
 

Poletje je tu -   

izkoristite ga za druženje s knjigami, ki jih najdete na policah vaše knjižnice 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

  

Knjiga iz časa druge 

svetovne vojne 

opisuje neznane in 

neopevane resnične 

ženske, ki so v 

svojem boju za 

svobodo, ljubezen 

in vnovične 

priložnosti 

spremenile 

zgodovino. 

 

Ganljiva in 

razgibana pripoved 

o iskanju smisla in 

volje do življenja v 

poznih zrelih letih, 

ko se marsikdo 

znajde v vrtincu 

številnih strahov. 

 

Še en škandal 

v Watergatu, 

le da je tokrat 

umor ... 

Pisateljica se v 

nadaljevanju 

kraljevske sage 

predstavlja s čutnim 

ljubezenskim 

romanom, v katerem 

ne manjka vročih 

opisov telesne 

povezanosti. 

 

Najdebelejša ni samo                                                                             

knjiga o kilogramih«, 

ampak sodoben 

portret načina 

življenja, ki je postal 

strahovito nagel, 

nenehno smo napeti 

in si dovolimo 

pesimistične epizode, 

pri čemer smo se vsi  

 

 

 

odločili prikriti svojo različnost in 

individualnost. 

Roman sodobne hrvaške pisateljice. 

 

Romantična 

zgodba o vikinških 

osvajalcih, ki 

preplete izjemne 

junake, napete 

pustolovščine in 

živo strast. 

 

Resnična zgodba 

male Neže, ki je 

odrasla v čudovito 

žensko, nam 

odstira vpogled v 

svet rejništva, o 

katerem običajno 

tako od blizu ne 

slišimo in vidimo. 

 

Odlična kriminalka 

Mojce Širok, ki se 

sicer dogaja v Italiji, 

kjer je mafija 
globoko vraščena v 
družbeno tkivo, a bi 

teme, o katerih 

govori, lahko 

prenesli tudi v 

slovensko okolje. 

 

Pisatelj pravi, da je 

Tole zdaj je poročilo 

o razmerah v 

današnjem svetu, 

predvsem pa o tem, 

kaj se godi okoli 

njega, kaj vse ga 

moti in ovira, tačas 

ko sestavlja svoj 

raport. 

 



   

 

   

 

 

   

 

 

 

   

    

   

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

  

 

 

  

Pripoved o 

smislu 

življenja. 

 

Očarljiva pripoved 

o življenjskih 

spremembah in 

odlaganju 

nepotrebnih 

bremen, pa tudi 

čudovita in 

nepredvidljiva 

ljubezenska 

zgodba. 

Ste na počitnicah na 

Baliju in nekaj dni pred 

vrnitvijo domov greste na 

posvet k staremu 

zdravilcu. Za to nimate 

posebnega razloga, 

obiščete ga zato, ker ste 

slišali veliko dobrega o 

njem in si ga želite 

spoznati, za vsak primer.  

 
Njegova diagnoza je nedvoumna: zdravi ste, 

niste pa srečni. 

Sarah tako kot vsako 

leto pripotuje iz ZDA 

na dopust v domačo 

Anglijo. Popolnoma 

nepričakovano 

preživi sedem 

nepozabnih dni z 

moškim, ki ga komaj 

pozna – in se vanj 

brezglavo zaljubi … 

 Sylvia in Holger sta 

uspešen par, ona 

finančna svetovalka, 

on nepremičninski 

posrednik. Ko Sylvia 

izve, da ji je teta, s 

katero vrsto let ni 

imela stikov, v 

oporoki zapustila 

propadajočo vrtnarijo 

v Bretanji, se odpravi 

v Francijo. 

 

Puro je hindujsko dekle, 

ki se pripravlja na 

poroko z Ramchandom 

iz bližnje vasi. Vendar je 

ne dočaka, ker jo prej 

ugrabi Rashid, mladenič 

iz muslimanske družine, 

ki je že več rodov v 

sporu z njeno.  

 
Zgodba s precej zapleti, polna trpkosti pa 

tudi strpnosti in razumevanja. 

 Eden od 

pragmatičnih 

industrialcev bo 

tokrat spoznal, da 

si človek 

življenje sicer 

lahko kroji sam, 

ljubezen pa je 

stvar usode. 

 
Roman o treh 

pogumnih ženskah, 

katerih življenja se 

usodno prepletejo. 

Annie Trimble živi v 

osamljenem svetu, v 

katerega nihče ne vstopi 

ali ga razume. Nežno in 

lepo kot občutljiv cvet 

oregonske pomladi jo 

mesto, ki je ne razume, 

izobči. Ampak krutost ne 

more uničiti ljubezni, ki 

jo Annie nosi v srcu. 

 
Med močno 

neodvisno Melanie 

in očarljivim 

Wyattom vznikne 

ljubezen, čeprav se 

določeni ljudje na 

vso moč trudijo 

uničiti njuno novo 

najdeno srečo. 

 

Očarljiva in 

presunljiva 

pripoved bo še 

dolgo odzvanjala 

v dušah bralcev, 

ki so tudi sami 

utrpeli izgubo ali 

izkusili silno 

ljubezen.  

 Pino Lella je popolnoma 

običajen italijanski 

najstnik – v njegovih 

mislih ni prostora za 

veliko drugega kot glasbo, 

hrano in dekleta –, a so mu 

dnevi brezskrbnosti šteti. 

Ko stanovanje njegove 

družine v Milanu uničijo 

zavezniške bombe,  

 
postane del podzemnega gibanja, ki pomaga 

judom bežati čez Alpe. To je tudi čas, ko se 

nesmrtno zaljubi v lepo Anno. 

 Kaj, če bi 

ugotovili, da je po 

vaši zgodbi nekdo 

napisal roman, ki 

bi postal prodajna 

uspešnica? 

 
Ganljiva zgodba 

o trdoživosti, 

pogumu in 

zdravilni moči 

ljubezni. 

 

Posebno agentko Rose 

Blake še vedno 

preganja neuspela 

naloga pod krinko, ko 

je iz rok spustila 

neusmiljenega 

serijskega morilca – 

morilca, ki lahko 

kadarkoli udari znova. 

 



   

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

  

 

   

 

 

 

   

 

 

  

 

  

  

Spletke, zarote, 

umori. V boju za 

cesarski prestol je 

dovoljeno vse. 

Isa je skupaj s tremi 

najboljšimi 

prijateljicami igrala igro 

laži. To je bilo 

tekmovanje, kako ljudi 

prepričati o najbolj 

nezaslišanih zgodbah. 

Zdaj, po sedemnajstih 

letih prikrivanja resnice, 

bo najtemnejša skrivnost 

prijateljic prišla na dan. 

 Najprej je bila Maestra. 

Nato Domina. Zdaj je tu 

Ultima. Glamurozna 

mednarodna posrednica 

za prodajo umetnin 

Elisabeth Teerlinc se na 

ponaredke precej dobro 

spozna. Navsezadnje je 

ponarejena tudi sama.  

 
V resnici je Judith Rashleigh, ki pa je 

zakopana pod debelo plastjo laži. Ter 

številnimi trupli moških, ki so bili tako 

nespametni, da so ji prekrižali pot. 

 Nekdanjega detektiva 

Ravna, ki se še vedno 

občasno ukvarja z 

detektivskim delom, 

odkar je zapustil 

policijo, najame znani 

podjetniški svetovalec 

Ferdinand Mesmer, da bi 

poiskal njegovega sina 

Razburljiva in 

napeta knjiga, ki 

je ne boste mogli 

odložiti vse do 

zadnje 

dramatične 

strani. 

Nova napeta 

zgodba mojstra 

kriminalk. 

 

Knjiga, ki nam 

pove, zakaj 

narava 

pripomore, da 

smo srečnejši, 

ustvarjalnejši in 

bolj zdravi.  

 
O duhu časa v svojih 

besedilih neposredno 

in duhovito razmišlja 

Miha Šalehar. 

Njegove kolumne, ki 

jih, kot pravi sam, 

piše po sili razmer, da 

lahko plača alimente 

in fasado, so v zadnjih 

nekaj letih postale ene 

najbolj branih. 

 
Obstajajo trenutki, ko 

človek ugotovi, da 

mora nekaj v 

življenju spremeniti. 

V knjigi avtorica 

podaja nasvete, kako 

ljudi, stvari in 

okoliščine poslati v 

rit ter se končno malo 

sprostiti. Naučili se  

 
boste, kako imajo lahko male spremembe 

velik učinek na kakovost življenja.  

 
Vrtnarjenje brez 

mučnega kopanja, 

pletja in bolečega 

sklanjanja. Visoka 

greda omogoča 

sproščeno 

vrtnarjenje – celo 

zadaj na dvorišču, 

na terasi ali 

balkonu. 

 

Gozdar nas 

popelje v 

osupljivi svet, 

poln čudovitih 

prepletov med 

rastlinami in 

živalmi: kako 

vplivajo drug na 

drugega?  

 
Edinstven časovni 

trak prejšnjega stoletja 

v sliki in besedi 

prinaša opis ključnih 

dogodkov, 

najpomembnejših 

ljudi, osupljivih 

znanstvenih odkritij in 

tehnoloških dosežkov,  

 
družbenopolitičnih sprememb in drugih 

zgodovinskih trenutkov, ki so oblikovali 

naš prostor in čas. 

 
Pretvorite strah v 

zaupanje. Zgodbe 

in univerzalne vaje 

dajejo okvir za 

odstranjevanje ovir 

za dostop do sreče, 

varnosti in jasne 

smeri. Prenehajte 

loviti življenje in 

resnično živite. 

 
Sto fascinantnih 

življenjskih zgodb 

pametnih, divjih in 

sposobnih punc, žena 

in deklet, ki so pisale 

(in še pišejo) našo 

zgodovino. Uporniške 

punce, ki so si upale 

sanjati velike sanje, 

vendar so pogosto 

potisnjene v ozadje ali 

celo v pozabo … 

Živimo v svetu, ki je 

preobremenjen z 

informacijami. 

Dejstva in številke na 

temo česarkoli so na 

dosegu naših prstov, 

vendar pa gre 

pogosto za 

pristranske, popačene 

in dobesedne laži. 

 



  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knjiga poleg nekaj 

osnovne teorije o 

razvoju otrok 

prinaša številne ideje 

za preživljanje časa 

z otrokom. Igre in 

druge dejavnosti 

pospremi z nasveti, 

kot so: kako otroka  

 
navaditi na higieno, kako uveljavljati 

disciplino, kako reševati spore, kako se 

lotiti učenja, na koncu pa je dodan tudi 

seznam dejavnosti po starostnih 

obdobjih. 

Prijateljem lahko 

poveš marsikaj, celo 

velike skrivnosti. Rozi 

se z mamo preseli v 

nov dom. Strah jo je, 

da si ne bo našla 

prijateljev, kmalu pa 

se izkaže, da je ta 

popolnoma odveč. V 

bloku stanuje tudi  

 
Musa. A potem, ko gre vse popolnoma 

narobe, se pravo prijateljstvo šele začne … 

Shotaro je bil 

pameten in trmast, 

zato ni mogel sprejeti, 

da bi bila njegova 

največja želja – 

postati samuraj tako 

kot njegov oče – 

nedosegljiva. Shotaro 

je bil v resnici že od 

rojstva invalid … 

 

Trebušasti, kosmati, 

krempljasti in škrbasti 

grdavši morda res 

niso lepi, po pravici 

povedano so prav 

grdi, pa še grde 

razvade imajo, so pa 

zato toliko bolj 

simpatični. Seveda ne  
stojijo križem tac, zato v knjigi ne manjka 

blatnih luž, receptov in dobrih idej. 

 

V temnem gozdu živi 

cela množica 

živalskih junakov. 

Noben od njih ne 

more spati, saj jih 

tarejo težke misli, 

nedokončana opravila 

pa tudi vsakodnevne 

dileme – in pod težo 

noči so njihove 

 
zagate videti še večje in teže rešljive. 

Včasih jih odreši spanec ali vsaj rahel 

dremež, spet drugič odgovore prinese 

jutranje sonce. 

 
Osupljiva in očarljiva 

nova serija o zakleti 

deklici, ki ubeži smrti in 

se znajde v čarobnem 

svetu, kjer jo čakajo 

nepredstavljive 

preizkušnje. 

 

Koko Dajsa je 

nergava stara kokoš, 

ki živi sama v 

pritličnem stanovanju 

bloka in nenehno 

nadzira in kritizira 

vse po vrsti.  

 

Nova in nenavadna učiteljica, gospa 

Koruznik, učence preseneti s skrivnostjo 

o magičnih živalih. Skrivnost kmalu 

postane čudovita resničnost in 

dogodivščine se lahko začnejo. 

 

Avtorica mladinske serije 

Pet prijateljev in Nodija je 

ustvarila tudi serijo zgodb 

o klubu, ki se imenuje 

Skrivnih sedem, v njih pa 

spremljamo, kaj se dogaja 

mladim detektivom: 

dvojčkoma Petru in Jani 

ter njunim prijateljem  
Jaku, Barbari, Poloni, Niku in Gregorju. 

Njihov osmi prijatelj je pes Skakač, ki jih 

spremlja na vseh dogodivščinah in jim pomaga 

razreševati skrivnostne in zapletene primere. 

 
Zgodba, obogatena z 

modrostmi največjih 

mojstrov borilnih veščin in 

čudovitimi ilustracijami, 

bo pomagala najmlajšim 

razložiti, kaj je nasilje in 

kako se z njim spopasti. 

Švrk hoče biti 

policijski pes. 

Pogumen je, bister in 

super hiter, toda ni 

videti kot policijski 

pes. Hrepeni po 

pustolovščinah in 

trdno je odločen, da se 

bo preizkusil na 

Mestni policijski  

Oliverjev prijatelj 

Medved požira knjigo za 

knjigo. Zgodb se kar ne 

nasiti. Medtem pa je 

Oliverju dolgčas. Rad bi 

se igral s prijateljem, a 

Medved mu vedno 

odgovori: »Samo še 

minuto« ali »Samo še 

eno stran.« In temu kar ni 

konca …  

 

postaji Sončendol, kjer mu je zaupana 

prav posebna policijska naloga. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivacijska slikanica o prašičku Pigiju 

bo otrokom polepšala dan, jim vlila 

upanje in vero vase ter jim podala 

pozitivno sporočilo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko si Jaka 

poškoduje gleženj, si 

resnično prizadeva, 

da ne bi jokal. Saj 

vendar ni dojenček! 

Tudi v njem prav 

gotovo bije 

pogumno srce, 

kajne? 

 

Anna Sewell je 

rekla, da je 

napisala Črnega 

lepotca zato, da bi 

spodbudila 

»prijaznost, 

sočutje in 

razumevajoče 

ravnanje s konji«. 

 

Hudomušna pravljica 

o psičku, ki bi nadvse 

rad pomagal svojemu 

gospodarju in s 

kmetije pregnal tatu. 

Ste že slišali za 

deželo, kjer je trdo 

delo strogo 

prepovedano? Povsod 

drugod moraš sam 

zavihati rokave, da si 

pripraviš večerjo, v 

Deželi  

lenuhov pa te za pretirano marljivost čaka 

kazen.  

 
Pripovedi o velikanu 

Božu in precej 

manjšem Viliju, 

njunem prisrčnem 

prijateljstvu in 

vznemirljivih ter 

pravljično obarvanih 

dogodivščinah, na 

katere se podajata. 

Zgodbe o deklici Kati 

in preprostih, 

domiselnih rešitvah, 

ki jih najde za 

probleme, s katerimi 

se srečuje.  

 

Glavne teme 

mladinske povesti so 

medvrstniški odnosi, 

osamljenost, družbena 

izključenost ter moč 

predsodkov. 

Sedmošolec Tilen je 

osamljen fant s slabo  

 
samopodobo in z nezadostno iz 

matematike.  A vse nekako gre, dokler 

med tri sošolce ne poseže brezdomec 

Filip. 

 
V novi knjigi 

Tatjane Kokalj se 

prepletata zgodbi 

Eme in Nika, ki 

razpeta med 

probleme 

odraslih in svoje 

želje drug v 

drugem najdeta 

prijatelja. 

 

V nekaterih poglavjih 

je pripovedovalka 

Parker, najstnica, ki 

je morala svojega 

zlatega prinašalca 

Aljasko oddati, ker je 

bil eden od njenih 

bratcev nanj 

alergičen. Drugi 

pripovedovalec je 

njen novi sošolec  

 Zabavni knjigi sta kot nalašč za 

učenje o tem, kako reševati težave, 

kadar vzniknejo v igri mlajših deklet. 

 

Sven, ki ima šele kakšno leto hudo 

epilepsijo. Zdaj je on lastnik Aljaske, 

ki jo je dobil kot psa vodnika zaradi 

svoje nepredvidljive bolezni … 

"Knjige so sanje, ki jih 

držimo v rokah." 

 Neil Gaiman 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gimnazijec Simon, ki 

odrašča v ljubeči 

družini, ob začetku 

drugega letnika dobi 

novo sošolko Katjo, ki 

mu takoj postane všeč. 

Zaljubi se, tudi Katji je 

Simon všeč. Družita se, 

a čeprav sta si močno 

všeč, je Katja zadržana 

… 
 

Najstnik Simon je up 

slovenskega smučanja, 

tudi v mednarodnem 

okolju se uvršča na 

najvišja mesta, potem 

pa doživi prometno 

nesrečo. Njegov oče se 

s tem ne more 

sprijazniti in Simon 

ima občutek, da je za  

očeta postal slabič. Da bi se izkazal, se 

odloči, da bo med počitnicami mesec 

dni preživel v gozdu brez civilizacijskih 

pomagal. Takrat naleti na deklico, ki 

ubeži svojim ugrabiteljem in potrebuje 

njegovo pomoč … 

Kaj se zgodi, ko se 

pet učencev znajde 

v istem razredu in 

samo štirje pridejo 

ven živi?  

Svetovna mladinska 

uspešnica. 

 

Čudovita, 

ganljiva pripoved 

o tem, kako je, če 

ne uberemo lažje 

poti. 

 

Čeprav se v šoli 

komajda 

pozdravita, se 

Mira in Martin 

po pouku rada 

družita … 
Preprosta, a 

iskrena zgodba o 

odraščanju in 

prvih simpatijah. 

Po uspešnih romanih 

 Krive so zvezde, 

 Lažna mesta, 

Kdo si Aljaska in 

Katherine, Katherine  

se John Green vrača z 

novo zgodbo. 

 

Roman o 

družinski 

ljubezni, upanju, 

spoštovanju in 

nalezljivem 

optimizmu 

Romantična 

zgodovinska 

povest o veliki 

ljubezni med 

grofico 

Maksimilijano in 

grajskim vrtnarjem 

Lukom z gradu 

Tuštanj pri 

Moravčah. 

 

Zgodba o čarobni in 

nenavadni 

starinarnici in 

starinarju, ki uči 

ljudi ekonomije 

daru. Ko krožijo 

predmeti, se križajo 

in spreminjajo 

različne usode ljudi 

… 

 

Knjigo o življenju 

Milene Zupančič je 

Tadej Golob naslovil 

Kot bi Luna padla na 

Zemljo. Gre za stavek 

plesalca in pedagoga 

Pina Mlakarja, ki je 

bil na akademiji 

Milenin profesor.  

Zgodbe ljudi 

različnih generacij 

(od najstnikov do 

upokojencev), ki 

živijo v Ljubljani, 

se prepletajo okoli 

skrivnostne 

knjige, ki si jo 

med seboj 

izmenjujejo in na 

različne načine 

zaznamuje vsako 

od njihovih usod. 

Zgodba dveh, ki ju 

splet dogodkov 

pripelje na isto pot. 

On je vse ali skoraj 

vse prehodil, 

preizkusil, dosegel, 

imel in ona – vse 

življenje na istem 

mestu, ob istih 

ljudeh.  

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtor svoje misli 

prepleta z mislimi 

preprostih ljudi. In prav 

nič pridigarsko nam 

polaga na srce, da 

sleherni človek, 

kateremu izkažemo 

ljubezen, preneha biti 

navaden človek. Z 

razmišljanji nam polaga 

na srce, da lahko tudi mi 

postanemo drugačni.  

Najnovejša knjiga o Metliki združuje 

razprave mlajše in srednje generacije 

slovenskih zgodovinarjev, ki 

prikazujejo poltisočletne podobe 

dežele in mesta, njegovih ustanov in 

raznovrstnega prebivalstva. 

 

»Mislil sem, da sem bral samo pol ure; ko 

sem nehal, je bilo preko polnoči. Ves teman in 

zamišljen sem bil, moje srce je slutilo daljne 

daljave, najgloblja brezna izkušenih src.« 

Ivan Cankar 

 

 

 

 

Tetovator iz 

Auschwitza temelji 

na ganljivi resnični 

zgodbi Laleta in 

Gite Sokolov, dveh 

slovaških Judov, ki 

sta preživela 

Auschwitz-

Birkenau in si 

nazadnje ustvarila 

dom v Avstraliji. 

 Posebna zgodba o 

prijateljstvu, ki 

premaga vse ovire. 

Kaj storiš, ko 

se vse tvoje 

življenje izkaže 

za laž … 

Zanimiva pripoved 

o resničnem 

življenju sužnjev. 

To je hkrati 

navdihujoča zgodba 

in dragoceno 

zgodovinsko 

pričevanje. 

 


