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»Knjige so dobra družba.  

In potrpežljive so. 

 Čakajo leta in leta, 

 da jih vzameš v roke in 

prelistaš. 

 In sploh ti ne zamerijo.  

Ti pa tudi vedno veš,  

da so tam. 

 Gledaš jih, opazuješ jih, 

 in je to včasih tako, 

 kot da si jih že skoraj 

 malo prebral.  

Tudi neprebrane knjige 

 te bogatijo.  

Nenehna možnost so.  

Kot skrinja zlata, ki stoji v 

sobi, pa je nikoli ne odpreš, 

samo veš, da je tam in da si 

bogat. 

 Knjige so tudi najboljše 

prijateljice.  

Nikoli te ne izdajo.« 
Vinko Möderndorfer (Kot v filmu) 

 

 

 
 
 
 



 

Preberite vsaj pet knjig, tri s seznama, 

 dve pa po lastni izbiri. 

 

 Allende, I.: Japonski ljubimec  

 Bužarovska, R.: Moj mož 

 Cankar, I.: Šopek Cankarjevih pisem iz 

Slovenskih Goric na Rožnik (100 let 

smrti) 

 Charles, M.: Ko črički jokajo 

 Cundrič, M.: Zajtrk pod palmami 

 Delacourt, G.: Seznam mojih želja 

 Diffenbaugh, V.: Nikoli nismo prosili za 

krila 

 Estes, K.: Dekle, ki je pisalo s svilo 

 Faye, G.: Mala dežela 

 Franklin, M.: Moja sijajna kariera 

 Gal Štromar, M.: Ženska drugje 

 Hilling, W.: Moje življenje v pasjih šapah 

 Jacobs, H. A.: Spomini mlade sužnje 

 Jurančič Šribar, L.: Starinarnica 

 Krečič, J.: Knjiga drugih 

 Mlakar, T.: Klošarka z Miklošiceve 

 Morris, H.: Tetovator iz Auschwitza 

 Mugerli, A.: Spovin 

 Pamuk, O.: Tiha hiša 

 Schultz, J. W.: V velikem apaškem gozdu 

 Simsion, G.: Dva koraka naprej 

 Soukupová, P.: Pod snegom 

 Stamm, P.: Sedem let 

 Tomažič, A.: Tik pod nebom 

 Wenxuan, C.: Bron in Sončnica 

 Žakelj, B.: Belo se pere na devetdeset 

             

Prosimo, vpišite naslove prebranih knjig: 

 

 

 

 

 

 

   

 
Zapišite svoje mnenje o prebranih knjigah. 

 Kakšen se vam sicer zdi ponujen izbor knjig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


