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Feri Lainšček

MURIŠA

Gre za obsežno literarno delo, ki na ozadju prelomnih zgodovinskih dogodkov vzpostavi pretresljivo ljubezensko zgodbo.

Jack London

HČI SNEGA
Roman se dogaja med zlatosledci na daljnem ameriškem severu, na Aljaski. Tam je svet močnih, krepkih in pogumnih ljudi
ter puščobne, ledene divjine, kjer se obdržijo le najpogumnejši
med pogumnimi in najmočnejši med močnimi. In v tem okolju
se znajde samcato dekle, hči »zlatega kralja«.

Nika Matanović
RAZRED
Roman pripoveduje mladostnica, ki bi jo pravzaprav moralo
razganjati od hormonov, a raje bere, se prepušča zgodbam in
celo piše romane o svojih vrstnikih.
Začne se s 1. septembrom, dnem, ki si ga mnogi šolarji ne
želijo, saj naznanja konec počitnic in novo šolsko leto.

Feri Lainšček
MISLICE
Knjiga vsebuje deset pravljic. Porojene so iz ljudske motivike,
Lainšček pa jih je - kot je njega dni Prešeren umetniško ustoličil ljudsko Lepo Vido v nacionalni mit hrepenenja - prepesnil v
visoko literaturo.

Edith Nesbit
NOVE DOGODIVŠČINE ISKALCEV ZAKLADA
Pripoved se začne s prihodom Daisy in Denny na počitnice k
družini Bastable. Ker pa gosta nista dajala vtisa, da se bosta
igrala zraven ostalih otrok, so si morali Alice, Oswald, Dora,
Dicky, Noel in H.O izmisliti nekaj zanimivega, kar bi trajalo ves
dan.

Jack London
BELI OČNJAK
Sredi divjine živi Beli očnjak, pol volk in pol pes. Že v zgodnjem
otroštvu spozna neusmiljeno bitko narave - ubij ali bodi ubit. Kot
mladič uživa svobodno volčje življenje s svojo pasjo mamico
Kiše, dokler ne padeta v roke Indijancem, ki ju odpeljejo v svoje
pleme.

Sofokles
ANTIGONA /KRALJ OJDIP
V Antigoni je v ospredju napetost med državno oblastjo ter zakoni posameznika in njegove družine. Antigona se po bratomoru
svojih sorojencev zaplete v spor z oblastnikom Kreonom, ki dovoli pokopati samo Eteokla, Polinejka pa označi za izdajalca in
mu to pravico odreče. V osrčju tragedije o Ojdipu pride do zmote, ki Ojdipa privede do tega, da ubije svojega očeta in se poroči
s svojo materjo.

France Prešern
BALADE IN ROMANCE/KRST PRI SAVICI
Zgodovinska epska pesnitev Krst pri Savici in izbor Balad in
romanc Franceta Prešerna s spremno študijo dr. Borisa Paternuja.

Marcel Proust
V SWANNOVEM SVETU
Roman opisuje francosko družbo konec 19. in v začetku 20.
stoletja. To je bil popolnoma drug čas z drugačnimi navadami in
drugačnim načinom življenja. A vendar se iz romana vidi, da se
človeška narava tekom zgodovine ne spreminja in da smo si z
ljudmi izpred sto let še kako podobni.

William Shakespeare
JULIJ CEZAR
Po odmevnih vojaških zmagah najprej nad Galci in nato nad
Pompejem se je Cezar končno vrnil v Rim. To je zgodovinska
drama Williama Shakespeara, ki je bila napisana v zgodnjem
obdobju njegovega ustvarjanja in prvič objavljena leta 1623.

William Shakespeare
HAMLET
Tragedija govori o dogodkih na danskem dvoru po smrti kralja
Hamleta. Njegovemu sinu, ki mu je prav tako ime Hamlet, se
prikaže duh starega kralja in od njega terja maščevanje, saj mora Hamlet po plemiških načelih maščevati očetovo smrt in izdajo
v družini.

Moliere
TARTUFFE
V glavnem junaku, hinavcu Tartuffu, je Molière upodobil predstavnika klerikalne združbe, ki je v njegovem času poskušala
nadzirati zasebno življenje meščanov. V komediji ga je postavil v
spletkarske položaje, skozi katere se počasi razkrije njegova
pokvarjenost, ki je nasprotje pošteni, odkriti naravi drugih junakov. Cilj svetohlinstva je dobiti nadzor nad ljudmi, bogastvo in
moč. Pred tragičnim sklepom obvaruje junake samo kraljevo

Nikolaj Vasiljevič Gogolj
REVIZOR
Revizor je knjiga, ki je ostra, duhovita, neprizanesljiva satira na
birokracijo in malomestno življenje v carski Rusiji. V mestu se
združijo župan in drugi veljaki, ker so izvedeli, da prihaja revizor.
Odločijo se, da ga bodo podkupili z denarjem in se mu prikazali v
kar najlepši luči.

Emile Zola
BEZNICA
Beznica je eksperimentalni Zolajev roman iz leta 1877. Je sedmi
po vrsti v sklopu cikla Rougon-Macquartovih. Opisuje življenjsko
zgodbo Gervaise iz revnega pariškega predmestja. Spremljajo jo
alkohol, revščina in na koncu propad v obliki prostitucije.

Edvard Kocbek
STRAH IN POGUM
Zbirko novel Strah in pogum poleg razvpite Blažene krivde
sestavljajo še novele: Temna stran mesca, Ogenj in Črna orhideja. Novela Blažena krivda se dogaja med drugo svetovno vojno.
Zbirka Edvarda Kocbeka je doživela ob izidu leta 1951 buren
odziv.

Johann Wolfgang Goethe
TRPLJENJE MLADEGA WERTHERJA
Trpljenje mladega Wertherja je pretresljiva ljubezenska zgodba.
Mladi Werther svoja občutja in dogajanja bralcu izpoveduje v
obliki pisem, ki jih piše prijatelju Wilhelmu.

Viveca Sten
TIHA VODA
V toplem julijskem jutru je na Sandhamnu, idiličnem švedskem
počitniškem otoku, sprehajalec s psom zagledal grozovit prizor:
naplavljeno truplo, ovito v ribiško mrežo. Detektiv Thomas Andreasson je prvi na kraju zločina. Kmalu identificira žrtev.

Lojze Kovačič
PRIŠLEKI
Prišleke Lojzeta Kovačiča so literarni kritiki in teoretiki ob priložnostni anketi izbrali za najboljši slovenski roman dvajsetega
stoletja. Ko je bil Kovačič star deset let, je bila družina izgnana v
Jugoslavijo in šele tukaj se je prvič srečal s slovenščino, pa tudi z
revščino, družinskimi nesrečami in bojem za golo preživetje.

Goran Gluvić
LJUBLJANA BLUES
Spretno sestavljena kriminalka, tekoče berljiva, z absurdnim
humorjem. Avtor obvlada žanr, ki nam ga v slovenski literaturi
zelo primanjkuje, do te mere, da ga je sposoben tudi parodirati.

Tess Gerritsen
VAJENEC
Bostonska detektivka Jane Rizzoli si še ni povsem opomogla od
napada in ran, ki jih je dobila od serijskega morilca Warrena
Hoyta. Zaradi načina, kako je ubijal svoje žrtve, se ga je oprijel
vzdevek Kirurg. Ta je sicer v zaporu že več kot eno leto, toda ...

Stella Norris
NORO ZALJUBLJENA
Zasebna preiskovalna agentka Trissa Torello raziskuje skrivnostno izginitev Franca Milerja, zeta bogatega grofa Kornelija Marolta iz podeželskega mesteca v italijanski Kampaniji. Pri tem pride
na sled domnevnemu umoru njegove žene Selme, za katero vsi
mislijo, da je umrla v letalski nesreči. Toda kdo naj bi bil morilec
in zakaj?

Josip Vandot
BEGUNCI
Begunci so daljše pripovedno besedilo za odrasle, pisatelja Josipa Vandota. Izhajali so v časniku Edinost. Delo opisuje tragične
življenjske usode Primorcev, ki so morali zaradi bojev na soški
fronti zapustiti svoje domove in oditi v begunstvo.

Darja Hočevar
SKRIVNOSTNO IZGINOTJE
Mlada profesorica Monika pride v odmaknjeno mestece nadomeščat prijateljico Lino, ta pa čez noč izgine neznano kam. Monika
se zato prelevi v detektivko, ne ve pa, da jo čaka tudi nova ljubezen.

Lucy M. Montgomery
ANNE IN DOMAČE OGNJIŠČE
Knjiga govori o življenju glavne junakinje Anne Shirley, ki z
možem in šestimi otroki živi v veliki hiši, ki jo imenujejo Domače
ognjišče. To je čudovita, tankočutna, prijetna in ranljiva pripoved
o odraščanju, o spremembah in dogodivščinah.

Ivan Sivec
SAMOTNA DIVJA ROŽA
Friderik II. Celjski se je zaljubil v nižjo plemkinjo Veroniko, ona pa
mu je ljubezen iskreno vračala. Da bi se v lepoti globoke ljubezni
lahko združila za vse življenje, je poročeni Friderik celo domnevno
umoril svojo ženo Elizabeto Frankopansko, Veroniki pa na Kočevskem postavil grad.

Tessa Afshar
DRAGULJ V PESKU
To je zgodba o mladi in lepi Rahabi, ki jo oče žrtvuje za dobro
družine ter jo proda v prostitucijo. Čez nekaj let si z zasluženimi
srebrniki kupi krčmo v debelem mestnem zidu pred Jeriho. V
nadaljevanju se zgodba zaplete s prihodom hebrejske vojske, ki
jo vodi Salmon. Ta se zagleda v prelepo Rahabo in kaj kmalu se
prične odvijati tako zgodovinska bitka za Jeriho, kot Salmonova
bitka za Rahabino srce.

Boštjan Istenič
PITON NA KOLESU
Detektivka, ki se začne z izgubo spomina, kovčkom polnim denarja in prebujajočo se romanco. Nato pa stvari po svoje zasuče
pobegli piton, ki ga je »peljal na sprehod« študent filozofije. Niz
kratkih poglavij vpeljuje vedno nove in nove osebe (albanskega
lastnika verige pekarn, ostarelega zlatarja, ki podleže čarom
goljufive lepotice, radoživo lastnico kače, klepetavo frizerko idr.),
ki se na koncu povežejo v celoto.

Ransom Riggs
OTOK NENAVADNIH OTROK
Roman brez predaha srhljivo vleče v čudežni svet mladega
Jacoba, ko se osamelo sooča z depresijo po grozljivi prigodi z
dedkom Abrahamom, domnevno dementnim, očitno še kako
posebnim junakom.

Lojze Kovačič
KRISTALNI ČAS
Kristalni čas je iskrena osebna izpoved in hkrati vrhunska literarna mojstrovina, ki zgodbo posameznika povezuje z večnimi vprašanji o smrti, veri in ljubezni ter z razmislekom o ustvarjanju kot
»edinem opravičilu za življenje«.

Julie Garwood
TRI NEVESTE
Claybornovi iz mesteca Blue Belle v Montani, ki jih prvič srečamo
v svetovni uspešnici Julie Garwood Vrtnica v divjini, navdušujejo
na milijone bralk tudi v zbirki treh krajših zgodb. Trije vročekrvni
bratje, ki so bili nekoč nenavadna ulična tolpa sirot, spoznajo, da
lahko ljubezen uspeva na najbolj nepričakovanih krajih …

Breda Hrobat, Mojca Poljanšek
90 - DNEVNA LOČEVALNA DIETA
90-dnevna ločevalna dieta je priročnik za vse, ki jim odvečni
kilogrami 'nagajajo' tako ali drugače. Z zdravstvenega ali estetskega vidika. Izšla je že v osmih evropskih državah, namesto
dieta pa so jo v tujini preimenovali v novo kulturo prehranjevanja, v novo prehransko filozofijo, v način prehranjevanja, ki nam
vrača zdravje, energijo in odlično počutje.

Linda Jarosch
OD JUTRI NOSIM RDEČO
Linda Jarosch, žena in mati treh otrok, je prepričana, da rdeča
barva v življenje ženske prinaša novo dinamiko, spremembe in
radost. Ne glede na to, kakšno je bilo vaše življenje do sedaj,
lahko začnete na novo. Knjiga Od jutri nosim rdečo vam bo pomagala odkriti novo veselje do življenja.

Bojan požar, Igor Omerza
MELANIA TRUMP - GOLA RESNICA
To je neavtorizirana biografija Melanije Knavs, suhljatega, tihega
in bolj kot ne plahega dekleta iz manjšega kraja v Sloveniji, državi, za katero povprečni Američani mislijo, da je del Rusije, če so
sploh že kdaj slišali zanjo, in kraja, imenovanega Sevnica, za
katerega Američani zagotovo niso slišali še nikoli.
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