
75 pesmi od Dekleve do Peratove #sodobna slovenska poezija
*Alexie, S.: Absolutno resničnostni  #mladostniki, odraščanje, Indijanci, ZDA
Allende, I.: Eva Luna #mistični r. – parodija na tv nadaljevanke
Allende, I.: Japonski ljubimec #svetovna vojna, ljubezen, japonska kultura
Andersson, P.: O indijcu, ki se je.. #Indija, kolesarjenje, Švedska, ljubez
Anonimni kolesar  #spomini, kolesarska dirka, doping
Auel, J.: Otroci zemlje  #prazgodovina, ženska junakinja, v nadaljevanjih
*Babnik, Gabriela: Koža iz bombaža  #roman, Afrika
*Backman, F: Mož z imenom Ove  #švedska knjiž., starost, skand. humor
Bednarski, P.: Modrikasti sneg  #taborišče
Beigbeder, F.: Ljubezen traja tri leta #ljubezen, fatalizem
Bin Ladin, C.: Kraljevina izza tančice #Arabci, vsakdanje življenje, spomini
*Bobić Mojsilović, M.: Lakota #odnosi med spoloma, kapitalizem,
povzpetništvo
Bohjalian, C.: Bizonji vojščak #družinska tragedija, drama
Bolt, U.: Hitrejši od strele #avtobiografija, atletika
Börjlind, C.: Pomladna plima #kriminalni r., Švedska, zastaran
primer,brezdomci
Bouvier, N.: Uporaba sveta #potopis, popotništvo, Balkan, Orient
*Bowen, J.: Potepuški maček Bob  #potepuštvo, živali
Burgess, M.: Nicholas Dane  #Anglija, šola, spolna zloraba
Cao, W.: Bron in Sončnica  #sirote, revščina, kitajska književnost
Carr, J.: Mesec dni na podeželju #ang. podeželje, spomini na
vojno,melanholija
*Capus, A.: Leone in Louise #Francija, mladostna ljubezen, družina, vojna
Celin, J.: Številka 66229 #biografski roman, Primorska, vojni ujetnik
Clark, M: Rada pleše, rada ima glasbo #lahkoten kriminalni roman
Cohen-Scali Sarah: Max  #Nemčija, Hitler
Costello, J.: Seznam želja  #ljubezen, romantika
D' Andrea, L.: V senci zla  #kriminalni r., psihološki roman, dolomiti
*Dabos, C.: Zrcalka #znanstvena fantastika, v nadaljevanjih
Dai, N.: Blzac in kitajska šiviljica #kitajska kulturna revolucija, prevzgoja 
*Demšar, A.: Olje na balkonu #kriminalni r., smrt v nenavadnih okoliščinah,
Maribor, prvi primer inšpektorja Vrenka
*Dicker, J.: Knjiga o Baltimorskih #ZDA, družinske skrivnosti, pisatelji

*Dicker, J.: Resnica o aferi Harry Quebert  #kriminalka, pogrešane osebe
Djilas, I.: Hiša #kredit, hiša, družina
Dolenc, M.: Ozvezdje Jadrana #Jadran v drugačni luči 
Dolenc, M.: Pes z Atlantide #življenju na otoku, neokrnjena narava
*Dowd, S.: Barjanski otrok #S. Irska, zgodovinska pripoved,

Drakulić, S.: Obtožena  #zlorabe žensk in otrok, travme, nasilje v družini
Fraser, C. M.: Rhanna #ljubezen, Škotska
Gaarder, J.: Lepotica s pomarančami #minevanje, ljubezen, oče
Gantar, M.: Ko imajo hormoni žur #hormoni, prehrana, sprememba 
Gaude, L.: Sonce Scortovih  #družina, drama, Italija
Gavalda Ana: 35 kil upanja  #otroci, učne težave
Gerritsen, T.: Igranje z ognjem #ljubezen, Benetke, glasba, pregon Judov
*Gilbert, E.:Pečat stvarjenja #botanika, odnosi med spoloma, potovanja
Gray, P.: Nikoli vama ne bo uspelo! #prijatelstvo, romanje, Camino
Grimbert, P.: Skrivnost #družinska drama, laži, Judje
Gromača, T.: Bele vrane #Istra, posebneži
Grylls, B.: Blato, znoj in solze #biografija, pustolovec
Haasse, H.: Črno jezero  #kolonializem, otroštvo, Indonezija
Harari, Y. N.: Sapiens: Kratka zgodovina človeštva  #svetovna zgodovina
Harris, J.: Čokolada #ljubezen, Francija
Harris, R.: Pompeji #zgodovinski roman, Pompeji
*Haynes, E.: V najtemnejšem kotu #triler, ljubezenski partnerji, nasilje 
Hemon, A.: Knjiga mojih življenj #avtobiogr. eseji, izseljenstvo, identiteta
Henry, V.: Dolgi konec tedna  #medosebni odnosi, skrivnosti
Howard, L.: Mackenzijeva gora #ljubezen, družina, Indijanci, v
nadaljevanjih
Jamar Legat, M.: Kibetova hiša na škofjeloškem placu #zgodovina,
Škofja Loka
Joyce, R.: Nenavadno romanje Harolda Frya  #odnosi med partnerjema
Jurek, S.: Jej in teci #tek, ultramaraton, prehrana
Juvančič, M.: V sedlu motocikla  #potopis, S. Amerika in Evropa
Kapuscinski, R.: Cesar #potopis, Etiopija
Karlin, A.: Sama #avtobiografija

         politični konflikti, fantje
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ki so pozabljene, a nepozabne,
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Berite, prevetrite misli, doživite svet.

“Najboljša knjiga je najboljša družba.” 
Lord Chesterfield



Milčinski, F.: Sončna ura #poezija, Ježek
Mlakar, T.: Klošarka z Miklošičeve #ločitev, brezdomstvo, upanje
Montero, R.: Strasti #biografija, ljubezenski pari, znamenite osebnosti
Morrissey, D.: Opalna puščava #Avstralija, prijateljstvo, rudarstvo
Mortenson, G.: Tri skodelice čaja #spomini alpinista, pakistanska vas, šola
Muck, D.: Panika #humor, ljubezen
Munoz, A.: Psihologi, psihiatri in drugi norci #tragikomično, iskanje smisla 
 življenja
Murakami, Haruki : Južno od meje, zahodno od sonca #minljivost ljubezni,
nežno,
Musso, G.: In potem, Klic angela, Centrali park #brez predaha, ljubezen s
pridihom nadnaravnega in duhovnega
Ng, C.: Prikriti plameni #matere, medosebni odnosi, najstništvo
Nemirovsky, I.: Francoska suita #Francija, druga svetovna vojna
*Nesbo, J.: Ščurki  #kriminalka, triler
Niland, D.: Shiralee  #otroci, potepuštvo
*Novak, B.: Pasja grofica #zgodovina, Napoleon, ljubezen
Novak, B.: Zaletenci #človeška neumnost, humor
Ogawa, Y.: Darilo števil #demenca
*Olmi, V.: Bakhita  #biografija, suženjstvo
*Paasilinna, Arto: Ladjar z lepimi stopali  #humor, ljubezen
Pachen, A.: Zgodba o Ani La   #Tibet, samostan
*Pamuk, R.: Rdečelaska #turška kultura, očetje, sinovi, družinski odnosi
*Partljič Tone: Pesnica  #spomini na otroštvo, Pesnico
*Partljič, T.: Sebastjan in most #zgodovina, mostovi, Mariborčani
Perko, A.: Večkrat sem ji kupil rože, kot je ona mene pričakala v negližeju
#odvisnost, klinična psihologija, ljudje v stiski
*Pevec, M.: Teža neba #skorajda običajna zgodba vsakega para, dokler...
Pištanek, P.: Rivers of Babylon #satira, bogatenje, Slovaška, družb. razmere
Radinger, E. H.: Modrost volkov #volkovi
*Rahimi, A.: Kamen potrpljenja #Afganistan, rekapitulacija zakona
Reeves, H: Klop minevanja #vesolje, znanost, filozofija
Ritheu, J.: Sanje v megli #Čukotski polotok (Azija), arktični lovci
*Rugelj, S.: Resnica ima tvoje oči  #družina, odnosi, resnica
Ruiz Zafon, C.: Senca vetra #Katalonska knjiž., odraščanje, 1945-45

Schlink, B.: Bralec #ljubezen, povojni čas, branje
See, L.: Snežna roža #ženske, Kitajska
Sendker J.: Prisluhni srcu, Uglašeno srce  #Burma, ljubezen
Sepetys, R.: V morju zrnce soli #zgodovinski roman, svetovna vojna,
*Shafak, E.: Štirideset pravil ljubezni #ljubezen, filozofija, duhovnost
Siegel, D.: Vzgoja brez drame #vzgoja
Simsion, G.: Projekt Rosie  #aspergerjev sindrom, humor, ljubezen
Sin, K.: Prosim, pazi na mamo  #družina, medsebojni odnosi
Sivec, I.: Dopust s taščo #humor
Specht, R.: Tisha #Aljaska, Indijanci, zlata mrzlica, učiteljice
Stamm, P.: Agnes #ljubezensko razmerje
Stedman, M. L.: Luč sredi morja  #najdenčki, Avstralija, zakonci
Steel, D.: Zoya  #ljubezen, zgodovina, Rusija
*Strayed, C.: Divja #potopis, ZDA, hoja
Stridsberg, G.: Mojih pet življenj #spomini baronice na njenih pet,
pustolovskih življenj
Suhadolc, J.: Od Akropole do Ribnice #potopis, kolesarjenje
Svetel, A.: Dobra družba
Šalamov, V.: Kolimske zgodbe  #Sovjetska zveza, taborišče
Štaudohar, I.: Magija za realiste #eseji
Švigelj, B.: Coco Dias #tango
Tomažič, A.: Česar ne moreš povedati frizerki #sodobna sl. kratka proza
Tomšič, M.: Grenko morje #aleksandrinke
*Tribuson, G.: Zgodovina pornografije #odraščanje v Jugoslaviji
Tucholsky, K.: Grad Gripsholm #poletna zgodba, zaplet
Tuta, J.: Vse barve Polinezije #potopis, Polinezija, jadranje
Viggers, K.: Svetilničarjeva žena #družinska skrivnost, Tasmanija
Vrabič, V.: Prestreljene sanje #biografski r., Kajuh, slovenski pesnik
Wells, B.: O koncu žalosti  #odraščanje, izguba staršev, internat
*Wyld, E.: Vseh ptic petje #avstral. knjiž., psihološki značaj, preživetje
*Zusak, M.: Fant, ki je postal most #družiin. vezi, oče–sin, preizkušnje
Žagar, M.: Dva brata, trije svetovi  #zgodba družine, spomini

*dostopno tudi kot e-knjiga na Biblosu

Karlin, A.: Samotno potovanje #potopis, spomin
*Karystiáni, I.: Mala Anglija #grški otok, ženske, pomorščaki
Kawakami, H.: Aktovka #japonska književnost, odnosi
*Kenda, J.: Apalaška pot #potopis, ZDA, hoja
Keret, E.: Še zadnja zgodba in konec #kratka proza, izraelska knjiž.
Kermauner, A.: Dnevnik Hiacinte Novak #slovenska Bridgiet Jones
*Kinnunen, T.: Križišče štirih poti  #finska knjiž., družinsko-generacij.
pripoved
Kocmut, A.: Trije razlogi #družina, kaos
Konc Lorentzutti, N.: Bližina daljave  #otroštvo, odraščanje, vojna,
spomini
Kras in Brkini za radovedneže in ljubitelje #Kras, Brkini, zanimivosti
Lainšček, F.: Ne bodi kot drugi #poezija, ljubezen
*Lainšček, F.: Strah za metulje v nevihti #Jugosl. vojska, ljubezen, 

Lawson, M.: Vranje jezero #družina, spomini na odraščanje
Leante, L.: Verjemi, da te imam rad #o moči ljubezni med bogato
mladenko in revnim mladeničem
Lessing, D.: Peti otrok  #angleški roman, družina, drugačnost
Lewycka, M.: Kratka zgodovina traktorjev v ukrajinščini #humor,
družinske vezi
Lindnord, M: Artur: pes, ki je prečkal džunglo... #psi, šport, spomini
Lloyd, J.: Jack in Amy #ljubezen, strast
Lötter, E.: To sem jaz, Anna #zloraba, resničnost, spomini
Louis, E.: Opraviti z Eddyjem #odraščanje, revščina, spolna identiteta
Maj, N.: Zapornik #zapor, upanje
*Matthews, O.: Stalinovi otroci #biografski r., Sovjetska zveza, družb.
razmere
Mauser, K.: Rotija #kmečka povest, gorenjsko kmečko okolje
*Mazzantini, M.: Ne premikaj se #Italija, prometne nesreče, hčere,
očetje
*Mazzini, M.: Izbrisana #Slovenija, izbrisani, samske matere
McDonald, B.:Alpski bojevniki #slovenski alpinizem, zgodovina
Mckinley, T.: Matildin zadnji valček  #ljubezen, Avstralija
Meroi, N.: Ne pustim te čakati #alpinizem, spomini

         življenska obdobja


