
Zdenko Kodrič: Opoldne zaplešejo 

škornji                                  

To je praktično naš prvi roman o pohor-

skem boju, ko se je skupina Slovencev 

uprla mogočnemu nacističnemu stroju, ki 

je sam zase trdil, da je nepremagljiv. 

 

Aleksij Pelipenko: Ukrajina joka   

Avtor govori o holodomoru v Ukrajini ali 

slovensko gladomoru. Gladomor je bila 

velika, množična, s strani vodstva Komu-

nistične partije Sovjetske zveze name-

noma organizirana lakota. 

Simon Scarrow: Kamnita srca          

V središču pripovedi je zgodba o prija-

teljstvu, ki je na hudi preizkušnji med 

drugo svetovno vojno. Peter spremlja 

očeta pri arheološkem izkopavanju na 

grškem otoku Lefkas, kjer se spoprijate-

lji z domačinom Andreasom. 

David Albahari: Götz in Meyer       

Pripovedovalec romana je profesor lite-

rature, ki skuša zavoljo raziskovanja svo-

jega porekla in iskanja prednikov rekons-

truirati dogajanje med drugo svetovno 

vojno v Beogradu.          

Adriana Kuči: Ime mi je Sarajevo      

V romanu spoznamo zgodbo Lane v različ-

nih časovnih obdobjih. Sarajevo, piše se 

leto 1992. Lana je le 16 letna deklica, ki 

jo življenje postavi pred najtežjo preiz-

kušnjo.  

Boris Akunin: Turški gambit       

Dogajanje je postavljeno v čas turško-

ruske vojne v zadnji četrtini 19. stolet-

ja. Iz Bolgarije skušajo Rusi skupaj s 

svojimi zavezniki zavzeti Istambul, pri 

čemer pa imajo še drugačne načrte.  

Jaume Cabre: Šumenje Pamana       

Temeljno vprašanje, ki ga v Šumenju 

Pamana postavi Cabré, je, kako daleč je 

pripravljen iti posameznik, ki premore 

neomejeno bogastvo (in s tem tudi neo-

mejeno moč) v zadostitvi svojih želja. 

Rabi Jabir: Mehlisovo poročilo          

Bejrut leta 2005. 14. februarja mesto in 

državo Libanon pretrese atentat na 

predsednika vlade. Ljudje so vznemirjeni. 

Petnajst let po koncu državljanske vojne,  

Janko Ferk: Cesar je vojsko odposlal  

Franc Ferdinand in Gavrilo Princip sta se 

v Sarajevu srečala iz oči v oči. To se je 

zgodilo 28. junija leta 1914, ko je Princip 

z dvema streloma iz pištole "dal znak" 

za začetek vojne.   

Svetlana Aleksievič: Vojna nima    

ženskega obraza                    

Nobelova nagrajenka Svetlana Aleksije-

vič je s to knjigo ustvarila pretresljiv 

mozaik izpovedi žensk, ki so se v drugi 

svetovni vojni borile na vzhodni fronti.  

Lev Nikolaevič Tolstoj: Vojna in 

mir  To še zdaleč ni zgolj zgodovinski 

roman, temveč gre za orjaško »fresko«, 

ki tedanje družbene razmere neprestano 

prepleta z duševnimi stanji in iskanji 

junakov.  

Andrea Molesini: Niso vsi pankrti z 

Dunaja Prvoosebna pripoved mladega 

Paola govori o dogajanju v zaledju Soške 

fronte v italijanski vasi Refrontolo, ko 

novembra 1917 vilo njegove družine zav-

zamejo nemški vojaki.  

Sofi Oksanen: Ko golobice izginejo     

V ospredju sta bratranca Roland in 

Edgar. Roland je pogumen in zagrizen 

borec za osvoboditev Estonije izpod rok 

okupatorjev. Edgar pa je njegovo nas-

protje. Strahopeten in nesposoben za boj. 

Siegfried Kraucer: Ginster            

Na ozadju prve svetovne vojne nam pisa-

telj pripoveduje zgodbo protagonista, ki 

išče svojo vlogo v družbi. Do vojne je 

skeptičen, nazadnje se ji ni mogoče pov-

sem izogniti in sledi vpoklic  

Norman Ohler: Harro in Libertas  

Harra, 23-letnega izdajatelja časopisa 

Gegner, aprila 1933 aretira SS in ga 

hudo muči. Njegov tesni prijatelj, Jud 

Henry Erlanger, mučenja ne preživi.  

Rdeča nit: Vojna in mir 

 
Spoznali bomo usode v uničujoči vojni. Pa 
tudi življenje v miru ne prizanaša,saj se 

dostikrat bojujemo s predsodki, čustvenimi 
stiskami,zlorabami.  

Človek se bojuje s sovražnikom ali s samim 
seboj.  

 

Od oktobra 2022 do 
aprila 2023. 

 

Lana Bastašić: Ujemi zajca       

Roman pripoveduje o dveh nekoč neraz-

družljivih prijateljicah, ki sta kot majhni 

deklici in kasneje srednješolki delili tiste 

najbolj intimne skrivnosti odraščanja v 

Banjaluki v poosamosvojitveni Jugoslaviji.  

Chimamanda Ngozi Adiche: Polovica 

rumenega sonca                     

Dogajanje je postavljeno v šestdeseta 

leta prejšnjega stoletja, v čas državljan-

ske vojne in genocida v Biafri, ko so 

Igboji razglasili svojo samostojnost.  

Hans Werner Richter: Ne ubijaj!   

Govori o nemški družini sredi vojnega 

dogajanja. Avtor opisuje nacizem in voj-

no, kot neizmerno zlo, ki teptata človeš-

ko dostojanstvo. 

       Bralna značka za 
 odrasle v srcu Slovenije  

        2022/2023 

Maria Barbal: Intimna dežela               

V romanu spoznamo intimno zgodbo Rite, 

in sicer od otroštva, do odrasle dobe. 

Rita, ki v stalnem notranjem dialogu s 

svojo mamo išče načine, da bi razumela 

njene nezaceljene rane iz preteklosti.  

Damir Vončina: Ko sem bil Hodža  

Zamolčana zgodba iz časa okupacije 

Sarajeva med vojno v Bosni in Hercegovi-

ni razgrinja pretresljivo dogajanje v 

osrednji sarajevski soseski Grbavica. 

David Laws: Firerjeve sirote          

Zgodba nam nudi vpogled v del grozljive-

ga dogajanja v času druge svetovne voj-

ne. Skozi oči učiteljice Claudie opisuje 

stiske in dileme ljudi, ki jim je vojna odv-

zela dostojno življenje.             

Vojna Vojna Vojna 



Richard Powers: Razvejenje              

V romanu spremljamo devet ljudi, ki si 

delijo izkušnje, povezane z drevesi. Knjiga 

je razdeljena na štiri sklope, poimenovane 

po življenjskem ciklu drevesa: Korenine, 

Deblo, Krošnja in semena. 

Emile Zola: Umetnina                           

V pripovedi spremljamo življenjsko pot 

umetnika, ki se iz živahnega, družabnega 

podeželskega mladeniča ob prihodu v 

Pariz spreminja v obsedenca, ki skuša 

naslikati popolno, izvirno slikarijo. 

Ngugi wa Thiong`o: Pšenično zrno   

Roman prek osebnih zgodb vaščank in 

vaščanov prevprašuje procese revolucio-

narnega odpora in vzpostavljanja nove 

politične realnosti, percepcijo in real-

nost žrtvovanja in junaštva... 

Miha Mazzini: Kralj ropotajočih duhov  

Smo v sedemdesetih letih, v alpskem 

industrijskem mestecu, najstnik Egon pa 

se bojuje z mamo, kraljico drame, z ver-

sko blazno babico in s sadističnim učitel-

jem telovadbe.    

Hanif Kureishi: Ničla                      

Ostarel in na invalidski voziček priklenjen 

filmski režiser Waldo začne sumiti, da ga 

njegova lepa mlajša žena Zee vara z nje-

govim prijateljem Eddijem.   

Goran Vojnović: Đorđić se vrača       

Trinajst let po prvencu Čefurji raus! se 

Goran Vojnović in njegov Marko Đorđić 

vračata med bralce in na Fužine. V deset-

ih letih odsotnosti so se stvari spremeni-

le.   

Marie Ndiaye: Moje je maščevanje     

Namesto da bi se pripoved ukvarjala z 

zločinom, se osredotoči na spomin odvet-

nice, ki v moškem nejasno prepoznava 

osebo iz osrednjega, skoraj popolnoma pot-

lačenega spomina iz otroštva. 

Aleš Šteger: Berlin                  

Gre za avtorjevo subjektivno stališče do 

dogajanj, ki jih spremlja med pohajkova-

njem po Berlinu. Knjigo krasijo izjemne 

fotografije Aleša Štegra,  

Nicholas Dickner: Šest stopenj svobode    

to je zgodba o dekletu, ki si želi razširi-

ti meje svojega sveta in človeškega 

izkustva, o hekerju, ki hoče optimizirati 

svetovni promet, o policijski uslužbenki, 

ki sanja, da bi enkrat… 

Andraž Rožman: Titov sin              

Klemen je pisec oglasov in bivši novinar, 

razočaran nad svetom, v katerem vlada-

ta denar in licemerstvo. Frenk je občas-

ni brezdomec, ki se je že večkrat znašel 

v psihiatričnih ustanovah. 

Theodor Fontane: Zmote in zmešnjave 

Pred vami je ganljiva ljubezenska zgod-

ba in živa upodobitev Berlina 19. stoletja 

enega najpomembnejših klasičnih nem-

ških romanopiscev Theodorja Fontaneja.  

Akwaeke Emezi: Kako je umrl Vivek 

Oji V malem mestu na jugovzhodu Nige-

rije neko popoldne Vivekova mama na 

hišnem pragu najde sinovo truplo, zavito 

v rdečo tkanino.      

Deborah Levy: Lastna hiša             

Ob bližajoči se hčerini selitvi od doma 

začne hrepeneti po nedosegljivi sanjski 

hiši z vrtom, koščku svoje zemlje, ki ga 

poveže s svojo identiteto neodvisne žen-

ske, pisateljice, ločenke in matere. 

Tina Vrščaj: Na klancu  

Na Klancu, v zakotni vasici nekje na 

strmem pobočju, živi mlad par, Eva in 

Gregor. Medtem ko se Eva posveča 

skrbi za njuni majhni deklici in skupni 

dom, je Gregor večinoma brezbrižen. 

Therese Anne Fowler: Prijazna soseska 

Oak Knoll je prijazna soseska mesta v 

Severni Karolini. Soseska je dom Valerie 

in njenega nadarjenega sina Xavierja, ki 

bo jeseni odšel na glasbeni konservatorij 

v San Franciscu.   

Drago Jančar: Ob nastanku sveta     

Za roman Ob nastanku sveta najlažje 

porečemo, da je roman o življenju in nje-

govih skrivnostnih zakonitostih, ki jih je 

marsikdaj težko (neredko celo popolnoma 

nemogoče) doumeti.             

Vinko Moderndorfer: Pes je lajal vso noč 

Roman je družbena satira, vendar zaradi 

strukture, ko se zgodbe subtilno preple-

tajo med seboj, in predvsem detajlno 

izdelanih likov, satira s človeškim obra-

zom.  

Dijana Matković: Zakaj ne pišem       

Avtorica iz različnih gledišč počasi, 

plast za plastjo razgaljuje sistemske 

deprivilegiranosti mladih, priseljencev in 

številnih drugih, socialno ali kako druga-

če ranljivih slojev sodobne družbe.     

Orhan Pamuk: Čudaštvo v moji glavi   

Deveti roman Orhana Pamuka, je nepo-

zabna ljubezenska zgodba in virtuozna 

sodobna epopeja. Je eden pisateljevih 

največjih dosežkov in njegovih najbolj 

branih romanov.     

Gabrijela Babnik: Tišina, polna vetra   

Avtorica se v svojem novem romanu Tiši-

na, polna vetra ukvarja z odnosom med 

slavnim francoskim pesnikom Charlesom 

Baudelairom in njegovo muzo, igralko in 

plesalko Jeanne Duval.                

Madeline Miller: Ahilova pesem          

Edinstvena zgodba o legendarnem grškem 

junaku Ahilu, njegovem intimnem prija-

teljstvu s Patroklosom in trojanski vojni. 

Delo je osupljiv literarni dosežek.   

Ivan Repila: Deček, ki je Atili ukradel 

konja                                     

V ganljivi zgodbi španskega pisatelja 

Ivana Repila sledimo izkušnji dveh bra-

tov, Malega in Velikega. Mali in Veliki se 

znajdeta ujeta na dnu jaška sredi gozda. 

Bernardine Evaristo: Dekle, ženska, 

druga_i Ammi so se končno odprla vrata 

londonskega Nacionalnega gledališča, in 

medtem ko čaka na premiero, razmišlja 

o boju, ki ga je kot temnopolta lezbijka 

morala bojevati, da je prišla do tod. 

Gabriel Garcia Marquez: Patriarhova jesen  

Roman uteleša najboljše in najhujše v 

človeški naravi tako, da prepričljivo por-

tretira umirajočega tirana, ujetega v 

ječo lastnega tiranstva, ob tem pa nas 

začara še s svojim slogom.     

Hillary Mantel: Wolf Hall               

Wolf Hall je zgodovinski roman, postav-

ljen v prvih trideset let 16. stoletja, na 

dvor Henrika VIII. in spremlja strmi 

vzpon Thomasa Cromwella do mesta kra-

ljevega ministra. 

Jedrt Maležič: Križci, krožci          

Katera je tukaj mama?« je vprašanje, ki 

se ne pojavi zgolj v trenutku, ko se mora 

Giga soočiti s prepovedjo približevanja 

svojemu otroku, temveč je njeno zvezo z 

Alino spremljalo že vse od Zarjinega rojstva.           

Jean-Paul Dubois: Vsak od nas biva na 

tem svetu po svoje                    

Paul Hansen se iz hladne, tesne zaporniš-

ke celice z otožnostjo in nostalgijo vrača 

nazaj, v spomine, k tistim, ki jih je izgu-

bil.  

Delia Owens: Tam, kjer pojejo raki 

Kya je po odhodu matere, nasilnem 

vedenju in izginotju očeta, ostala sama 

sredi 20. stoletja, v propadajoči hiši z 

okrušeno skodelico zdroba na mizi.  

Mir Mir Mir Mir 


