KOROŠCI PA BUKVE BEREMO
BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE 2017-2018

PRIPOROČILNI SEZNAM:
1. BABIBICA PRIPOVEDUJE
2. BOGATAJ Janez: Smo kaj šegavi?
3. BURCH Heather: Vijoličasti trak ljubezni
4. CANKAR Ivan: Martin Kačur
5. CASO Angeles: Proti vetru
6. CHARNEY Noah: Slovenologija
7. CHARRIERE Henri: Metulj
8. DIFFENBAUGH Vanessa: Nikoli nismo prosili za krila
9. DNEVNIK ANE FRANK
10. DUH Mitja: Tek za življenjem
11. GOLOB Tadej: Jezero
12. GREEN John: Krive so zvezde
13. GROGAN John: Marley & jaz
14. GRŽAN Karel: Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih?
15. HAYNES Elizabeth: V najtemnejšem kotu
16 HEMINGWAY Ernest: Komu zvoni
17. HOFMEYR David: Puščavski jezdec
18. JANČAR Drago: In ljubezen tudi
19. JAZBINŠEK Ernest: Mačeha
20. JOYCE Rachel: Nenavadno romanje Harolda Frya
21. KRESLIN Vlado: Vriskanje in jok
22. MCEWAN Ian: Amsterdam
23. MEISSNER Susan: Skrivnosti srečnega življenja
24. MöDERNDORFER Vinko: Kit na plaži
25. OMULEC Marija: Življenje ni samo en dan
26. PERME Marjetka: Sreča in notranji mir
27. REDFEARN Suzzanne: Tiho, deklica
28. RILEY Lucinda: Hiša orhidej
29. RUGELJ Samo: Ultrablues
30. SAINT- EXUPERY Antoine de: Mali princ
31. SISI
32. SIVEC Ivan: Resnica o Prešernu
33. SKARLOVNIK Slavko: O človeku, ki ni imel krompirja
34. YOUSAFZAI Malala: Jaz sem Malala
35. VOJNOVIĆ Goran: Figa

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

Kratke vsebine…

Babica pripoveduje
V tej knjigi je pisateljica Kristina Brenkova zbrala enainpetdeset kratkih ljudskih pravljic in pripovedk, ki so jih po
ustnem izročilu pripovedovalcev zapisali zbiratelji z vseh koncev Slovenije.
Bogataj Janez: Smo kaj šegavi?
Avtor predstavlja nekaj sodobnih šeg in navad na Slovenskem. Predstavljene so po letnih časih, torej se nizajo v
koledarskem zaporedju od pomladi do zime.
Burch Heather: Vijoličasti trak ljubezni
Andrienne se po ločitvi preseli na Florido v viktorijansko hišo. Na podstrešju najde škatlo, ki je ovita z vijoličastim
trakom. V njej so pisma, ki jih je mlad vojak pošiljal dekletu, ki je živelo v tej hiši. Odloči se, da poišče njihovega
avtorja.
Cankar Ivan: Martin Kačur (BIBLOS)
Martin je mlad učitelj, ki je bil zaradi spora premeščen v Zapolje. Tukaj skuša ustanoviti bralno društvo, vendar se ga
prime vzdevek idealist. Premestijo ga v Blatni dol.
Caso Angeles: Proti vetru (DOBRE KNJIGE)
Roman opisuje življenjsko pot mlade ženske Sao, ki po težki življenjski preizkušnji emigrira na Portugalsko in nato v
Španijo. Spoprijatelji se z žensko v Španiji in čeprav prihajata iz popolnoma nasprotujočih si svetov, se med njima
splete prijateljstvo. Roman je prejel leta 2009 najvišjo špansko literarno nagrado Planeta.
Charney Noah: Slovenologija (DOBRE KNJIGE)
Je Američan, ki živi v Kamniku. V knjigi razkriva kaj vse ga je navdušilo, da je ostal v Sloveniji. Že nekaj let na
ljubljanski filozofski fakulteti predava, kako pisati manj suhoparno.
Charriere Henri: Metulj
Avtobiografski zapisi o dolgoletnem boju za svobodo, za katere se odloči z velikim metuljem tetoviran avtor, po
tem, ko ga v tridesetih letih prejšnjega stoletja obsodijo na dosmrtno in prisilno delo na Francoski Gvajani.
Diffenbaugh Vanessa: Nikoli nismo prosili za krila (DOBRE KNJIGE)
Letty opravlja več služb naenkrat, njena starša pa vzgajata njena otroka. Ko se starša odločita, da se vrneta domov v
Mehiko, je pred njo težka naloga, kako postati mama svojima odtujenima otrokoma.
Dnevnik Ane Frank (DOBRE KNJIGE, BIBLOS)
Dnevnik opisuje dogajanje v skrivališču v Amsterdamu v času druge svetovne vojne in hkrati predstavlja tudi pogled v
življenje židov. Dnevnik se pričenja v juniju 1942 in konča avgusta 1944.
Duh Mitja: Tek za življenjem (DOBRE KNJIGE)
Danes je uspešen maratonec. Nekoč je zapadel v svet alkohola in drog. Prestajal je zaporno kazen v različnih zaporih.
Nad Mitjo so prevladovale močne psihoze, vendar je prevladala trdna volja v teku za življenje.
Golob Tadej: Jezero (DOBRE KNJIGE, BIBLOS)
Taras, višji kriminalistični inšpektor, se na novoletni večer vrača s smučanja na Voglu. Med potjo naleti na dekle, ki je
v reki našlo truplo mlade ženske.

Green John: Krive so zvezde (DOBRE KNJIGE)
Šestnajstletna Hazel boleha za neozdravljivo obliko raka. Njen svet je poln bolnišnic. V skupini za samopomoč spozna
simpatičnega fanta Gusa, ki v njen svet prinese smeh, pustolovščine, predvsem pa novo upanje.
Grogan John: Marley & jaz (DOBRE KNJIGE)
Topla in nepozabna zgodba o mladem labradorcu, ki je družini pokazal, kaj v življenju resnično šteje.
Gržan Karel: Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih? (BIBLOS)
Je v knjigi končno povrnjeno dobro ime Bogu, ki je bilo popačeno zaradi interesov cerkve? Avtor v knjigi ne išče
resnice, ampak izhodišča za razmislek.
Haynes Elizabeth: V najtemnejšem kotu (DOBRE KNJIGE, BIBLOS)
Izmenično si sledijo dogajanja v preteklosti in sedanjosti. Cathy nekega dne sprejme klic iz preteklosti in v žepu
najde rdeč gumb, ki ne sodi med njena sedanja oblačila.
Hemingway Ernest: Komu zvoni
Robert doma v Ameriki poučuje španščino. Kot partizan se vključi v špansko državljansko vojno, kjer deluje kot miner.
Dobi nalogo, da razstreli most fašistom.
Hofmeyr David: Puščavski jezdec
Dogajanje je postavljeno v prihodnost. Opisuje življenje na zemlji po tem, ko so jo prebivalci tako onesnažili, da še
komaj životarijo. Posamezniki želijo oditi, zato se spustijo v kruto bitko za preživetje.
Jančar Drago: In ljubezen tudi (DOBRE KNJIGE)
Dogajanje je postavljeno v drugo svetovno vojno. Sonja in Ludvik sta glavna protagonista romana, ki se dogaja v
okupiranem Mariboru. Na ulici Sonja prepozna fanta, ki jo je na smučanju pobral iz snega. V knjigi so zajete štiri
zgodbe o ljudeh, ki so nasilniki, žrtve ali oboje hkrati.
Jazbinšek Ernest: Mačeha
Rajko kmalu po poroki ostane sam s štiriletno hčerko Marto. Da bi Marta imela mamo, se Rajko ponovno poroči.
Čeprav je Marta ves čas spoštljiva do mačehe Kristine, je ta vse prej kot prava mama.
Joyce Rachel: Nenavadno romanje Harolda Frya (DOBRE KNJIGE)
Upokojeni Harold živi z ženo v majhni angleški vasici. Nekega dne prejme pismo od ženske, ki je ni videl že dvajset let.
Piše mu, da bi se rada poslovila. Avtorica je za to delo dobila številne nagrade.
Kreslin Vlado: Vriskanje in jok (BIBLOS)
Vlada Kreslina poznamo kot slovenskega godca, rokerja, pisca besedil,... V tej knjigi so zbrane pesmi, ki jih je uglasbil,
ali pa tudi ne.
McEwan Ian: Amsterdam (DOBRE KNJIGE)
Roman govori o sodobni angleški družbi. Na pogrebu lepe Molly se srečata njena nekdanja ljubimca. Oba se soočita s
politikom, s katerim je imela Molly razmerje in njenim možem, bogatim založnikom. Možje se smrtno zasovražijo.
Meissner Susan: Skrivnosti srečnega življenja ( DOBRE KNJIGE)
Študentka Kendra piše seminarsko nalogo o nemškem bombardiranju Londona. S pomočjo Isabele odkrije grozote
vojne, ki so jo doživljali.

Möderndorfer Vinko: Kit na plaži (DOBRE KNJIGE)
Nikin brat Igor je drugačen. Sprva se ga nekako sramuje, kasneje pa ga sprejme takšnega kot je. Drugačnost je darilo
vsakdanjika, ljubezen pa tista točka, kjer smo si podobni. So neposredni, povedo kaj mislijo, čutijo, od njih se lahko
marsikaj naučimo.
Omulec Marija: Življenje ni samo en dan
Pisanje je njen hobi, vesela in srečna je, če so drugi zadovoljni z njenimi deli. Svoje misli, občutke preliva v verze. Živi
na Gortini.
Perme Marjetka: Sreča in notranji mir
V knjigi so navedena spoznanja, do katerih je prišla avtorica, ki so ji zagotovila mir in srečo ne glede na to, kaj se je
dogajalo okrog nje. Nekatere misli boste takoj vzeli za svoje, za nekatere boste porabili več časa, da se spoprijateljite
z njimi.
Redfearn Suzzanne: Tiho, deklica (DOBRE KNJIGE)
Napeta in ganljiva zgodba o materinski ljubezni. Jillian pred vsemi skriva moževo fizično in psihično zlorabo.
Riley Lucinda: Hiša orhidej
Julija se po smrti moža in sina vrne na posestvo, kjer je odraščala. Nekega dne ji sosed preda dnevnik, ki naj bi
pripadal njenemu dedku. S pomočjo tega dnevnika se razkrije zanimiva ljubezenska zgodba.
Rugelj Samo: Ultrablues
Trije pisci in tekači: Samo Rugelj, Boštjan Videmšek in Žiga X Gombač so se lotili 100 km ultramaratona v puščavah in
gorah južnega Utaha. Svoje izkušnje, izpovedi so strnili v tem delu.
Saint- Exupery Antoine de: Mali princ (DOBRE KNJIGE)
Mali princ je najbolj znano delo francoskega pisatelja. Nekega dne zaradi okvare na motorju letala pilot Antoine
pristane v puščavi. Drugi dan ga v zori prebudi neobičajni deček. To je bil Mali princ, s katerim je avtor pričel zgodbo.
Sisi (DOBRE KNJIGE)
Sisi, s pravim imenom Elizabeta Bavarska, je bila avstrijska cesarica in madžarska kraljica. Bila je radoživa deklica, ki
se je razvila v mično gospodično in se je zaročila s Francem Jožefom.
Sivec Ivan: Resnica o Prešernu
Zajema enaindvajset zgodb, ki pripovedujejo o Prešernovem življenju in se končajo z eno od njegovih pesmi.
Skarlovnik Slavko: O človeku, ki ni imel krompirja
Glavni junak ni imel sreče v življenju. Avtor ga preprosto imenuje on. Svoje zadnje noči preživi prav v družbi gnijočih
gomoljev krompirja, pozabljenih v kletnih prostorih. Zgodba je avtorjev prvenec.
Yousafzai Malala: Jaz sem Malala (DOBRE KNJIGE)
Najmlajša dobitnica Nobelove nagrade za mir. Rojena je bila netipični muslimanski družini, njen oče je namreč zelo
spodbujal k izobraževanju. Oba sta v svojih predavanjih nasprotovala talibanom.
Vojnović Goran: Figa (DOBRE KNJIGE, BIBLOS)
Vedno je vse iz ljubezni in tudi ta roman je iz ljubezni! Glavni lik je Jadran, ki se sooča z minevanji in odhajanji, ki so
močno zaznamovali njegovo življenje.

