To so zgodbe, 
ki izžarevajo mir in upanje, zgodbe o ljubezni in izgubi, o nasilju in 
sočutju, katastrofah in ponovnem ravnovesju. Življenje slikajo v 
najhujših trenutkih in bralca obenem učijo, kako jih preživeti, kako 
zaceliti rane in zaživeti znova. Svetilnik v nevihti je sad 
biblioterapevtskega projekta, ki verjame v pomirjajočo zmožnost 
besede in zdravilno moč zgodb.

SVETILNIK V NEVIHTI

Knjiga prinaša osemnajst kratkih pripovedi, ki so nastale v 
štirinajstih od osemnajstih uradnih jezikov Indije, od kašmirščine 
na severu do tamilščine na jugu. Njihova skupna nit je jasna: 
avtorje in avtorice, ki so doživeli (in preživeli) desetletja indijskih 
sprememb v dvajsetem stoletju, združuje nekaj, čemur bi lahko 
brez strahu pred posploševanjem rekli indijska kultura in indijski 
način življenja. 

ZGODBE IZ INDIJE

ZBIRKI KRATKIH ZGODB



Roman temelji na resnični zgodbi, ki se začne pred drugo 
svetovno vojno in seže v današnji čas. Zakonca, ki sta obenem starša 
dveh majhnih otrok, se odločita, da za svojo družinico in za pet
psihičnih bolnikov postavita hišo, dom sredi narave. Roman o 
veličini ljubezni med družinskimi člani, o materinski ljubezni, 
o očetovi zavzetosti in predsvem o odnosu do soljudi. 

ČEZ KITAJSKO MORJE

Chandra kar ne more verjeti, kakšno srečo ima. Fant, ki so ji ga 
starši izbrali za moža, je videti sodobnih nazorov in brez predsodkov. 
Prepričana je, da je pred njima prijetno skupno življenje. Po poroki 
se ženin vrne k svojim domačim, Chandra pa se jim pridruži ob 
koncu šole. Tedaj pa se njena pričakovanja popolnoma razblinijo.

Porcelanasti človek je zgodba o družini z avtističnim fantom.
Pred bralcem se odpira pretresljiva izpoved očeta, saj smo priča 
notranjim bojem in stiskam, ki spremljajo družino in odraščajočega 
sina, otroka s posebnimi potrebami, ki se sooča z nasiljem.

CHANDRA

PORCELANASTI ČLOVEK

Škotska avtorica številnih knjig za mladino z zgodovinsko in fantazijsko tematiko.
HENDRY, Frances

Pesnik, pisatelj, likovnik, glasbenik in ljubiteljski geolog z Rečice pri Bledu.
JENSTERLE, Damjan

Avtobiografska, boleča intimna izpoved zarez, ki jih je za sabo 
pustila disociativna osebnostna motnja. Psihološki vozel notranjih 
glasov, nezavedanja samega sebe in s tem povezane izgube 
spomina. 

PRVA OSEBA MNOŽINE

Cameron West, uspešen poslovnež, srečno poročen, ponosen očka, a z hudim bremenom.
S pomočjo žene in terapevtov je namreč uspel v sebi identificirati kar 24 različnih osebnosti. 

WEST, Cameron

Slovenska pisateljica in učiteljica, ki velja za eno najbolj plodovitih pisateljic popularnih 
kmečkih povesti, ki se dogajajo na Dolenjskem.

ZIDAR, Anica

Družbeni roman nam kaže ne tako lepo sliko odraščanja na kmetih,
kjer je na prvem mestu delo, na toplino, ljubezen in varnost v
krogu družine pa se rado pozabi, kar pušča posledice predvsem na
otrocih.

PRIDI K TOLMUNU

V utečenem večerniškem načinu prikazuje življenje na dolenjskem
podeželju in izpoveduje svojo navezanost na zemljo. Povest z
razgibano vsebino in spravljivim in spodbudnim koncem.

SENCE NA MAVRICI

Kmečki roman o življenju ljudi v grapi, njihovih medsebojnih 
odnosih in mukah, ki jih prinaša vsakodnevno delo. Na eni strani
bolj kot ne nasilni moški, na drugi naivne ženske, ki jih življenjske
situacije premetavajo sem in tja, a vsem je skupen zaupljiv odnos 
do zemlje, ki jim daje oporo in omogoči preživetje.

STRASTI V GRAPI

Gaute Heivoll je sodobni norveški pisatelj mlajše generacije.
HEIVOLL, Gaute



Izvrstni profesor, vsestranski lovski strokovnjak, naravoslovec, pesnik in pisatelj,
ki sodi med pomembnejše Radovljičane.

LAPUH, Stanko

Zgodba iz živalskega sveta je postavljena na Krmo,
v skalnate domove poskočnih gamsov in živopisanih
ruševcev.

ČRNI SVATJE

Povest iz davnih dni je umeščena na Poljane nad Jesenicami 
in je nekakšna literarizirana mitološka pripovedka, ki časovno 
sega v srednji vek.

ŽENA S POLJAN

Leta 1954, na višku hladne vojne, zveznega šerifa Danielsa in 
njegovega novega partnerje pokličejo na zlovešči Shutterjev 
otok, kjer je psihiatrična bolnišnica za zločince, 
da bi raziskala skrivnostno izginotje nevarne morilke.

ZLOVEŠČI OTOK

Ameriški pisec kriminalnih romanov, ki smo ga do sedaj poznali le po filmih, ki so nastali po 
njegovih delih.

LEHANE, Dennis

Roman o odkrivanju veselja do življenja, ki nas uči, da za srečo ni 
nikoli prepozno, da so spremembe del življenja in čeprav nas 
običajno doletijo nepripravljene, jih moramo sprejeti in se jim
prepustiti. Pravi bralni užitek na francoski način.

STARA MAMA V KOPRIVAH
Francoska pisateljica nove generacije, komunikologinja in strokovnjakinja za marketing.
VALOGNES, Aurelie

TOLMAČ TEGOB
Zbirka kratkih zgodb, polne čustvenih potovanj oseb, ki iščejo 
ljubezen onkraj državnih in generacijskih meja. Tako smo priča 
najrazličnejšim težavam indijskih priseljencev pri prilagajanju 
na življenje v Ameriki, sočustvujemo s pari in se bojimo za usodo
njihovih razmerij. Zgodbe so grenko-sladke, a se izogibajo 
sentimentalnosti in neredko vzbujajo sočutje.

V Londonu rojena Indijka, ki je za svoja literarna dela prejela že veliko nagrad.
LAHIRI, Jhumpa

 Nataša se je skupaj z Živo, ki jo je spoznala preko popotniškega 
foruma na internetu, za pet tednov odpravila v Indijo - deželo 
tisočerih nasprotij. Indija je dežela nasmehov, hrupnega kaosa in 
spokojne tišine, dežela obupnega smradu in umazanije ter bleščečih 
palač in omamnih arom začimb. 

Avtor govori o stiskah in težkih okoliščinah, s katerimi se srečujemo 
ljudje, med drugimi o osebnih krizah, težavah v odnosih, poklicnih 
zahtevah, zdravstvenih tegobah ... S pomočjo zgodb iz svojega 
življenja razlaga, kako lahko vsak, ki si želi dobro življenje, 
odzove na te in podobne težave ter postane neustavljiv. 

INDIJA : Tam, kjer je svoboda doma 

NEUSTAVLJIV

Avtor pripoveduje svojo zgodbo o telesnih omejitvah in čustvenem 
boju, ki ga je prestajal kot otrok, najstnik in mladenič. Nick nam 
daje praktične nasvete, kako živeti izpolnjeno in srečno življenje, 
kako gradimo zaupanje v druge, razvijamo odnose z ljudmi, ki 
nas podpirajo in si pridobivamo moč za pot.

ŽIVLJENJE BREZ OMEJITEV

Mlada popotnica, ki obožuje svobodo, ki jo ima na potovanjih, ko je vsa njena lastnina le 
nahrbtnik, poln najnujnejših stvari za življenje.

VRHOVEC, Nataša

Avstralec srbskega rodu in človek z velikim srcem je v življenju brez okončin to svojo danost 
sprejel kot prednost, kot dar.

VUJICIC, Nick



Prvoosebni pripovedovalec nam takoj na začetku zaupa, da se počasi 
bliža osemdesetim letom, zato se bo moral pripraviti na odhod, 
še prej pa bo potegnil črto in razčistil s svojim življenjem.

NESTROHNJENA SVETLOBA

V romanu spremljamo življenje treh rodov družin Kambejmada in 
Načimanda od leta 1878 do začetka druge svetovne vojne. Brezčasna 
pripoved o ljubezni, o usodnih odločitvah in njihovih daljnosežnih 
posledicah.

TIGROV GRIČ

Zgodba o samski mamici Zali, ki v porodnišnici ugotovi, da je ni v 
računalniških sistemih, da uradno ne obstaja ne ona ne njen 
novorojenček. Je roman o tem, kaj se je dogajalo Slovencem, 
rojenim na napačnem koncu razpadle države, ki so jim v 
devetdesetih letih na upravnih enotah luknjali osebne izkaznice. 

IZBRISANA

Mlada indijska priseljenka, ki je zaživela v Ameriki in zaslovela  s svojim prvim 
romanom.

MANDANNA, Sarita

Miha Mazzini je pisatelj, scenarist, režiser, strokovnjak za računalništvo. Njegova prozna 
dela za mladino in odrasle so prejela številna priznanja doma in v tujini, kjer je tudi eden 
najprepoznavnejših slovenskih pisateljev. Bralci mu ostajajo zvesti zaradi ostre analize 
družbe ter neposnemljivega humorja.

MAZZINI, Miha

Roman o mladem, a slepem fantu, ki ima neverjetno moč in željo 
po enakopravni vključenosti v družbo, zato premaga vse ovire in 
doseže cilje, ki si jih je zastavil.

TUDI JAZ VIDIM

 Avtobiografija ima vse značilnosti literarnega dela, v njej so različni 
 Tagorejevi zapisi, govori, eseji, izseki iz dnevnikov in predavanj, 
 pisma in pesmi, ki prikazujejo bogat portret življenja in časa ene 
 največjih kulturnih ikon Indije.

Zaupno in sočutno pripovedovana zgodba, katero ozadje je zaznavno 
bogato vsakdanje življenje v Bombaju. Življenje priviligiranih je v 
primerjavi z revnimi deležno ostre obsodbe, toda obe močni 
protagonistki, čeprav sta prisiljeni sprejeti vsaka svojo odločitev, 
vzbujata sočutje.

MOJE ŽIVLJENJE, O NJEM VAM PRIPOVEDUJEM

RAZDALJA MED NAMA

Pred kratkim ovdovela Indijka Tehmina je za božično-novoletne 
praznike na obisku v Clevelandu pri sinu, njegovi ameriški ženi in 
sinčku. To pa je tudi čas, v katerem se mora odločiti, kje bo preživela 
preostanek svojega življenja. 

SLADKA SEDANJOST

Renesančni človek moderne Indije. Svojo deželo je na literarni zemljevid postavil leta 1913, 
ko je prejel Nobelovo nagrado za književnost. Čeprav je znan predvsem kot pesnik in pisatelj, 
je bil Tagore tudi slikar, skladatelj, filozof ..., predvsem pa velik pedagog in reformator.

TAGORE, Rabindranath

Indijska pisateljica, vešča pripovedovalka, univerzitetna profesorica, ki je življenje v Indiji 
zamenjala za Cleveland.

UMRIGAR, Thrity

Pokončni Slovenec, globoko čuteč kristjan, publicist, gledališki zgodovinar, kritik, kronist, 
režiser in lektor se je rodil v Bohinjski Bistrici.

Avtor ob vznemirljivi vesti, da bo postal dedek, ni mogel strpeti, 
da bi čakal 9 mesecev na rojstvo in še nekaj dodatnih let, ko bo 
možen in smiseln dejanski dialog z vnukom, zato je začel edinstveni 
pogovor z nerojenim  »človečkom«, ki je trajal dolgih 9 mesecev.

DEVET MESECEV

MAHNIČ, Mirko



Ukradena elektronska tablica in skrivnost, povezana z njeno 
lastnico, vodi osamljenega kartografa na podeželje, kjer je priča
trem umorom: osebnemu, skupinskemu in medijskemu.

ZEMLJEVIDI TUJIH ŽIVLJENJ

Pripoved o izredno bistri Niki, ki se trudi biti popolna, ker hoče ves
čas nekaj prikriti, ni samo roman o odraščanju, o težavah s sošolci
in z družino, temveč je predvsem roman o sprejemanju 
drugačnosti. 

KIT NA PLAŽI

Pisatelj, pesnik, dramatik, režiser esejist, prejemnik številnih nagrad za svoja raznovrstna 
dela.

MÖDERNDORFER, Vinko

V prvi osebi pisana psihokriminalka o uspešnem in uglednem avtorju 
»spodobnih« kriminalk, ki ima urejeno življenje z ljubečo ženo in tremi 
odraslimi otroki, a obenem mračno skrivnost: pod psevdonimom 
Pikov fant piše in izdaja tudi zelo drugačne, krute, nasilne, sadistične 
romane.

PIKOV FANT

Ena najplodovitejših in najboljših ameriških pisateljic zadnjih desetletij, ki v svojih romanih 
zlahka smukne tudi v moške perspektive. 

OATES, Joyce Carol

Indijski pisatelj in diplomat.
SWARUP, Vikas

Otroštvo je avtor podnaslovil kot »avtobiografski roman v 
izmišljenih zgodbah«. Roman je dobil nagrado kresnik za najboljši 
roman leta 2015.

OTROŠTVO

V zgodbi spremljamo 18-letnega fanta iz revne mumbajske četrti, 
ki je na kvizu Kdo želi osvojiti milijardo? pravilno odgovoril na vseh 
dvanajst vprašanj in si s tem prislužil milijardo rupij. Prireditelji 
kviza, ki so njegov zmagoviti nastop posneli, niso pa ga še predvajali 
po televiziji, so sedaj v težavah, ker nimajo denarja za poplačilo.

Roman je spretno in napeto napisana zgodba o umoru mlade 
študentke in natakarice, v kateri se bralec med reševanjem zločina 
sprehaja po sodobni Indiji. Klasična misteriozna detektivka 
stare šole!

REVNI MILIJONAR

ŠEST OSUMLJENCEV

Prerez petdesetih let skozi oči nekoliko utrujenega šaljivca in 
proučevalca medsebojnih odnosov.

Pisatelj v svojem značilnem sproščenem slogu pomodruje o večnih 
temah življenja, ki nenehno vznikajo v naših odnosih, vse od zgodnje 
pubertete pa tja do zrele dobe.

ILUZIJE SO UTRUJENE

PREHLAD V DUŠI

Pisec in glasbenik, ki je bil v otroštvu precej bolan, zaradi česar so mu v prvem letu starosti 
zaradi tumora na mrežnici odstranil desno oko, v osemnajstem letu starosti pa zaradi
glavkoma še levo.

ŠPROHAR, Luj



Zbirka zgodb s področja psihiatrije vas poskuša postaviti v kožo ljudi, 
ki so zboleli za katero od duševnih motenj. Za boljše razumevanje je
v tej knjigi strnjenih 13 zgodb, ki nudijo vpogled v svet ljudi, ki iščejo
pomoč zaradi depresije, bipolarne motnje, psihoze, anoreksije,
shizofrenije ...

PASTI ZAZNAVE

Trčeno potovanje indijskega fakirja, ki je razočaran nad Ikeino 
ponudbo, v katerih nimajo niti spodobne fakirske postelje z ostrimi 
žeblji. Odpravi se na potovanje, polno nepredvidljivih zapletov in 
celo ljubezni. 

FANTASTIČNO POPOTOVANJE FAKIRJA, KI JE 
OBTIČAL V IKEINI OMARI

Avtorica je srednja medicinska sestra, zaposlena v Psihiatrični kliniki Ljubljana. Ker s 
pacienti preživi veliko časa, ji to daje določen vpogled v njihove stiske.

PAVLIČ, Natalija

Francoz, ki je delal kot DJ, pevec, tekstopisec, prevajalec in stevard. Nazadnje je opravljal 
naloge policijskega inšpektorja na francoski mejni službi.

PUERTOLAS, Romain

V dvanajstih zgodbah nam avtorica jasno razgrne vsakdanje 
življenje indijskega človeka, zlasti težko življenje Indijk, staroselk,
ki jih pesti revščina, izkoriščanje, neenakopravnost, krivice, težaško
delo, zlorabe ... Za delo je prejela  gudžeratsko literarno nagrado,
ki je bila tako prvič podeljena kakšni tuji misijonarki.

TAM, KJER KESUDE CVETO

Osrednji del pripovedi se odvija v Bukarešti, kamor se junakinja 
preseli, sprejme namreč delo na tamkajšnji slovenski ambasadi. 
Ob tem glavnem toku pripovedi pa iz ozadja v pisanje ves čas vdira 
grozljiva in hkrati fascinantna svetloba, rojena v najzgodnejšem 
otroštvu. 

Sodoben družinski roman, njegovi junaki pa individualisti, ki jih 
družina na vsebinski ravni sicer povezuje, vendar pa jih 
opredeljujejo povsem različne stvari. Kljub temi, ki ponazarja 
razgradnjo trdnega družinskega jedra in njenih posameznikov, 
roman vseskozi ohranja pozitivno naravnanost.

OD BLIZU

SEDMI VAL

Avtorica v treh časovnih rezinah pripoveduje o ožjem družinskem 
okolju odraščajočega dekleta. Zgodba je sestavljena iz dveh 
samostojnih pripovedi, ki se rahlo stikata prek lika Fani, ki je v 
prvem delu ena od stranskih oseb, v drugem pa osrednja junakinja. 

ZASPI, MALA MOJA, ZASPI

Literarno občinstvo avtorico pozna po njenih odmevnih objavah kratke proze v literarnih 
revijah in na radiu. Že vrsto let vodi pogovore z uglednimi literarnimi ustvarjalci ter 
pripravlja poglobljene predstavitve knjižnih novitet.

SVETEK, Irena

Avtorica živi in dela v New Yorku, uspešnica Čudo je njeno prvo literarno delo.
PALACIO, R. J.

ČUDO
August se je rodil s hudo deformacijo obraza. Do desetega leta ni 
hodil v šolo, ampak je imel zaradi številnih operacij in dolgotrajnih 
okrevanj pouk doma. Z vstopom v peti razred osnovne šole je zdaj 
njegova edina želja, da bi ga sošolci imeli za navadnega. Toda novi 
sošolci ne morejo prezreti njegovega nenavadnega obraza.



POD MARMORNIM NEBOM
Zgodba nas povleče v začetek sedemnajstega stoletja, v razkošje 
cesarske Indije, ko je nastajal slavni mavzolej ljubezni – Tadž Mahal 
in so se širile prepovedane iskrice med mlado princeso Džahanaro 
in velikim arhitektom.

Neprizanesljiv, pogumen in iskren portret materinstva ter pretresljiv 
pogled na krivdo, izgubo in sramoto, ki se nam razkrije skozi oči 
matere. Preplet intimne psihološke drame in trilerja, ki s svojo 
počasi plazečo se napetostjo pronica skozi strukturo grške tragedije.

POGOVORITI SE MORAVA O KEVINU

Raziskovalni novinar in popotnik, ki je dolga leta živel v Aziji.
SHORS, John

Ameriška novinarka in pisateljica, ki trenutno ustvarja v Londonu, za svoj dom si je 
izbrala tudi Nairobi, Bangkok in Belfast.

SHRIVER, Lionel

Postavljena delno v Združeno kraljestvo in delno v regijo Pandžab v 
Indiji nam knjiga odpira svež, oster in neposreden pogled na mladega 
moškega, ki se poskuša osvoboditi pričakovanj tradicionalne družine 
in si hoče sam izbirati glasbo za svoj življenjski ples.

(NE)DOGOVORJENA POROKA

V Angliji rojen mladinski pisatelj, ki je zrasel v večkulturnem in večrasnem okolju,
kar mu je pustilo svojevrsten pečat.

RAI, Bali
Graeme Simsion, na Novi Zelandiji rojen pisatelj s kar tremi državljanstvi, je s svojim 
pisanjem presegel vsa pričakovanja in osvojil številne literarne nagrade.

SIMSION, Graeme

Profesor Don je samski, inteligenten in v formi. Po logiki bi moral 
privlačiti najrazličnejše skupine žensk, vendar temu ni tako. Ima 
aspergerjev sindrom, blažjo obliko avtizma, vendar se tega ne 
zaveda. Ko se odloči, da je čas za poroko, k temu projektu pristopi 
tako kot zna, znanstveno.

PROJEKT ROSIE

Po zapletih v Projektu Rosie sta Don in Rosie zdaj srečno poročena 
že deset mesecev in deset dni. Opustila sta Donov standardizirani 
sistem obrokov in se zedinila, da pride seks v poštev tudi takrat,
kadar ni napisan na urniku. Življenje ne bi moglo biti lepše. 
Dokler Rosie ne oznani, da je noseča, kar pa ni bilo v Donovem 
načrtu.

PROJEKT OTROK

Avtorica je leta 1971 kot misijonarka prišla v Indijo, diplomirala iz gudžeratskega jezika in 
književnosti, potem pa štirideset let preživela med staroselci.

SREŠ, Marija

Ljudske pripovedke indijske plemenske združbe Dungri Garasijcev 
iz plemenske skupine Bhil, ki živi na severu indijske dežele Gudžara.

NAJPREJ JE BILA ŽENSKA

Zbirka 20 kratkih zgodb opisuje izzive in spremembe, s katerimi se 
srečujejo ženske bodisi v Indiji ali v Sloveniji, in kako so se z njimi 
soočale v preteklosti – s pogumom, potrpežljivostjo in z 
iznajdljivostjo.

POD KROŠNJO STARE JABLANE



OCENJEVALNI LISTIČ
Ko preberete vsaj 

6 proznih del in 
1 pesniško zbirko, 

izpolnite ocenjevalni listič, 
ga iztrgajte iz zgibanke in oddajte v vašo 

najbližjo enoto knjižnice A. T. Linharta Radovljica.

1. naslov:

Mnenje:

Ocena:        1      2      3      4      5  

Ime in priimek:

Številka članske izkaznice:

6. naslov:

Mnenje:

Ocena:        1      2      3      4      5  

7. naslov:

Mnenje:

Ocena:        1      2      3      4      5  

Predlog za naslednjo sezono: 



4. naslov:

Mnenje:

Ocena:        1      2      3      4      5  

5. naslov:

Mnenje:

Ocena:        1      2      3      4      5  

2. naslov:

Mnenje:

Ocena:        1      2      3      4      5  

3. naslov:

Mnenje:

Ocena:        1      2      3      4      5  
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