
 

 

SEZNAM E-KNJIG za e-bralno značko za odrasle  

 

Kratke zgodbe in esejistika  

 

1. 

❒ PRIROČNIK ZA ČISTILKE, Lucia Berlin  

 

Priročnik za čistilke je zbirka 43 kratkih zgodb in črtic. Načenjajo problematiko 

vseh vrst marginalcev, priseljencev, latinoameričanov, od alkoholikov, 

narkomanov in drugih družbenih odpadnikov.  

2. 

❒ V ČASU EPIDEMIJE, Paolo Giordano  

 

V času, ko nas večina ljudi čepi med štirimi stenami in nemočno opazuje, kako 
države druga za drugo klecajo pred epidemijo virusa SARS-CoV-2, se 

italijanski pisatelj in fizik Paolo Giordano sprašuje, kakšne bi utegnile biti 
njene posledice za našo družbo, ne le za okužene, ampak za celotno družbo. V 
jasnem in razumljivem jeziku pojasni delovanje virusa, začetek epidemije, 

razloge za karanteno in prihodnost, ki nas čaka. 

 

 

Turistika in potopisi 

 

3. 

❒ DIVJA: izgubljena in najdena na pešpoti življenja,  Cheryl Strayed  

 

Doživeta in duhovita pripoved, ki jemlje dih, navdaja s spoštovanjem in kar 

kliče k temu, da bi podobno pustolovščino doživeli tudi sami. Cheryl se odpravi 
na Pacifiško gorsko pešpot, ki vodi skozi žgočo puščavo in metrske zamete 

snega.   
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Zgodovinski, vojni, pustolovski romani 

 

4. 

❒ LAMPEDUSA: Sredi morja solza, Pietro Bartolo in Lidia Tilotta  

 

Italijanski otok Lampedusa meri 20 km² . Njegovi prebivalci so iz dneva v dan 
priče eni največjih humanitarnih tragedij našega časa. Na otoku je v dveh 
desetletjih v iskanju svobode pristalo več kot 400.000 migrantov.  

 

5. 

❒ OBRAČUN OB POLNI LUNI, Ivan Sivec  

 

Eden najbolj branih slovenskih pisateljev vseh časov Ivan Sivec nam 

predstavlja ljubezensko povest bojevnika iz časa nastanka situle z Vač. 

 

6. 

❒ SAMURAJ, Shūsaku Endō  

 

Zgodovinski roman pripoveduje o resnični osebi, Japoncu, ki je bil poslan v 

Novo Mehiko (Španijo), da bi sklenil trgovski dogovor z Evropo v zameno za 

pravico evropskih misijonarjev do širjenja krščanstva na Japonskem. 

Pogajanja so propadla, saj so se politične razmere že spremenile, pričela se je 

politika preganjanja krščanstva in zapiranja države pred svetom. 

 

7. 

❒ BELA DAMA DEVINSKA, Dušan Jelinčič  

 

V središču pripovedi je lepota devinskega gradu na mogočni pečini v Tržaškem 

zalivu, od koder se razprostira pogled širom po Jadranskem morju, Bela dama 

pa je še danes ime značilne bele skale na steni pod gradom, ki je lepo vidna že 

od daleč in ponazarja žensko z belo tančico. 
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8. 

❒ ČLOVEŠKO TELO, Paolo Giordano  

 

Človeško telo je roman o vojni v najširšem pomenu besede. O vojni v 
Afganistanu, o vojni v medosebnih odnosih – tako intimnih kot družinskih – o 
vojni človeka s samim sabo. 

9. 

❒ MALA PLESALKA, Cathy Marie Buchanan  

 

Zgodovinski roman za sladokusce in mogočna zgodba o sestrski ljubezni. 

 

10. 

❒ SRAMOTA GOSPE ROBINSON: zasebni dnevnik viktorijanske dame, 

Kate Summerscale  

 

Zgodba se dogaja v viktorijanskem obdobju, leta 1858. Poročena ženska s 
tremi otroki, se zaradi osamljenosti zaljubi v deset let mlajšega zdravnika. 
Svoje skrite misli zapisuje v osebni dnevnik, ki pa ga nekega dne odkrije mož. 

Roman odpira vprašanja o položaju ženske, razpadu zakonske zveze, delitvi 
premoženja in otrok, o družbenih predsodkih in še mnogo več. 

 

 

Sodobni romani (20. in 21. st.)  

 

11. 

❒ OLGA, Bernhard Schlink  

 

Olga si v poznem 19. in zgodnjem 20. stoletju prizadeva za pravico do 

samoizpolnitve in ljubezni, čeprav njena doba in okoliščine temu nasprotujejo. 
Olgino zgodbo nam Schlink predstavi s treh perspektiv in nas do samega 

konca pušča v negotovosti. Roman, ki ga preberemo na dah – a z nami ostaja 
še dolgo. 
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12. 

❒ SLEPEC, Mitja Čander  

 

Roman skozi posamezne epizode prikaže, kako se slabovidni spopadajo z 

ovirami in preprekami, na kakšen način so pogosto izključeni iz videče družbe 

in kako hitro se lahko človek iz ranljive skupine počuti brezupno odrinjenega 

na rob. 

 

13. 

❒ ŠKRLATNI HIBISKUS, Chimamanda Ngozi Adichie  

 

Prelep roman, ki občuteno izmeri čustveno bolečino, krče odraščanja, vsiljeno 
tišino medosebnih odnosov, izmuzljivo obljubo skorajšnje svobode. 

Pripoveduje o kompleksnih družinskih razmerjih, usodi in deželi, ki se je mir 
vztrajno izogiba.  

 

14. 

❒ POJDI, KAMOR TE VODI SRCE, Susanna Tamaro  

 

Babičino pisanje spodbudi razmišljanje o resnični sreči in o tem, da nekatere 

stvari preprosto vidiš in razumeš, šele ko si star. 

 

15. 

❒ STVARI, KI PADEJO Z NEBA, Selja Ahava  

 

Duhovita pripoved o tem, kako se spopasti z dogodki, ki se nam zgodijo, a 
nanje nimamo nobenega vpliva. So stvari, ki jih doživimo, le naključje? Nam 

jih na pot zvito nastavlja usoda? Teta Annu dobi na lotu. Kakšna sreča! Pa je 
res? Ko zadene glavni dobitek drugič, od šoka zaspi, da je ni mogoče zbuditi. 
V ribiča Hamisha MacKaya udari strela. Večkrat. Kakšna smola. 
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16. 

❒ KOŠČEK ČOKOLADE V PASJI DLAKI, Monika Žagar  

 

Prvoosebna pripovedovalka Paula ni prav nič zavita v samopomilovanje, ker 

nima bioloških otrok: raje se skupaj s partnerjem spopada z najrazličnejšimi 
izzivi, ki jih prinašajo mednarodne posvojitve. 

 

17. 

❒ NAJLEPŠA NEZNANKA SVETLOBA, Vladimir P. Štefanec  

 

Šest portretnih fotografij s pisalne mize glavnega junaka Filipa je izhodišče za 
šest poglavij romana. Oče, brat, tujka, ženska, ki ni mogla umreti, mati in 
deček s kodri s prisotnostjo ali spominskimi utrinki naseljujejo fotografski 

studio. Finalist nagrade Kresnik 2019. 

 

18. 

❒ RESNICA IMA TVOJE OČI, Samo Rugelj  

 

Elektroinženirju Mihu Premrlu, se ob koncu leta približuje upokojitev. Po svoje 

se je veseli, saj bo lahko končno prebral knjižno zbirko svoje mladosti.  Med 
prazniki sin Rok, ki se z ženo odpravlja na silvestrovanje, prvič pripelje v 
varstvo vnuke, nad čemer ni preveč navdušen. Toda novoletna noč udari s 

tragično silo v njegovo in ženino življenje ter ju postavi pred preizkušnje, ki si 
jih nista mogla nikoli niti zamisliti.  

 

19. 

❒ TRI EVINE HČERE, Elif Shafak  

 

Na pomladni večer v Istanbulu je Peri na poti na zabavo; obeta se razkošen 
družabni dogodek, ki je svetlobna leta daleč od sveta, v katerem je odraščala. 
Ko ji ukradejo torbico in v njen svet neposredno vdre nasilje, jo pričnejo 

obhajati dvomi: kako jo je zasuk življenja privedel do te točke?  
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20. 

❒ KOMPAS, Mathias Énard  

 

Roman razkriva, kako zelo sta od nekdaj povezana in prepletena Zahod in 

Vzhod in kako problematičen je bil in je še vedno pogled Zahoda na Vzhod. 

 

21. 

❒ MOJ MIHAEL, Amos Oz  

 

Jeruzalem v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Hana Gonen je vse bolj 

nezadovoljna s svojim stanovitnim, a pustim možem Mihaelom in se vse bolj 
zateka v svojo nemirno notranjost. Liričen roman o razpadanju nekega 
odnosa, ki sploh nikoli ni dobro zaživel. 

 

22. 

❒ HHhH, Laurent Binet  

 

HHhH: »Himmlers Hirn heisst Heydrich« ali «Himmlerjevi možgani se 
imenujejo Heydrich«. Reinhard Heydrich je bil eden najnevarnejših ljudi 

tretjega rajha in veliki načrtovalec holokavsta, ki se je zdel neuničljiv, vse 
dokler ni postal tarča operacije Antropoid. 

 

23. 

❒ ANALFABETKA, KI JE OBVLADALA RAČUNSTVO, Jonas Jonasson  

 

Zelo smešna in zabavna zgodba. Novo oklicana šefinja odreda za praznjenje 
latrin sektorja B v Sowetu ni obiskovala nobene šole. Po eni strani je bilo temu 
tako, ker je imela njena mama druge prioritete, po drugi pa jo je narekovala 

okoliščina, da je deklica prišla na svet ravno v Južni Afriki, in to še v zgodnjih 
šestdesetih letih, ko je med političnimi veljaki veljalo mnenje, da otroci 
Nombekine sorte ne veljajo nič.  
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24. 

❒ LÉON IN LOUISE, Alex Capus  

 

Roman je naslonjen na resnične dogodke in zgodbe resničnih oseb. Govori o 
veliki, skoraj sedemdeset let trajajoči ljubezni med avtorjevim dedom in 
Louise, žensko, katere obstoj je dedova družina štela za njegovo skrivnost.   

 

25. 

❒ ČAS ČUDEŽEV, Anne-Laure Bondoux  

 

Kumajla francoski cariniki zajamejo na meji. Skrit je v tovornjaku, na katerem 
bi morala biti tudi njegova ljuba Glorija. Izmučen od težke poti se mora soočiti 

s tem, da je ostal sam. Z Glorijo je prepotoval dolgo pot od nemirnega, vojnega 
Kavkaza do Evrope, da bi poiskal svoje sorodnike in zaživel človeka vredno 
življenje. Kdo je v resnici Glorija? Kdo je on? 

 

26. 

❒ PLOSK ENE DLANI, Richard Flanagan  

 

Plosk ene dlani pripoveduje o življenju slovenskih priseljencev, ki so po drugi 
svetovni vojni pribežali v Avstralijo. 

 

27. 

❒ INGRID ROSENFELD, Jurij Hudolin  

 

Poklon »čisti, globoki in jasni ljubezni« Ingrid Rosenfeld je hvalnica knjigam, 
ki nas vračajo na mesta, kjer smo že bili, silijo tja, kamor bi sami le stežka 

zašli, in osvobajajo vsega, kar smo. 
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28. 

❒ MORJE, Petra Soukupová  

 

Peter se s hčerami iz zvez z dvema različnima ženskama odpravi na morje. Med 

dekleti so ob starostni tudi sicer precejšne razlike. Bara, že odrasla, je na 

začetku še ene neuspešne ljubezenske veze, gimnazijka Dita je otožna in plaha 

samotarka. Občutljiva Adela je osnovnošolka, ne ve, da je posvojena, 

najmlajša Johanka je razvajenka in očkova ljubljenka. Odnosi med njimi in 

očetom so vse prej kot idilični. Se bodo kljub vsemu okrepile krhke in načete 

družinske vezi ali bodo skupne počitnice ostale le grenak spomin? 

 

29. 

❒ LADJAR Z LEPIMI STOPALI, Arto Paasilinna  

 

Aulis Rävänder ima na tem svetu dva zaklada: vlačilec Vulcanis in ženo Liiso. 
Z vlačilcem si čez dan služi ljubi kruhek, z ženo pa krajša noči, in sam sebi se 

zdi najsrečnejši moški na svetu. A njegove sreče je konec tisti trenutek, ko mu 
žena oznani, da si je že pred časom omislila ljubimca in da hoče ločitev. 
Zabavno branje. 

 

30. 

❒ ODPOSLANEC, Markus Zusak  

 

Mladi taksist Ed Kennedy živi enolično življenje, dokler nekega dne po 
naključju ne prepreči bančnega ropa. Takrat v Edov nabiralnik prispe prva 

igralna karta. As. Nanjo je vpisano skrivnostno šifrirano sporočilo. 

 

31. 

❒ MORILEC, KI JE HOTEL V NEBESA, Jonas Jonasson  

 

Odbita komedija zmešnjav. Pripoveduje o idealizmu in fanatizmu, o 
gangsterjih in podjetnikih, o senzacionalizmu in duhovnosti. Briljantna satira 

o vrednotah modernega sveta. 
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32. 

❒ TU JE BILA BRITT-MARIE, Fredrik Backman  

 

Britt-Marie ne prenese umazanije, in če pribor ni v predalu na svojem mestu, 

bi najraje zakričala. Vedno večerja ob spodobni uri, vstaja pa ob šestih zjutraj, 
ker se samo norci zbujajo pozneje. In ni pasivno agresivna. Niti najmanj.  

 

33. 

❒ OSTANKI DNEVA, Kazuo Ishiguro  

 

Butler Stevens se med potovanjem po angleškem podeželju nostalgično 
spominja »starih časov«, ko je bil v službi lorda Darlingtona nekaj let pred 
drugo svetovno vojno v samem središču družbenega in političnega dogajanja. 

 

34. 

❒ BAKHITA, Véronique Olmi  

 

Bakhita se ne spominja veliko iz svojega otroštva, še imena ne. Komaj sedem 
let je bila stara, ko so jo trgovci s sužnji odpeljali stran od staršev in sestre 

dvojčice ter ji nadeli ime, ki ga bo nosila vse življenje: Bakhita, kar v arabščini 
pomeni »srečna«. 

 

35. 

❒ RDEČELASKA, Orhan Pamuk  

 

Pisateljeva tankočutnost nas tokrat zapelje v premislek o očetih in sinovih, 
avtoritarnosti in individualizmu, državi in svobodomiselnosti, o prebranem in 

o občutenem, videnem. 
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Ljubezenski romani 

 

36. 

❒ PRIHAJAM VSAK DAN NA BREG, Ivan Sivec  

 

Ganljiva ljubezenska zgodba, ki se dotakne srca. Začelo se je z nedolžno, 
mlado in iskreno ljubeznijo, izteklo pa v nesrečo, v kateri je umrlo deset 
mornarjev, in v večno ljubezen dveh zaljubljencev, ki sta se ponovno združila 

šele po dolgih desetletjih. 

 

37. 

❒ POGOVORI S PRIJATELJI, Sally Rooney  

 

Prijateljici Frances  in  Bobbi, se soočata s prehodom v odraslost. Ob večerih 

nastopata na literarnih druženjih in ljudem bereta svojo poezijo, nekega dne 

pa tam spoznata uspešno novinarko Melisso, ki ju povabi v svoj eleganten dom 

in jima predstavi svojega moža Nicka. Kmalu se spoprijateljijo, na videz 

neobvezno prijateljevanje pa se sčasoma zaplete v precej dramatične odnose.  

 

38. 

❒ SREČA JE, ČE VSEENO LJUBIŠ, Petra Hülsmann  

 

Isabelle obožuje tri stvari: televizijsko nadaljevanko,  delo v cvetličarni in juho 

z rezanci v vietnamski restavraciji čez cesto. Presenečenj ne mara. Potem pa 

vietnamsko restavracijo zaprejo in prevzame jo ambiciozni kuhar Jens, s 

katerim si takoj prideta navzkriž.  

 

39. 

❒ ZA OŽENIT, Curtis Sittenfeld  

 

Kakšen bi bil roman Prevzetnost in pristranost, če bi ga Jane Austen napisala 

danes? Curtis Sittenfeld nam ponuja svojo različico. 
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40. 

❒ PRISEŽEM PRI SVOJEM ŽIVLJENJU, Renée Carlino  

 

Najnovejši roman, ki osvaja vrhove vseh bralnih lestvic, je topel in duhovit, 
govori o pisateljici, ki se trudi zasloveti in poskuša napisati dobro literarno 

delo, vendar ji to onemogoča spopadanje s preteklostjo. 

 

41. 

❒ SISI - NAKLJUČNA CESARICA, Allison Pataki  

 

Piše se leto 1853 in Habsburžani so najmočnejša vladarska rodbina v Evropi. 

Mladi in premožni cesar Franc Jožef, čigar imperij se razteza od Avstrije do 
Rusije in od Nemčije do Italije, je pripravljen na poroko. Izbere si prelepo Sisi. 
Zelo dolg roman, a vreden branja. 

 

42. 

❒ NOVOROJEN, Margaret Mazzantini  

 

Pretresljiva zgodba o ljubezni, vojni, materinstvu in upanju. Glas iz preteklosti 
v Gemmi zbudi plaz spominov, zato se skupaj s sinom poda na pot upanja iz 

rodnega Rima v Sarajevo, da bi ga poučila o deželi njegovega rojstva in Diegu, 
očetu, ki ga ni nikoli spoznal. V tem z vojno zaznamovanem mestu pa jo čaka 
osupljivo razkritje, ob katerem bo spoznala vso razsežnost svoje izgube, 

srhljivo grozo vojne in odrešilno moč ljubezni. 

 

43. 

❒ ZVEZDA VEČERA, Susan Elizabeth Phillips  

 

Piper Dove si želi postati najboljša zasebna detektivka v Chicagu. Prva naloga? 

Neopazno mora slediti nekdanjemu zvezdniku moštva Chicago Stars Cooperju 
Grahamu. 
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44. 

❒ NAJINI VALOVI, Petja Rijavec  

 

Ajda osuplemu možu predlaga začasni razhod, Maks se jezen in razočaran 
odseli na drug konec Ljubljane. Zgode in nezgode novopečenih samskih 

avtorica opisuje z dobršno mero humorja, spremembe, ki si jih je predvsem 
Ajda tako želela, se sprevržejo v katastrofo. 

 

 

 

Biografije in spomini  

 

45. 

❒ LUCIFERKA, Svetlana Makarovič, Matej Šurc, Kotik  

 

Sledimo njeni življenjski in ustvarjalni poti, od najzgodnejših dni, kamor seže 

prvi spomin, do danes. Poznamo njena dela; poezijo, pravljice, šansone, nje pa 

ne. Bežanja v otroštvu, iskanja v odraščanju in zavestna odločitev o neizprosni 

samosti v zrelih letih.  

 

46. 

❒ APALAŠKA POT: 3500 KILOMETROV HRIBOV IN AMERIKE, Jakob J. 

Kenda  

 

Roman je iskriv in iskren zapis o avtorjevem doživljanju te dolge pešpoti. Prek 
razgibanega dogajanja med pohodom prikazuje tudi posebnosti te divjinske 

poti, ameriške narave in pohodništva. Prek popotnih tovarišev, mest ob poti 
in ljudi, ki jih srečuje v njih, pa razkriva sodobno ameriško stvarnost. 
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47. 

❒ NA STARA LETA SEM VZLJUBIL SVOJO MAMO, Dušan Jovanović  

 

V knjigi se avtor posveča zanj in za njegovo življenje pomembnim drugim. To 

so na eni strani njegovi sodobniki, umetniški kolegi, pa tudi po vsem svetu 
prepoznavne kulturne in politične ikone, kot so Rade Šerberbedžija, Brigitte 
Bardot, Silvio Berlusconi, na drugi strani pa tudi ljudje iz avtorjevega 

intimnejšega, osebnega prostora.  

 

48. 

❒ DVA KORAKA PO MOKRI MIVKI, Anne-Dauphine Julliand  

 

Naslov izpričuje mesto, kjer se vse začne, na mokrem pesku, kjer avtorica 

opazi, da je s hojo njene hčerke nekaj narobe. Po številnih pregledih je podana 

diagnoza: Thais ima redko genetsko bolezen in pred seboj le še nekaj mesecev 

življenja. Mati ji obljubi, da bodo ti meseci krasni. 

 

49. 

❒ STALINOVI OTROCI, Owen Matthews  

 

Dogajanje se začne na pragu druge svetovne vojne, ko pisateljev ded čez noč 

postane sovražnik ljudstva in s tem žrtev Stalinove paranoične čistke, ki ne 

prizanese niti njegovi družini – žena pristane v taborišču, hčerki pa v 

sirotišnici.  

 

50. 

❒ VIDIM SE V TEBI, Linda Jarosch, Andrea Larson  

 

Biti ljubljen in obenem svoboden je zagotovo eno izmed največjih hrepenenj v 
vsakem človeškem odnosu. Toda v nobenem ta želja ni tako obsežna kot v 

odnosu med materami in hčerami. Ta odnos je po eni strani pogosto izrazito 
topel in prijateljski, po drugi pa dostikrat tudi nadvse napet in zadržan. 
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51. 

❒ DELAJ, TECI, ŽIVI, Samo Rugelj  

 

Zgodba o ljubiteljskem tekaču, ki se po dvajsetih letih sedenja odloči (spet) 
preteči maraton 

 

52. 

❒ SIBIRSKA VZGOJA, Nikolaj Lilin  

 

Roman nas popelje med Sibirce, ki na silo preseljeni v Prednestrje tudi tu živijo 
tradicionalno življenje. Seveda pa tradicija v tem primeru pomeni nasilno 

življenje hudodelcev, ki se upirajo oblasti, bodisi carju ali pa komunistom, se 
preživljajo z ropanjem, preprodajanjem in drugimi nečednimi posli, ob tem 
delujejo po samosvojih moralnih in etičnih kodeksih, s katerimi fetišizirajo 

orožje in ubijajo tiste, ki kršijo pravila obnašanja, hkrati pa v posebnem 
ozračju medsebojne povezanosti vzgajajo svoje otroke v neustrašne ljudi. 

 

53. 

❒ TISTA LEPA LETA, Rado Kočevar, Mojca Volkar Trobevšek  

 

Ideja za knjigo se je rodila tam, kjer se je rodil Rado kot alpinist – v stenah 

nad Kamniško Bistrico neke čudovite jeseni, ko so snemali dokumentarni film 
o njem in njegovih soplezalcih. 

 

54. 

❒ BELO SE PERE NA DEVETDESET, Bronja Žakelj  

 

Belo se pere na devetdeset je pretresljiv, duhovit in navdihujoč roman, ki 
opisuje življenjsko zgodbo pripovedovalke, odraščajoče v sedemdesetih in 
osemdesetih letih. 
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55. 

❒ RESETIRAN, Jean-Marc Potdevin  

 

Mistična izkušnja poslovneža na pešpoti v Kompostelo.  »Svet se mi je obrnil 

na glavo, od znotraj se je popolnoma osvetlil, zdaj bom moral vse spremeniti 

in življenje postaviti na druge temelje.« 

 

56. 

❒ KO SE DOTAKNEŠ NEBA, Ivan Sivec  

 

Ganljiva zgodba o pogumu in ljubezni med Ivico Strehovec in alpinistom 

Cenetom Kramarjem. 

  

57. 

❒ MILEVA EINSTEIN, TEORIJA ŽALOSTI, Slavenka Drakulić  

 

Teorija žalosti je na prvi pogled biografski roman o Milevi Marić Einstein, 

soprogi slavnega fizika, znani po tem, da je možu pomagala pri matematičnih 

izračunih in razvoju teorije relativnosti ter bila edina ženska svojega časa, ki 

je študirala na züriški Politehniki. 

 

 

Fantazijski in ZF romani  

 

58. 

❒ PARFUM, Patrick Süskind  

 

Pariz, 18. stoletje; čas neznosnega mestnega smradu. Ulice smrdijo po gnoju, 

dvorišča po urinu, stopnišča po podganjih iztrebkih, kuhinje po pokvarjenem 

zelju in spalnice po umazanih rjuhah. Sredi teh vonjav se nekega vročega 

poletnega dne rodi Jean-Baptiste Grenouille – otrok brez lastnega vonja, a s 

čudežno občutljivim vohom.   
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59. 

❒ SEDEM, David Benjamin  

 

Doktor arheologije, po ženini smrti zapade v depresijo. Nekega dne se le odloči, 
da se bo odpravil od doma in sreča psihoterapevtko Barbaro. Predlaga mu 

zdravljenje z regresijo (vračanje v pretekla življenja s pomočjo hipnoze). Z 
vsakim obiskom regresija postaja globlja in uspešnejša a se proti svoji volji 
zaplete v vrtinec skrivnostnih spletk, skrivnih organizacij in nenavadnih 

šifriranih sporočil. 

 

60. 

❒ DUŠA, Stephenie Meyer  

 

Zemljo napade nevidni sovražnik, ki v človeštvu vidi slabo civilizacijo, zato se 

jo trudi izbrisati iz vesolja. Miroljubni vsiljivci si prisvojijo človeška telesa in v 

njih naselijo svoje čiste duše, da bi z Zemlje pregnali bolezni, vojne in druge 

grozote. Večina ljudi podleže in postanejo gostitelji, le peščici uspe preživeti.  

 

61. 

❒ IZRUVANA, Naomi Novik  

 

Agneška ima rada svojo dolino, mirno vasico, drevesa in bleščečo se reko. A 
živi blizu strohnelega Gozda, polnega zla, ki vdira tudi v življenje njene 
družine. Pred Gozdom jih varuje hladni čarovnik, ki ga kličejo Zmaj. Toda za 

svojo pomoč zahteva strašansko plačilo: mlado dekle, ki mu mora služiti deset 
let. 

 

62. 

❒ PEŠČENI PLANET, Frank Herbert  

 

Na Arrakisu, znanem tudi kot Sipina, je vsaka kapljica vode pravo razkošje, 
prostrane puščave pa so dom skrivnostnih, orjaških peščenih črvov. 
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63. 

❒ NORDIJSKA MITOLOGIJA, Neil Gaiman  

 

S severnim sijem osvetljene zgodbe o vilinih in velikanih, bolečih izdajstvih, 
vzponih in padcih. 

 

 

Kriminalke in trilerji 

 

64. 

❒ TISTO, Stephen King  

 

Sedem najstnikov doživi grozljivo izkušnjo v domačem kraju Derry v ameriški 

zvezni državi Maine. Spopasti se morajo z nečim groznim, kar že stoletja 

ustrahuje in mori. Vsakih 27 let se zbudi in se hrani z ljudmi, najraje z otroki. 

Ko Georgie postane žrtev, se njegov brat Bill in šest njegovih prijateljev odloči, 

da bodo izsledili zlo. 

 

65. 

❒ MRTVI TEK, Kurt Aust  

 

Mrtvi tek je triler o Touru de France. Govori o dopingu, podkupovanju in 
prirejanju rezultatov – in nagli smrti. Poslastica za vse ljubitelje kolesarstva. 

 

66. 

❒ OTOK, Åsa Avdic  

 

Samotni otok. Šest kandidatov za eno delovno mesto. Zahteven psihološki test. 

Navidezen umor. Dobrodošli na Isoli. 
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67. 

❒ NASAD ORANŽEVCEV, Larry Tremblay  

 

Srhljiv roman o grozi samomorilskega terorja. 

 

68. 

❒ RESNICA O AFERI HARRY QUEBERT, Joël Dicker  

 

Zgodba, ki se v celoti dogaja v ZDA, se vrti okoli nepojasnjenega izginotja 
petnajstletne Nole Kellergan, katere posmrtne ostanke čez nekaj desetletij po 

naključju izkopljejo na vrtu pisatelja Harryja Queberta. Zadeva se dodatno 
zaplete, ko se izkaže, da sta bila najstnica in pisatelj ljubimca. Quebert je edini 
osumljenec, primer se zdi rešen. A to je šele začetek. 

 

69. 

❒ TIHA VODA, Viveca Sten  

 

V toplem julijskem jutru je na Sandhamnu, idiličnem švedskem počitniškem 
otoku, sprehajalec s psom zagledal grozovit prizor: naplavljeno truplo, ovito v 

ribiško mrežo. 

 

70. 

❒ NORO ZALJUBLJENA, Stella Norris  

 

Zasebna preiskovalna agentka Trissa Torello raziskuje skrivnostno izginitev 
Franca Milerja, zeta bogatega grofa Kornelija Marolta iz podeželskega mesteca 

v italijanski Kampaniji. 
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71. 

❒ BREZSKRBNO, Jo Nesbo  

 

Rop banke. Ropar od bančne uslužbenke zahteva, naj izprazni denar iz 
bankomata, potem pa jo ustreli, pri čemer je iz videoposnetka videti, kakor da 

ga je ta prepoznala. Harry Hole za pomoč prosi tudi enega najnevarnejših 
norveških kriminalcev, ciganskega roparja Raskola, kar ga potegne v usoden 
vrtinec dogodkov.   

72. 

❒ OTROK 44, Tom Rob Smith  

 

Lev Demidov je preiskovalec Službe državne varnosti. V službi dobro 
napreduje, saj resnično verjame v stalinistični sistem in njegove vrednote. 

73. 

❒ V NAJTEMNEJŠEM KOTU, Elizabeth Haynes  

 

Popoln moški spremeni njeno življenje v popolno katastrofo. 

74. 

❒ TRI SEKUNDE, Anders Roslund, Borge Hellström  

 

Hoffman živi dvojno življenje, s svojo družino in tajno življenje, v katerem vsak 

dan zre smrti v oči. Je tajni operativec švedske policije in zanj ve samo ena 
oseba. Ko se predaja mamil  ponesreči, se mora vtihotapiti  v zloglasni švedski 
zapor. 

75. 

❒ SKRIVNOST OKRASNE ZAPONKE, Agatha Christie  

 

Ko osebnega zobozdravnika Hercula Poirota najdejo ustreljenega v ordinaciji, 
policija ugotovi, da je šlo za samomor. Poirot seveda hitro podvomi o takšni 
ugotovitvi in izkaže se, da so njegove 'male sive celice' pravilno zaznale 

policijsko napako. 
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76. 

❒ LUTKA IZ CUNJ, Daniel Cole  

 

V londonskem stanovanju policisti najdejo grozljivo truplo. Nekakšno lutko, 
sestavljeno iz telesnih delov šestih različnih žrtev. V romanu spremljamo bitko 

s časom proti morilcu, za katerega se zdi, da je vedno korak pred njimi.   

 

77. 

❒ PRISEGA, James Patterson  

 

Detektiv Alex Cross je po srcu družinski človek – nič ni v njegovem življenju 

važnejšega kot družina. To ve tudi neznanec, ki izkorišča Crossovo moč kot 
orožje, naperjeno proti njemu. Če so tisti, ki jih ima najraje, ogroženi, bo Cross 
storil vse, da bi jih zaščitil. A če jih bo kakor koli poskušal zaščititi, bodo umrli. 

 

78. 

❒ KNJIGA ZRCAL, E. O. Chirovici  

 

Ameriški literarni agent v pisarno prejme zanimivo pismo. Neki Richard Flynn, 

ki pred tem še nikoli ni ničesar izdal, mu pošlje prve strani svojih spominov 
na mladost, natančneje študentska leta. Takrat se je nehote zapletel v 
preiskavo umora njegovega znanca, katerega morilec še danes ni znan. 

Rokopis se konča, preden je razkrita identiteta morilca, zato začne agent s 
pomočjo novinarja preiskovati več kot dvajset let star umor. 

 

79. 

❒ KNJIGA PO VAŠI IZBIRI ALI KNJIGA IZ DOMAČE KNJIŽNICE 

 

 

Opomba: opisi knjig so bili pridobljeni preko spletnih portalov BIBLOS, DOBRA KNJIGA ter BUKLA.  
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