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Knjižnica Laško
z enotama Radeče 
in Rimske Toplice

junij 2021 
april 2022



Včasih se s pomočjo dotlej neznanih besed, novih pomenov znanih 
besed, novih besednih zvez in nenavadnih stavkov svet sesuje in sestavi 
na nov, nepričakovan način – skozi tako, recimo mu ustvarjalno mišlje-
nje, pa se rodijo nova spoznanja in novi svetovi. Branje knjig je trening 
za tovrstno mišljenje. Branje knjig je napor, ki mi prinaša užitek v tem, 
da se naučim misliti.

 (Miha Kovač:  10 razlogov za branje knjig v digitalnih časih)



Pred nami in vami je 14. sezona Bralne značke za odrasle Knjižnice Laško in 
z njo nova brošura. V njej vam predstavljamo priporočilni bralni seznam, pri 
čemer ostajamo – tradicionalno – pri tridesetih proznih naslovih in petih 
avtorjih poezije (pravzaprav šestih, saj so biografiji Neže Maurer, ki jo najdemo 
v prvem delu seznama, dodane številne njene pesmi). Verjamemo, da je nabor 
dovolj pester, da bo zadostil različnim bralskim okusom in zahtevam ter da ne 
bo pretežko izbrati in prebrati najmanj petih izmed predlaganih naslovov. 
Zlasti smo veseli, da smo lahko med predloge uvrstili tudi vaše, dragi bralci in 
bralke - vsak peti od predlaganih naslovov, skupaj z anotacijo prebrane knjige, 
je vaš in to je dragocen odziv z vaše strani! Za nas in predvsem za druge bralce. 
V »karantenskem letu«, ko smo (bili) prikrajšani za srečevanja na naših literarnih 
prireditvah, smo postali malodane »dopisni prijatelji«, za kar se vam (tudi) 
na tem mestu zahvaljujemo – zlasti vsem, ki ste redno in angažirano skupaj s 
prebranimi knjigami v knjižnice vračali tudi izpolnjene knjižne kazalke, na katere 
ste zapisovali vaše vtise. Na podlagi teh smo videli, po čem ste radi posegali 
in katere knjige so v vas puščale sledi; vaše vtise smo tako cel april in del maja 
objavljali na družabnem omrežju Facebook ter na ta način – z vašo pomočjo 
– (do)dajali življenja knjigam, saj so objave privabile nove bralce. Prosimo za 
izpolnjevanje kazalk tudi v tem letu! 

Naj velja, da je dan brez branja izgubljen, in naj vam bo pri izboru naša Bralna 
značka, ki je tudi vaša, v navdih in pomoč!

     vaši knjižničarji

14. Bralni znački za odrasle na pot



Seznam 14. Bralne značke za odrasle

1. Ardone, Viola: Otroci z vlakaB, roman
2. Bastašić, Lana: Ujemi zajcaB, roman
3. Cognetti, Paolo: Osem gora*, roman
4. Colombani, Laetitia: Kita, roman
5. Čater, Dušan: EkstradeviškoB, roman
6. Gerritsen, Tess: Igranje z ognjem, roman
7. (+1) Gulbranssen, Trygve: In večno pojo gozdovi, Dediščina gozda, romana
8. Haruf, Kent: Najini duši ponoči, roman
9. Imai Messina, Laura: Telefon v vetru, roman
10. Karlin, Alma M.: Daljna ženska*, spomini
11. Kornhauser Frazer, Aleksandra: Poti in srečanja*, avtobiografija
12. Kovač, Miha: Berem, da se poberem, priročnik
13. Krien, Daniela: Ljubezen v stiskiB, roman
14. Lainšček, Feri: Kurji pastirB, roman 
15. Lefteri, Christy: Čebelar iz Alepa*, roman
16. Lundberg, Sofia: Rdeči adresar, roman
17. Makine, Andreï: Knjiga kratkih večnih ljubezni, roman
18. Maurer, Neža; Jarh, Liljana: V pesmih je moje življenje, pesmi in biografija
19. Nussdorfer, Vlasta: Nekaj vam želim povedatiB, avtobiografija
20. Patrick, Phaedra: Žlahtna očarljivost Arthurja Pepperja, roman
21. Petrovec, Janko: Karantena. Rim.* B, dokumentarna literatura
22. Schutti, Carolina: Nekoč sem hodila po mehki travi*B, roman
23. Skubic, Andrej E.: Krasni dnevi*B, roman
24. Slapšak, Svetlana: Šola za delikatne ljubimceB, roman
25. Svit, Brina: Nove definicije ljubezniB, zgodbe
26. Štremfelj, Marija in Andrej: Objem na vrhu sveta, spomini 
27. Tuomainen, Antti: Mož, ki je umrl, roman
28. Videmšek, Boštjan: Plan BB, stvarna literatura
29. Westover, Tara: OsvobojenaB, roman 
30. Zevin, Gabrielle: Tisoč in ena zgodba A. J. Fikryja, roman

Poezija:
1. (+1) Kaur, Rupi: Med in mleko; Sonce in njeno cvetje 
2. Nezbrani komadi: 222 pesmi za bolj ali manj odrasle
3. Novak, Boris A.: Lunin koledar
4. Pavček, Saša: Zastali čas
5. Whitman, Walt: Pesem o sebi
 
* Predlogi naših bralcev.
B Knjige, dopstopne tudi na Biblosu. Lahko, da se bo seznam med letom dopolnjeval.

14. Bralna značka za odrasle/Knjižnica Laško.



Ardone, Viola: Otroci z vlaka

Bastašić, Lana: Ujemi zajca

roman

roman

Zgodba se dogaja v Italiji, v času po drugi svetovni vojni. Le-ta je še posebej prizadela 
jug dežele, v kateri sedaj vladata velika revščina in pomanjkanje; slednje občutijo tudi 
otroci. Ko nekega dne odjekne novica, da bi revne otroke z juga za nekaj časa sprejele 
bogatejše družine na severu države ter jim tako omogočile boljše in lepše življenje, tja z 
vlaki odpotuje 70.000 otrok. Na enem izmed vlakov se znajde tudi protagonist romana 
– sedemletni deček Amerigo Speranza, ki se življenja pri novi, a prijazni družini, kljub 
drugačnemu svetu, hitro privadi. A vrnitev na jug se po nekaj letih neizbežno približuje 
in prinaša nesluten preobrat v njegovem življenju ... 
(vir: Knjižnica Laško)

Bosanska avtorica mlajše generacije v svojem prvencu za izhodišče pripovedi, večino-
ma postavljene na območje Bosne in Hercegovine, vzame razpad Jugoslavije in vojno, 
ki je temu sledila. Glavni junakinji, rojeni na začetku 80. let, sta najboljši prijateljici 
iz otroštva, prvoosebna pripovedovalka Sara in Lejla. Kljub različnim narodnostim to 
prijateljstvo traja skozi vse otroštvo in najstništvo do odraslosti in študija. Njuni poti se 
razideta, ko se Sara odseli (beri: zbeži) v Dublin in se tam zaposli. Modernistična pri-
poved junakinje, ki ji posledice kaosa jugoslovanske vojne ves čas spodmikajo tla pod 
nogami, postavlja pod vprašaj sleherno dimenzijo življenja. Zato lahko roman beremo 
tudi kot izpoved izgubljene generacije. Zgodba pa kljub svoji kruti neizprosnosti naka-
zuje, za kaj je vredno živeti – za iskrene odnose z najbližjimi.
(vir: Knjižnica Laško)

14. Bralna značka za odrasle/Knjižnica Laško.



Cognetti, Paolo: Osem gora 

Colombani, Laetitia: Kita

Roman sodobnega italijanskega pisatelja je odličen, s prestižno literarno nagrado stre-
ga nagrajen roman, ki nas v skladu z naslovom popelje v svet gora. A rdeča nit zgodbe 
je posvečena pomenu prijateljstva in človekovemu odnosu do narave. Družina iz Milana 
čez poletje najame kočo v odmaknjeni gorski vasici, v neokrnjeni naravi v zavetju vr-
šacev okoli Monte Rose. Tam se prvič srečata velemestni fantič Pietro in vaški deček 
Bruno, ki še nikoli ni zapustil rodne vasi. Sprva ju poveže raziskovanje narave v okolici 
vasi, ob naslednjih poletjih, ko ju Pietrov oče, izkušen gornik, premišljeno uvede v viso-
kogorje, pa tudi ljubezen in spoštovanje do gora. Kljub značajskim razlikam in razlikam 
v načinu življenja pa se med njima splete prijateljstvo za vse življenje.
(vir: bralka Bralne značke za odrasle)

Kita je roman, v katerem se – kot v kiti prameni las – prepletajo usode treh različnih 
žensk, ki se stkejo v eno. Spoznamo usodo Indijke Smite, Siciljanke Giulie in Kanadčanke 
Sarah. Vse tri imajo (stereotipno) začrtano življenjsko pot, ki jim jo narekujejo njihova 
življenjska okolja, a se ji uprejo in jo zavrnejo. Soočimo se z njihovo borbenostjo, pogu-
mom in vztrajnostjo. Ženske zmorejo vse: biti močne, solidarne in človeške. 
(vir: Knjižnica Laško)

roman

roman

14. Bralna značka za odrasle/Knjižnica Laško.



Čater, Dušan: Ekstradeviško

Gerritsen, Tess: Igranje z ognjem

Na samotni jadranski otok se po dolgem času vrneta sedemnajstletni Maj in njegova 
mati Danijela. Prišla sta na pogreb Danijelinega očeta. Danijela po pogrebu odpotuje 
na celino uredit formalnosti za očetom, Maj pa v družinski hiši ostane sam. Na otok ga 
vežejo lepi otroški in počitniški spomini. Ko po naključju odkrije dedkov pomorski dnev-
nik, ga to odkritje popelje na potovanje od Trsta do Nove Zelandije, odkriva skrivnost 
o njegovi veliki ljubezni v povojni Jugoslaviji in o tem, zakaj je deda Frane želel postati 
pomorščak. Roman govori o pomenu tradicije v družini, krizi posameznih identitet in 
otoškem življenju, ki se je pod pritiskom zgodovinskih okoliščin zbudilo iz svojega brez-
časja in ne bo nikoli več isto, kot je bilo nekoč.
(vir: Knjižnica Laško)

Napet preplet psihološkega trilerja in zgodovinskega romana. Glavna junakinja, violi-
nistka Julia, v antikvariatu v Rimu kupi zvezek not, ki mu je dodana partitura čudovitega 
valčka. Ko ga doma poskuša zaigrati, sproži to v njeni triletnici Lily nasilne izbruhe in 
Julia je prepričana, da ji hči želi smrt. Zato se odpravi raziskovat, kdo je Lorenzo Tode-
sco, avtor valčka z naslovom Incendio (Ogenj). Pot jo vodi v Benetke v judovsko četrt. 
Vzporedno z Juliinim raziskovanjem avtorica razgrinja zgodbo mladih glasbenikov Juda 
Lorenza in Italijanke Laure na začetku 2. svetovne vojne.
(vir: Knjižnica Laško)

roman

roman

14. Bralna značka za odrasle/Knjižnica Laško.



Gulbranssen, Trygve: : In večno pojo gozdovi
 Dediščina gozda

Haruf, Kent: Najini duši ponoči   
 

Knjigi starejšega datuma prinašata mnogo opisov čudovite norveške narave in z njo te-
sno povezanih ljudi, njihovega načina življenja, čustvovanja in sožitja z dvolično naravo, 
okoljem, zemljo, gozdovi. Zgodba je postavljena na začetek 19. stoletja na Norveško. 
Domačini se delijo glede na trdo pokrajino, ki jih zaznamuje, na »planjavce« in »sever-
njake«. Sožitja med njimi si nihče ne predstavlja … Pa vendar se počasi zgodi tudi to, 
čeprav težko in ne popolnoma iskreno. Knjigi opisujeta življenje dveh generacij sever-
njakov, ki počasi navežeta stike z drugimi, planjavci. Trda narava se kaže v na videz trdih 
ljudeh, ki ne znajo pokazati in izraziti svojih čustev. Pa vendar se pod njihovo robatostjo 
skrivajo človeške lastnosti, ki jih tudi narava, s katero res sobivajo in so od nje odvisni, 
počasi mehča …
(vir: Knjižnica Laško)

V majhnem ameriškem mestu, kjer življenja ne morejo ostati skrita, četudi drug dru-
gega vsi poznajo samo površno ali domnevno, se 70-letna vdova Addie Moore odloči 
živeti iskreno ter v stiku s srčnimi željami in svojimi občutki, ki jo spremljajo po tem, ko 
ostane sama v veliki hiši in življenju nasploh. Tako – odkrito in neposredno – se začne 
roman Najini duši ponoči, ko Addie pozvoni pri vratih prav tako ovdovelega soseda in 
ga povpraša, ali bi jo zvečer obiskal … Roman je zgodba o premagovanju osamljenosti 
in priložnostih, ki jih lahko ponudi tretje življenjsko obdobje, če se človek otrese okoste-
nele spodobnosti, ki jo od njega pričakujejo drugi. Je pa tudi zgodba o odraslih otrocih, 
ki zapustijo gnezdo in bijejo svoje bitke, in o neprecenljivi ljubezni do vnukov, zgodba 
o ločitvah, izgubah, sprejemanju, pogumu, a predvsem zgodba o ljubezni. Po knjigi je 
posnet tudi istoimenski film (Our Souls At Nihgt) z Robertom Redfordom in Jane Fonda 
v glavnih vlogah.
(vir: Knjižnica Laško)

roman

roman

14. Bralna značka za odrasle/Knjižnica Laško.



Imai Messina, Laura: Telefon v vetru

Karlin, Alma M.: Daljna ženska

Glavna junakinja romana Yui v cunamiju izgubi mater in triletno hčer. Od takrat se bori 
z žalostjo in ne ve, kako naj nadaljuje življenje. Yui vodi pogovorne oddaje na radiu in 
v enem teh pogovorov izve za posebno telefonsko govorilnico, postavljeno na pobočje 
hriba s pogledom na ocean, v kateri ljudje, ki so izgubili ljubljene osebe, z njimi ko-
municirajo, besede pa odnese veter … Yui večkrat obišče govorilnico in na enem teh 
potovanj spozna Tkeshija. V njuni življenji zapiha topel veter.
(vir: Knjižnica Laško)

»Veliki dogodki pred sabo mečejo sence,« zapiše avtorica na začetku avtobiografske 
zgodbe o usodni povezavi s protinacističnim pisateljem Hansom Joachimom Bonsack-
om (psevdonim Frank von Halen). Prvo njegovo pismo, naslovljeno nanjo z nagovorom 
Daljna ženska, je metalo skromno senco, ki ni dala slutiti, da bodo prihodnji dogodki 
do temeljev zamajali Almino življenje. V zgodbi sledimo njenim težkim dilemam, ko se 
je odločala pomagati ubežniku, preganjancu in vohunu, ki se je zatekel k njej. Daljna 
ženska je iskrena in tenkočutna pripoved o odnosih in dogodkih v nemirnih časih pred 
vojno, ki Almo in prijateljico Theo najprej finančno še bolj osiromašijo, zaradi prevar, laži 
in vpletenosti v politične igrice pa tudi usodno zaznamujejo njuni življenji.
(vir: bralka Bralne značke za odrasle)

roman

spomini

14. Bralna značka za odrasle/Knjižnica Laško.



Kornhauser Frazer, Aleksandra: Poti in srečanja

V knjigi so popisani življenjska pot in mejniki v osebnem in poklicnem razvoju doktorice 
Aleksandre Kornhauser Frazer. Ukvarjala se je s kemijskim izobraževanjem in kemijsko 
informatiko, napisala številne knjige in strokovne članke. Prejela je številne nagrade in 
priznanja doma in po svetu. Leta 1999 je (še vedno kot edina ženska na svetu) prejela 
najvišjo japonsko nagrado honda za prispevek k razvoju in uporabi metod za multi-
specifično sintezo znanja. Knjiga o dolgi, razgibani, navdihujoči življenjski poti, ki se je 
sklenila maja lansko leto (2020).
(vir: bralka Bralne značke za odrasle)

avtobiografija

Kovač, Miha: Berem, da se poberem: 
10 razlogov za branje knjig v digitalnih 
časih

V tej knjigi Miha Kovač, profesor na oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost 
in knjigarstvo na Filozofski fakulteti (Lj.), urednik ter pisec knjig, poda 10 razlogov, zakaj 
ne beremo, in 10 razlogov ZA branje knjig, ki jih razloži in podpre z aktualnimi raziska-
vami. Te dokazujejo, da ima branje knjig številne pozitivne stranske učinke. Z branjem 
knjig si namreč širimo in poglabljamo besedišče, ostrimo sposobnost mišljenja na vseh 
področjih, krepimo zmožnost razumevanja in se urimo v empatiji – vse to pa so temelji 
za razmišljanje z lastno glavo, ne nazadnje pa tudi za uspeh in srečo. Knjiga prav piha na 
dušo strastnim bralcem, ki med branjem prikimavamo v strinjanju z avtorjem. Hvalnica 
branju.
(vir: Knjižnica Laško)

priročnik

14. Bralna značka za odrasle/Knjižnica Laško.



Krien, Daniela: Ljubezen v stiski 

Pet različnih žensk, pet različnih poklicev, pet različnih zgodb, spretno prepletenih v ro-
man, v katerem se njihove poti slej kot prej prekrižajo. V ozadju vseh pa enako hotenje, 
enaka želja, enako iskateljstvo: najti manjkajoči košček v drugem in zaživeti v polnem 
ljubezenskem odnosu. Ali je to brez žrtvovanja v življenju sploh mogoče? Ostati svoj in 
pripadati obenem? Se uresničiti in ne izgubiti? Posebno zanimivo, kako se na prvi po-
gled tuje zgodbe staknejo in kot niti prepletejo.
(vir: Knjižnica Laško)

roman

Lainšček, Feri: Kurji pastir

Dogajanje romana je postavljeno v Dolence na Goričkem, majhno vasico v Prekmurju, 
pisateljev rojstni kraj. Gre za nežno-grenek roman o najrosnejših dveh mesecih dečka, 
avtorja samega, na čigar rojstvo sta se starša, že kar v letih, pripravljala z vso ljubezni-
jo, a tudi mešanih občutkov. S pripovedjo, ki je napisana kot poklon nekemu obdobju, 
spoznavamo tudi življenje vaške skupnosti, vsakdanje boje za preživetje in povezanost 
malih ljudi nekje na obrobju. 
(vir: Knjižnica Laško)

roman

14. Bralna značka za odrasle/Knjižnica Laško.



Lefteri, Christy: Čebelar iz Alepa

Lundberg, Sofia: Rdeči adresar

Ljudje v svobodnem in mirnem okolju brez vojn težko razumemo, kaj je begunstvo. Ve-
čina beguncev je na poti v lepše življenje zaradi tragičnih dogodkov v okolju, kjer ni miru 
ne hrane, le strah pred strelci in bombami, ki uničujejo družine in domove. Tako so 
bežale družine iz sirskega Alepa. Med njimi se je tudi čebelar po požigu stotine čebeljih 
družin v panjih podal na beg. S slepo ženo sta izgubila mladoletnega sina, sorodnike 
in dom, tako da jima ni preostalo drugega, kot da se podata na pot. Roman o tem, kaj 
vse sta doživela med begom in kako jima je uspelo priti v Združeno kraljestvo, kjer ju 
je sprejela bratrančeva družina. Kaj so mir, svobodno življenje, topel dom, hrana tem 
ljudem na begu? Kaj vse morajo pretrpeti med potjo v tujino, kjer jih ne čakata med in 
mleko? Kaj nam pomeni vse to?
(vir: bralka Bralne značke za odrasle)

Doris, 96-letna starka ima že več kot osem desetletij rdeči adresar, v katerega je vpiso-
vala ljudi, ki so ji skozi leta prekrižali pot. Zdaj je večina imen prečrtanih, saj so skoraj 
vsi umrli … Umira tudi Doris. A adresar je povod, da začne obujati spomine in jih deliti s 
svojo pranečakinjo. Doris ji odstre zgodbe, ki jih je napisalo življenje. Z njimi pranečaki-
nji pomaga, da sprejme preteklost, in jo nauči zgrabiti življenje z obema rokama. Rdeča 
nit romana je misel, da je ljubezen edino, kar osmišlja življenje. 
(vir: Knjižnica Laško)

roman

roman

14. Bralna značka za odrasle/Knjižnica Laško.



Makine, Andreï: Knjiga kratkih večnih ljubezni 

Maurer, Neža; Jarh, Liljana: 
V pesmih je moje življenje

Pripovedovalec se v spominih vrača v čas svojega otroštva in odraščanja – v 70. in 80. 
leta 20. stoletja. Razmišlja o svojih ljubeznih, poetično pa oriše tudi ljubezenske zgod-
be, ki so mu jih z iskrenostjo in ganjenostjo zaupali drugi. Zgled večne ljubezni mu po-
meni izpoved ostarelega para ob Črnem morju. Nikoli nista zapustila drug drugega; tudi 
ko sta bila žrtvi zgodovinskih okoliščin, je njuna ljubezen premagala sovraštvo. Roman 
se bere tako, da te pričakuje zbranega, odprtega, prepustiti se moraš, da te nagovori. 
Je preplet hvalnice ljubezni in kritičnosti do nemoči posameznika v toku zgodovine.
(vir: Knjižnica Laško)

Lani decembra, ko je obeležila svoj 90. rojstnodnevni okrogli jubilej, smo o Neži Maurer 
spet več brali in govorili: o njeni poeziji, življenju, vitalizmu. Pri takih ljudeh – znanih, 
dolgoživih, svetlih, vitalističnih in priljubljenih – imamo včasih občutek, da jih že malo 
poznamo, da so nam blizu, zlezli pod kožo. Pa vendar – nova biografija pesnice (dopol-
njujoča z njenimi pesmimi) nam odkrije spet nove, še nepoznane plati njenega življenja, 
ki osvetlijo tudi razumevanje in interpretiranje Nežine poezije. 
(vir: Knjižnica Laško)

roman

pesmi in biografija

14. Bralna značka za odrasle/Knjižnica Laško.



Patrick, Phaedra: Žlahtna očarljivost 
Arthurja Pepperja  

Nussdorfer, Vlasta: Nekaj vam želim povedati 

Arthur je šarmantni devetinšestdesetletnik, ki leto po ženini smrti, še vedno živi dol-
gočasno rutino, ki sta jo v zakonu oblikovala z ženo Miriam. Ko končno zbere pogum in 
začne s pospravljanjem njenih stvari iz omar, na dnu škornja odkrije skrivnostno črno 
šatuljico. V njej je vpadljiva zapestnica z osmimi obeski, ki je ni Arthur videl še nikoli. 
Njegovo pozornost najprej pritegne obesek malega slončka, na katerem je vgravirana 
telefonska številka. Radovednost mu ne da miru in pokliče … v Indijo. Njegova pred-
vidljiva žena, ki jo je tako težko prepričal za obisk sosednjega mesta, je nekoč živela v 
Indiji? Po prvotnem šoku Arthur začne spoznavati svoje ženo na povsem drug način. 
Vsak od osmih obeskov mu razkrije novo, do sedaj njemu nepoznano plat pokojne žene. 
Z odkrivanjem zgodb doživimo Arthurjev preporod – od gospoda, ki je imel vsak dan 
isto rutino, do gospoda, ki se mimogrede odloči, da odpotuje v Pariz, doživi srečanje s 
tigri in se znajde v drugih neverjetnih situacijah. Življenje ima več nians. Lahko živimo 
v preteklosti, še bolje pa je, da se prepustimo sedanjosti in uživamo v vseh barvah, ki 
nam jih ponudi življenje. 
(vir: Knjižnica Laško)

Avtorica - pravnica, okrožna, višja, vrhovna državna tožilka, predsednica Društva dr-
žavnih tožilcev Slovenije, varuhinja človekovih pravic, ustanoviteljica Belega obroča in 
še mnogo drugega - se v avtobiografiji preko zgodb in anekdot dotakne svojega otro-
štva, odraščanja, šolanja, študija, ožje in širše družine, poklicne poti … Tako izvemo, 
da se je – kljub uspešni karieri in na prvi pogled mirnemu družinskemu življenju – kar 
nekajkrat soočila s težkimi življenjskimi situacijami in odločitvami, ki pa jih s precejšnjo 
mero optimizma, iskrenosti, poštenosti, vedrosti, trdoživosti in poguma ... vedno uspe 
prebroditi. Preplet spominov nam tako odstre skrite delčke 
njenega življenja in nas popelje v nenavadna zakulisja, 
ki jih do sedaj širša javnost še ni poznala.
(vir: Knjižnica Laško)

roman

avtobiografija
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Schutti, Carolina: Nekoč sem hodila po 
mehki travi

Petrovec, Janko: Karantena. Rim.

Avstrijska pisateljica Carolina Schutti želi s svojo literaturo pokazati, kako malo je po-
membno, da človek išče in pričakuje neko veliko srečo. Tudi zadovoljstvo, ki ga spletajo 
majcene srečice, je nekaj dobrega. Ko znamo videti srečo v cvetlici, naravi, barvi ali 
druženju z drago osebo, so to »malenkosti, iz katerih nastane nekaj večjega«. Tudi ta 
roman je takšen, ena mala velika stvar. Odlikuje ga poetičnost, ki jo zaznamo že iz na-
slova. Kot bi brali nekakšno pesem v prozi. Enako kot babuška iz sedmih figuric je roman 
sestavljen iz sedmih malih zgodb, delčkov Majinega življenja. Majo, ki ji je v zgodnjem 
otroštvu umrla mama, z odraščanjem pri svoji teti, ki ji ne razkriva preteklosti, vse bolj 
zanima prav ta. Ko tudi sama rodi hčerko, začne raziskovati svoje korenine, bralec pa 
začenja razumeti tudi poseben odnos s starim sosedom Marekom …
(vir: bralka Bralne značke za odrasle)

Znan dopisnik oziroma poročevalec RTV Slovenija je ob prvem valu epidemije novega 
koronavirusa v dnevniški obliki predstavil svoja razmišljanja in izkušnje. V delu primerja 
aktualne dogodke z dogodki, s katerimi se je srečeval v dolgih letih novinarskega dela. 
Med drugim je predstavil pretresljive izkušnje – osebne in ostale – in prijetna doživetja. 
Vse to je postavil v širši kontekst razmišljanja o novinarskem delu.
(vir: bralka Bralne značke za odrasle)

roman
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Skubic, Andrej E: Krasni dnevi 

Slapšak, Svetlana: Šola za delikatne ljubimce 

Dr. Štante se v iztekanju let v domu za ostarele zave, da pravzaprav zelo malo ve o svojih 
življenjskih sopotnikih in da verjetno njihovi odnosi niso bili prav topli in bogati. Žena 
je bila v domu pred njim in je že umrla, precej dementna, hči pa se tudi umika in skozi 
svoje delo dramaturginje v gledališču raziskuje odnos med staršema, a išče tudi sebe 
v (nesrečnih) odnosih z moškimi … dokler se ne zaplete s poročenim. Hčerino izginotje 
potegne očeta nazaj v življenje; iskanje hčere in naposled otoplitev odnosa med njima 
pa prinaša pomembno sporočilo: imejmo (lepe) odnose, dokler je čas.
(vir: bralka Bralne značke za odrasle)

Dogajanje romana je postavljeno v Grčijo, piše se leto 1974. V mestu Atene vre, vrstijo se 
nemiri in demonstracije, padla je vojaška hunta. Po spletu nenavadnih okoliščin in sredi 
političnih nemirov se prepletata življenji podiplomske študentke klasične filologije Taše 
iz Jugoslavije in ruskega igralca na pragu zrelih let Alekseja. Njuna občutljiva, poseb-
na - delikatna ljubezen ter potikanje po antični in sodobni Grčiji sta celoti za duhovito 
kulturnozgodovinsko zgodbo. Roman vsebuje obilico dialoga med glavnima likoma o 
politični pravičnosti sveta. Njuno potovanje sega vse do Moskve in Beograda. To ni le 
ljubezenska zgodba dveh slovanskih duš, ki sta se usodnega poletja srečali v vroči Grči-
ji, ampak je obenem tudi imeniten vodnik po tamkajšnji antični dediščini.
(vir: Knjižnica Laško)

roman

roman
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Štremfelj, Marija in Andrej: 
Objem na vrhu sveta

Svit, Brina: Nove definicije ljubezni

Spomini zakoncev Štremfelj nas nagovorijo, da tudi mi razmislimo o našem odnosu do 
gora in o tem, kaj nam gore vračajo. Bila sta prvi zakonski par, ki se je v zgodovini 
himalajskih vzponov objel na vrhu sveta (1990). Pisanje knjige (v letu 2020, ko se je 
svet zaradi epidemije ustavil) je bila priložnost, da sta podoživela ne samo široko paleto 
čustev, ki jih takšna odprava vzbuja, ampak nam odstrla tudi, kako sta se povezali 
njuni življenjski poti. Iz njune prepletajoče se zgodbe čutimo veliko hvaležnost, da sta 
uspešno združila družino in vrhunski alpinizem.
(vir: Knjižnica Laško) 

Osrednja tema (kratkih) zgodb je ljubezen skozi različne moško-ženske odnose, ki jih 
avtorica, večkrat v bolečini kot sreči, postavlja pred bralca na način, da se ta preiz-
prašuje, kakšne definicije vse ljubezen prenese: kaj vse je in kaj ni ljubezen. Ljubezen, 
zavita v skrivnost, odtujena ljubezen, prevarana ljubezen, zapuščena ljubezen, ljubezen 
pred novim začetkom, tolažilna ljubezen, ljubezenski pobeg, ljubezen kot preseneče-
nje, ljubezen kot razočaranje … V vseh zgodbah pa ljudje iščejo pripadnost, poveza-
nost, bližino.
(vir: Knjižnica Laško)

zgodbe

spomini
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Videmšek, Boštjan: Plan B 

Tuomainen, Antti: Mož, ki je umrl

Različne aktivizme, še posebej okoljskega, lahko dandanes razumemo tudi kot egotrip 
oz. modno držo posameznika. Novinar in pisatelj Boštjan Videmšek je vsekakor pravo 
nasprotje tega. Z neusmiljeno iskrenim odnosom do sebe in sveta, v katerem živimo, 
nam že 20 let nastavlja ogledalo, ki kaže grozljive posledice človeških ravnanj – vojn, 
begunskih kriz, onesnaževanja okolja. Med nastajanjem pričujoče knjige, razglašene 
tudi za knjigo leta 2020, je skupaj s fotografom Matevžem Krivicem prepotoval svet in 
zabeležil zgodbe o nenavadnih in trmastih vizionarjih, ki se vsak po svoje spopadajo s 
podnebno krizo. Knjiga nam sporoča, da Zemljani nimamo planeta B, imamo pa plan B. 
Tega pa moramo začeti izvajati kar takoj – vsi skupaj in vsak zase.
(vir: Knjižnica Laško)

Skandinavski triler s primesmi črne komedije nam že ob prvih prebranih straneh šokan-
tno razkrije vse in obenem prav nič. Zastrupljen moški, ki teče svoj zadnji krog v bitki 
s časom, mora razkriti svojega morilca. Možni krivci in čudaški liki se kar vrstijo, kar 
bralca popelje na pustolovščino, polno zapletov in intrig. Gre za zgodbo, ki skozi vse-
prisotno tematiko smrti ves čas sporoča o vrednosti življenja in ljubezni ter nujni lastni 
motivaciji, da ju užijemo v polnosti, preden bo prepozno. Preko pronicljive samorefle-
ksije osrednjega protagonista, najrazličnejših karakterjev in prelepih opisov narave nam 
kljub temačnemu podtonu knjiga nikakor ne dopusti malodušja. Še več, zavemo se, da 
se zakrohotamo ob najbolj neprimernih trenutkih.
(vir: Knjižnica Laško)

stvarna literatura
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Zevin, Gabrielle: Tisoč in ena zgodba 
A. J. Fikryja 

Westover, Tara: Osvobojena

Na majhnem otočku Alice - ki seveda premore knjigarno - se zgodba odvrti z veliko 
ljubezni, humorja, romantike, optimizma in kančkom napetosti. Lastnik knjigarne A. 
J. Fikry je nezadovoljen, čemeren in osamljen. Nedavno je izgubil ženo, knjigarna je v 
krizi, ukradejo mu dragoceno knjigo. Svoje skrbi tako utaplja v alkoholu. V takem stanju 
spozna Amy, zastopnico založniške hiše. Njuno prvo srečanje ne pusti dobrega vtisa, 
vendar se situacija nepričakovano kmalu obrne. Življenje A. J. Fikryja dobi nov smisel s 
prihodom neobičajnega paketa s sporočilom in dano drugo priložnostjo bolje spoznati 
Amy.
(vir: Knjižnica Laško)

Tara, ki pripoveduje družinsko in osebno zgodbo, je ena od sedmih otrok družine izpod 
vznožja gore Buck Peak (Idaho, ZDA). V njenem večkrat nezanesljivem otroškem spo-
minu je zabrisano, kdaj točno je oče postal tako ortodoksen mormon, da je v svojem 
verskem ekstremizmu božji volji zaupal življenja cele družine (celo v situacijah, ki so 
bile večkrat smrtno nevarne in nečloveško boleče) in jih izoliral od preostalega sveta. 
V zunanjem svetu (zdravstvo, šolstvo, oskrba z elektriko, vodo idr.) je videl grožnje, kot 
vdiranje zlega v njihov od boga zaščiten in samozadosten košček pod goro, kjer je bilo 
odraščanje za deklico, ki si je – kakor vsi otroci – želela izobrazbe, igre, sovrstnikov … 
vse prej kot lahko. Roman je zgodba o zlorabi, o moči in pogumu, o iskanju svoje poti, 
poti v svobodo, četudi stran od teh, ki jo imajo domnevno najraje.
(vir: Knjižnica Laško)

roman

roman (po resnični zgodbi)
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Pavček, Saša: Zastali čas

Nezbrani komadi: 222 pesmi za bolj ali manj odrasle 

Whitman, Walt: Pesem o sebi

(+1) Kaur, Rupi: 
Med in mleko; Sonce in njeno cvetje 

Poezija

Novak, Boris A: Lunin koledar
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Whitman, Walt: Pesem o sebi
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