
 
 
 

KOROŠCI PA BUKVE BEREMO 
BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE 2016-2017 

 

PRIPOROČILNI SEZNAM: 
 

        
1. BESEDOVANJE - VIII. zbornik literarne skupine Utrip Zgornje Drave 

2. BUKOVSKI Charles: Hollywood 

3. CESTNIK Helena: Črna 

4. COSTELLO Jane: Seznam želja 

5. DESTOVNIK Karel: Moja pesem 

6. DOLENC Mate: Mali princ z otoka 

7. ĐONLIĆ Hazema: Deset let samote 

8. FORMAN Gayle: Če ostanem 

9. GAARDER Jostein: Skrivnost igralnih kart 

10. GEIGER Arno: Stari kralj v izgnanstvu 

11. GRADIŠNIK Aleksandra: Drug drugemu življenje 

12. GREGORY Phillipa: Kraljica rek 

13. INGOLIČ Anton: Gimnazijka 

14. JURČIČ Josip: Jurij Kozjak 

15. KIDD Sue Monk: Prestol morske deklice 

16. KOVAČIČ Lojze: Otroške stvari 

17. MANDINO Og: Dvanajsti angel 

18. MANFREDI Valerio: Talisman Troje 

19. MENZEL Marianne: Velike ženske v zgodovini 

20. OSREDAR Meta: Umor v Šmihelski vasi 

21. PARTLJIČ Tone: Nebesa pod Pohorjem 

22. PEČAR – BANJANOVIČ Silva: Bilo je nekoč 

23. ROZMAN Sanja: Sanje o rdečem oblaku 

24. SHRIVER Lionel: Pogovor o Kevinu 

25. STENGEL Richard: Pot Nelsona Mandele 

26. SRŠEN Nela: Rak na duši 

27. ŠTEFANEC P. Vladimir: Sem punk čarovnica, Debela lezbijka in ne maram vampov 

28. WALLIS Velma: Ženici 

29. WILSON Erik: Oktobrski otrok 

30. ZUSAK Markus: Kradljivka knjig 

 

 

…. ali druge knjige, ki so jih napisali avtorji na seznamu. Prijetno branje! 



KRATKE VSEBINE…. 

Besedovanje – VIII. zbornik literarne skupine Utrip Zgornje Drave 

To je že osmi zbornik literarne skupine, ki šteje trenutno petnajst članov. Že na začetku so se 

dogovorili, da bodo vsaki dve leti izdali zbornik in tega se držijo še danes. Zbornik je pisan, raznolik, 

kakor so ustvarjalci sami. 

Bukovski Charles: Hollywood (DOBRE KNJIGE) 

Dogajanje se vrti okrog nastajanje filma »Barska mušnica«, za katerega je avtor napisal tudi scenarij. 

Predstavlja portret samega sebe v najbolj divjem obdobju svojega življenja. 

Cestnik Helena: Črna (BIBLOS) 

Črna je pripadnica dveh svetov: slovenskega in romskega. V zgodbi se prepletata  preteklost in 

sedanjost, ki ju povezuje ljubezen do otroka, za katero se borijo biološki in krušni starši. 

Costello Jane: Seznam želja 

Glavna junakinja je  Emma, ki je s  svojim življenjem zelo zadovoljna. Nekega dne najde seznam, ki ga 

je napisala skupaj s tremi prijateljicami pred petnajstimi leti. Kmalu bo imela trideseti  rojstni dan in ni 

naredila  ničesar od zastavljenih ciljev. Odloči se, da jih uresniči. 

Destovnik Karel: Moja pesem 

Karel Destovnik, s partizanskim imenom Kajuh, je bil partizanski pesnik. Pisati je pričel verjetno že v 

višjih razredih osemletke, takrat malo bolj revolucionarne pesmi, kasneje bolj borbene. 

Dolenc Mate: Mali princ z otoka ( BIBLOS, DESETNICA 2015) 

Glavna junaka sta: Sič, stari mornar Forte in Sičič, enajstletni Noni. Zaposlena starša puščata Nonija v 

varstvu domačinom. Ko sta šla Sič in Sičič na vrh otoka, se je mali poistovetil z malim princem, ker je 

čutil s srcem. Prijatelja se pogovarjata o najvažnejših rečeh našega  življenja. Pripoved teče od dneva, 

ko se je Siču zazdelo, da se njegov čas izteka. 

Đonlić Hazema: Deset let samote 

Leta 1990 je začela Jugoslavija razpadati. Bivše republike so začele razglaševati neodvisnost. 

Vsepovsod so bile vojne. Najdlje je trajala v BIH in od tam je veliko beguncev prišlo v Slovenijo. Kakšne 

izkušnje so jih čakale, opisuje prav  ta knjiga. 

Forman Gayle: Če ostanem (DOBRE KNJIGE) 

Glavna junakinja je sedemnajstletna čelistka Mia. Nekega jutra se odpravijo na družinski izlet in 

doživijo nesrečo. Mio hudo poškodovano pripeljejo v bolnišnico. 

Gaarder Jostein: Skrivnost igralnih kart  

Norveškega pisatelja poznamo po delih: Lepotica s pomarančami, Zofijin svet,…Tokrat je 

pripovedovalec deček, ki z očetom potuje v Atene, da bi poiskal mamo. 

Geiger Arno: Stari kralj v izgnanstvu 

Delo je potret avtorjevega očeta Agusta in alzheimerjeve  bolezni, ki ga je prizadela. Seznanimo se s  

pogledom  v svet svojcev, ki se soočajo s svojimi bližnjimi, ki jih je ta bolezen prizadela. 

 



Gradišnik Aleksandra: Drug drugemu življenje 

Avtorica je Dravograjčanka in to delo je njen prvenec. Knjiga ima sodobno tematiko: Katarina je 

oblikovalka, lastnica galerije MlinArt, ki se sooča s vprašanji, kako združiti izzive osebnega in 

poslovnega življenja. 

Gregory Philippa: Kraljica rek (BIBLOS) 

Zgodovinski roman o bitkah in spletkah za angleški prestol, ki ga podoživljamo skozi oči Jacquette, ki 

je nesrečno poročena in se naskrivaj ponovno poroči s plemičem Richardom, s katerim služita 

mlademu kralju Henriku VI. 

Ingolič Anton: Gimnazijka  

Jelka zanosi na domači zabavi. Svojo nosečnost spretno prikriva dokler lahko. Za tiste čase je bilo dokaj 

nenavadno, da nosečnica obiskuje šolo. 

Jurčič Josip:  Jurij Kozjak 

Povest iz petnajstega stoletja o Juriju, edinemu sinu graščaka Marka Kozjaka, ki je doživel podobno 

usodo, kot številni drugi dečki v času turških vpadov. 

Kidd Sue Monk: Prestol morske deklice (DOBRE KNJIGE) 

Jessie je  običajna 42- letnica, ki živi dokaj utečeno življenje - dolgočasen zakon, zagrenjenost,…Ko se 

njena mati poškoduje, se odloči, da ji bo pomagala in se odpravi na drugo stran države v svoj rojstni 

kraj. 

Kovačič Lojze: Otroške stvari (DOBRE KNJIGE) 

Otroštvo je raj na zemlji, ki se v nekem trenutku konča. Pisatelj ga je postavil v junakovo enajsto leto, 

ko se poslavlja od otroštva. V knjigi se prepletajo nenavadna razočaranja  in spoznanja. 

Mandino Og: Dvanajsti angel 

Zgodba pripoveduje o baseballu.  Glavna junaka sta; John, ki je po tragični izgubi žene in sina prevzel 

krmilo društva  Angelov in enajstletni Timothy, ki ves čas sporoča svojim soigralcem, da nikoli ne 

smejo obupati. 

Manfredi Valerio: Talisman Troje 

Po končani trojanski vojni se grški junaki zmagoslavno vračajo domov. Doma jih čaka neprijetno 

presenečenje: njihove žene so se odločile, da bodo svoje dolgo odsotne može pobile in zavladale same.

  

Menzel Marianne: Velike ženske v zgodovini 

Knjiga zajema obdobje od 14. stoletja dalje  in opisuje življenje  faraonke Nefretete,  Kleopatre, 

Elizabete I., Marija Terezije,… Grete Garbo, Indire Gandhi,…   

Osredkar Meta: Umor v Šmihelski vasi (DOBRE KNJIGE) 

Je prvenec prevajalke, ki nas popelje na slovensko podeželje. V Šmihelski vasi umorijo župnika in s 

primerom se ukvarja inšpektor Kos, ki pa mu ne prizanašajo ne srednja leta, ne z njimi povezana kriza. 

 

 



Partljič Tone: Nebesa pod Pohorjem (DOBRE KNJIGE) 

Pepček je mlad podjetnik, ki zaradi svetovne krize v avtomobilski industriji izgubi nemški trg, kar 

sproži niz dogodkov, ki spremenijo življenje njemu, njegovim zaposlenim in  družini. 

Pečar - Banjanovič Silva: Bilo je nekoč 

Knjiga je nastala v sklopu projekta »Spoznajmo svoj kraj« ob 850-letnici kraja Brezno. Od takrat je 

minilo že precej časa, ampak vse,  kar je bilo takrat zapisano, drži še danes. 

Rozman Sanja: Sanje o rdečem oblaku (DOBRE KNJIGE) 

V tej knjigi razkriva probleme z zasvojenostjo, ki so nastali v njeni družini. S svojo iskrenostjo in 

odkritim pisanjem o osebnih stikih je knjiga presunila Slovence. 

Shriver Lionel: Pogovoriti se morava o  Kevinu (DOBRE KNJIGE) 

Kevin  je lik pisateljice, ki opisuje pokole na šolah. Napisan je v obliki pisem, ki jih mati Eve piše 

ljubljenemu možu Franklinu. 

Stengel Richard: Pot Nelsona Mandele 

Knjiga osvetljuje ključne dogodke iz njegovega življenja: od otroštva, nadaljuje z njegovim bojevanjem, 

skoraj tridesetletnim bivanjem v zaporu in končuje z njegovim državnim delovanjem v Južnoafriški 

republiki. 

Sršen Nela: Rak na duši 

Dr. Nela Sršen raziskuje svoja čustva, zaradi katerih je zbolela. V nadaljevanju opisuje svoje stanje 

klinične smrti in kako je zdravila svoje bolečine. 

Štefanec  P. Vladimir: Sem punk čarovnica, Debela lezbijka in ne maram vampov (DOBRE 

KNJIGE, VEČERNICA 2015) 

Daša živi čisto običajno najstniško življenje, dokler ne odkrije glasbene skupine, s katero se poistoveti 

in s tem se okrepi tudi njena uporniška drža. Kmalu se okrog nje zbere skupina »drugačnežev«. 

Wallis Velma: Ženici (DOBRE KNJIGE) 

Zgodba se odvija na Aljaski. V plemenu Rod živita dve starki, ki sta bolni in ostareli, zato ju ta odslovi. 

Ko si opomoreta, se pogumno odpravita usodi naproti. 

Wilson Erik: Oktobrski otrok (BIBLOS) 

Roman je resnična zgodba o mladem dekletu, ki je bila rojena med splavom. Ko izve, da je posvojena, se 

odloči poiskati svojo biološko mater. 

Zusak Markus: Kradljivka knjig (BIBLOS, DOBRE KNJIGE) 

Roman Kradljivka knjig je postavljen v čas druge svetovne vojne. Zgodbo pripoveduje Liesel, ki živi pri 

rejniški družini blizu Münchna. 

 


