1. OKTOBER 2020 - 28. FEBRUAR 2021

KNJIGE,
KI VAM NE BODO
PUSTILE ZASPATI
Knjižničarke smo
za vas izbrale knjige,
ki vam bodo v dolgih
večerih krajšale spanec.
Prepustite se
napetim,
žgečkljivim,
pretresljivim zgodbam...

KNJIŽNIČARKE
PRIPOROČAMO

*Adams, D.: Štoparski vodnik po galaksiji #vesolje, medplanetarna
potovanja
Adler O., J.: Fazanarji #napeta skandinavska kriminalka iz danskih logov
Allende, I.: Hiša duhov #magičnost, Južna Amerika, družinska saga
Ammaniti, N.: Ni me strah #južna Italija, otroci, skrivnosti
Appanah-Mouriquand, N.: Annina poroka #materinstvo, hčere, ljubezen
Atwood, M. E.: Deklina zgodba #ženske, družbeni položaj, 21. stol.
Atwood, M.E.: Testamenti #ženske, spolna diskriminacija, distopični roman
Austen, J.: Prevzetnost in pristranost #angl. družba, dogovorjene poroke
*Avdic, A.: Otok #samotni otok, skupina kandidatov za delovno mesto,
psihološki test, manipulacija
Avit, C.: Tukaj sem #gorske nesreče, bolnišnica, upanje, ljubezen
Bashir, H.: Solze puščave #ženske, Darfur, spomini
Batista N., T.: Tunel #brezposelnost, medosebni odnosi, spolna identiteta
Benioff, D.: Mesto tatov #Leningard, 2. svetovna vojna, pogum, prijateljstvo
*Bobić Milosavljević, M.: Abeceda mojega življenja #odnosi, zakonsko
življenje, humor
Bondoux, A.-L.: Morilčeve solze #očetje, sinovi, nasilje
Budau, E.: Ljubezen v f-molu #ljubezen v zrelih letih, žgečkljiva romanca
Bukowski, C.: Ženske #spolnost, vulgarnost, odnosi med spoloma
Chua, A.: Bojna pesem mame tigrice #družina, biografski roman, vzgoja
po kitajsko
Coelho, P.: Enajst minut #prostitucija
Cognetti, P.: Osem gora #raziskovanje, prijateljstvo
Cohen -Scali, S.: Max #nacistične ideje, arijska rasa, pretresljivo
Copeland, J.: Iz ljubezni do Ane #avtizem, samostojnost, spomini
Cortese, D.: Od davnine do divjine:popotniški dnevnik #pohodništvo,
naravne znamenitosti , kulturna dediščina
Crippa, L.: Fotograf iz Auschwitza #taborišlče, spomini, avtobiog. roman
Cruise, J.: Stava #ljubezen, humor
Defonseca, M.: Preživela z volkovi #beg, preživetje v divjini, pogum
*Demšar, A.: Otok #smrt, umori, medosebni odnosi
Dragoman, G.: Beli kralj #odraščanje, Romunija, totalitarizem
Drakulić. S.: Okus po moškem #ženske, obsedenost, umori

*Echenoz, J.: Pobliski #Nikola Tesla, biografija, izumitelji genij
*Ferrante, E.: Dnevi zavrženosti #ločitev, obup, depresija
Ferrari, R.: Murva Fabianijevih #biografski roman, Kras, ljubezen
Flisar, E.: Čarovnikov vajenec #osebna rast, tantra, duhovnost, rahločutno
Flynn, G.: Ostrina #kriminalka, skrivnosti, raziskovanje lastne preteklosti
Foenkinos, D.: Delikatno #rahločutno, izgubljena ljubezen
Fowles, J.: Zbiratelj #ugrabitev, obsedenost, psihološki roman
Gaarder, J.: Zofijin svet #zgodovina, filozofija, napeto branje
Gala, A.: Turška strast #Španija, erotika, zaslepljenost
Garcia Marquez, G.: Ljubezen v času kolere #magični realizem, strast,
vztrajanje v ljubezni
Geda, F.: V morju so krokodili #otroci, begunci, hrepenenje, spomini
Gilbert, E.: Jej, moli, ljubi #potovanje, iskanje smisla, ljubezen
Giordano, P.: Samotnost praštevil #drugačnost, osamljenost, prijateljstvo
Glastra, K.: Sad strasti #rekonstrukcija neke ljubezni, vprašanje očetovstva
iskanje resnice, nenavaden konec
*Glattauer, D.: Proti severnemu vetru #el. pošta, dopisovanje, ljubezen
*Glattauer, D.: Za vedno tvoj #posesivna ljubezen, popoln sopotnik,
psihološka manipulacija
*Green, J.: Neskončen stolp želv #mladostniki, samopodoba
Grover, B.: Poljub iz Rusije #ljubezenska zgodba med tujcem in Rusinjo,
stalinizem
Guenard, T.: Močnejši od sovraštva #zavržen otrok, mladostniška
delikventnost, rehabilitacija, uspeh v življenju, čudeži, spomini
Hanauer, C.: Hišna mrha: 26 žensk govori resnico … #seks, osamljenost,
delo, materinstvo, zakon
Hafis: Zapleši z menoj: 108 divje sladkih pesmi #duh. poezija, sufizem
Harris, R.: Pompeji #vulkanski izbruhi, zgodovinski roman
*Ihan, A.: Slike z razstave #zdravstvo, korupcija, odnosi med spoloma
Ilhan, C.: Izgnanstvo #izgnanstvo, bolečina, trplenje
Izpoved iz harema #spomini, ženske, pretresljivo
Jalen, J.: Cvetkova Cilka #podeželje, preživetje
*James, J.: Nekaj kot ljubezen #brateje in sestre, agentje, ljubezenski r.
Jensen, L.: Deveto življenje Louisa Draxa #fantje, nesreče, medicinski
čudeži

Jessop,
Karlin, C.:
A.: Pobeg
Samotno#mormoni,
potovanje zatiranje,
#potopis,napeto
spomin
*Jovanović,
sem
vzljubil
mamo #odnosi,
*Karystiáni,D.:
I.: Na
Malastara
Anglijaleta
#grški
otok,
ženske,svojo
pomorščaki
spomini,
avtobiografija
Kawakami,
H.: Aktovka #japonska književnost, odnosi
Joyce,
J.:
Pisma
Noripot
#pisma,
erotika,
*Kenda, J.: Apalaška
#potopis,
ZDA,biografije
hoja
Julliand,
A.:
Dva
koraka
po
mokri
mivki
#starševska
ljubezen
Keret, E.: Še zadnja zgodba in konec #kratka proza,
izraelska
knjiž.
premaga
vse,
osebna
zgodba
Kermauner, A.: Dnevnik Hiacinte Novak #slovenska Bridgiet Jones
Kadare,
I.: Zlomljeni
maščevanje,
Albanija, tradicionalizem
*Kinnunen,
T.: Križiščeapril
štirih #krvno
poti #finska
knjiž., družinsko-generacijska
Kagge,
E.:
Hoja
#hoja,
odnos
do
narave,
samospoznavanje
pripoved
*Karlovšek,
Gran
canaria
#ljubezenska
zgodba, izguba spomina,
Kocmut, A.:I.:Trije
razlogi
#družina,
kaos
iskanje
identitete N.: Bližina daljave #otroštvo, odraščanje, vojna,
Konc Lorentzutti,
Kay,
A.:
spominiTole bo bolelo #zdravstvo, ginekologija, dnevnik, humor
Kidd,
S.:Brkini
In dobila
je krila #prijateljstvo,
rasizem,
pretresljivo
Kras in
za radovedneže
in ljubitelje #Kras,
Brkini,
zanimivosti
Kinsella,
S.:
Moje
skrivnosti
#humor,
ljubezen
na
delovnem
mestu,
Lainšček, F.: Ne bodi kot drugi #poezija, ljubezen
žgečklivo
*Lainšček, F.: Strah za metulje v nevihti #Jugosl. vojska, ljubezen,
*Koch,
H.: obdobja
Večerja #družina, Nizozemska, mladostniško prestopništvo
življenska
Kocmut,
razlogi
Lawson,A.:M.:Trije
Vranje
jezero#družina,
#družina,služba,
spominihumor
na odraščanje
Krakauer,
J.:
Izginuli
#Everest,
komercialne
odprave
Leante, L.: Verjemi, da te imam rad #o moči ljubezni med bogato
Krakuer,
J.: Vin divjini
#biografski roman, pustolovski roman
mladenko
revnim mladeničem
Kramer,
sveta sem
srečala
Noaha
#mladostniki,
Lessing,I.:D.:Na
Petikoncu
otrok #angleški
roman,
družina,
drugačnost
bolezen,
ljubezen
Lewycka,medosebni
M.: Kratka odnosi,
zgodovina
traktorjev v ukrajinščini #humor,
Kureishi,
Buda iz predmestja #multikulturnost, London, prodorni
družinskeH.:vezi
humor
Lindnord, M: Artur: pes, ki je prečkal džunglo... #psi, šport, spomini
Lloyd, E.:
J.: Jack
in Amyjaz,
#ljubezen,
strast spolna zloraba, odnos mama-hči
Lötter,
To sem
Anna #otroci,
Lötter, E.:N.:
To Kairska
sem jaz, Anna
#zloraba,
resničnost,
spomini
Mahfouz,
trilogija
#Arabci,
družinska
kronika, patriarhat
Louis,N.:
E.: Iskanje
Opraviti zizgubljenega
Eddyjem #odraščanje,
revščina, spolna
identiteta
*Maj,
fanta #mladostniki,
posvojenci
Maj,
N.:
Zapornik
#zapor,
upanje
Mansell, J.: Bodi moja #seksi, ljubezensko, lahkotno
*Matthews,
O.: Stalinovi
otroci #biografski
r., Sovjetska
družb.
Marai,
S.: Sveče
so dogorele
#prijateljstvo,
ljubezenskizveza,
trikotnik,
razmere
spomini
Mauser, K.: Rotija
#kmečka povest,
gorenjsko
*Mazzantini,
M.: Novorojen
#Sarajevo,
vojna,kmečko
matereokolje
in sinovi
*Mazzantini,
M.:
Ne
premikaj
se
#Italija,
prometne
nesreče,
hčere,
*Mazzini, M.: Nemška loterija #povojna leta, loterija, prevara
očetje Smith, A.: Prva damska detektivska agencija #Afrika,
McCall
*Mazzini, M.:
Izbrisana #Slovenija, izbrisani, samske matere
detektivka,
napeto
McDonald,B.:
B.:Alpski
#slovenski
alpinizem,
McDonald,
Alpskibojevniki
bojevniki
#slovenski
alpinisti,zgodovina
odprave, Himalaja
Mckinley,
T.:
Matildin
zadnji
valček
#ljubezen,
Avstralija
McEwan, I.: Cementni vrt #Anglija, trpek obraz življenja, morbidna
Meroi, N.: Ne pustim te čakati #alpinizem, spomini
zgodba

Milčinski,
ura #poezija,
Ježek skrtačim lase #iskrena čutna
Melissa,F.:P.:Sončna
Pred spanjem
si stokrat
Mlakar,
T.: Klošarka
#ločitev,
brezdomstvo,
upanje
pretresljiva
zgodbaz oMiklošičeve
iskanju ljubezni
z erotičnim
pridihom
Montero,
#biografija,
ljubezenski
znamenite osebnosti
*Milek, R.:
V.: Strasti
Cavazza
#biografija,
slovenskipari,
igralci
Morrissey,
D.:Razpoložena
Opalna puščavaza#Avstralija,
prijateljstvo,
rudarstvo
*Milek, V.:
Pariz #zgodbe,
umetniki
Mortenson,
G.: TriA.:skodelice
čaja #spomini
alpinista, pakistanska vas, šola
Mornštajnova,
Hana #Židje,
vojna, skrivanje
Muck,
D.:
Panika
#humor,
ljubezen
*Mrvar, N.: Ljubimec na klik #iskanje partnerja, odnosi
Munoz,
psihiatripsihiatri
in drugi norci
#tragikomično,
iskanje smislasmeh
Munoz,A.:A.Psihologi,
R.: Psihologi,
in drugi
norci #psihoterapija,
življenja
kot najboljša terapija, zabavne vsakodnevne situacije
Murakami,
: Južno name
od meje,
zahodno prijateljstvo,
od sonca #nežna
in boleča
Musso, G.:Haruki
Boš čakal
#ljubezen,
nadnaravno
pripoved
o minljivosti
ljubezenskih
poti mladoletnice
Nabokov,
V. V.: Lolita
#erotični roman,
Musso,
G.:K.:
In Poslušaj
potem, Klicme,
angela,
#brez, predaha,
s
Nadrag,
tebiCentrali
pojempark
#odnosi
rejništvo, ljubezen
alkoholizem
pridihom
in duhovnega
Nedjma:nadnaravnega
Mandelj #Maroko,
čutnost, hrepenenje
Ng,Nothomb,
C.: PrikritiA.:plameni
#matere, medosebni
odnosi,
najstništvo
S stahospoštovanjem
#prva
zaposlitev,
multinacinalne
Nemirovsky,
družbe I.: Francoska suita #Francija, druga svetovna vojna
*Nesbo,
Novak,J.:K.:Ščurki
Črna #kriminalka,
mati zemlatriler
#psihične travme, otroštvo, samomori
Niland,
#otroci,
potepuštvo
Oliver,D.:L.:Shiralee
Delirium
#znanstvena
fantastika, svoboda, človečnost, ljubezen
*Novak,
B.:
Pasja
grofica
#zgodovina,
Napoleon,
ljubezen
Paris, B. A.: Za zaprtimi vrati #družinski
odnosi,
nasilje
Novak,
B.: Zaletenci
#človeška
humor
Parsons,
T.: Za mojo
maloneumnost,
#izguba ljubezni
Ogawa,
Y.: D.:
Darilo
številbridkosti
#demenca#izjemen učitelj, delo z zahtevnimi
Pennac,
Šolske
*Olmi,
V.: Bakhita
#biografija,
mladostniki,
drugačen
pristopsuženjstvo
*Paasilinna,
Ladjar#siciljanska
z lepimi stopali
#humor,
ljubezen
Prior, L.: LaArto:
Cucina
kuhinja,
družinske
vezi, ljubezen
Pachen,
A.:
Zgodba
o
Ani
La
#Tibet,
samostan
Puškin, A. S.: Skrivni zapiski A. S. Puškina #erotika, spomini
*Pamuk,
Rdečelaska
#turška
kultura,#črni
očetje,
sinovi,
družinski
odnosi
Riel, J.: R.:
Odbite
arktične
zgodbe
humor,
arktični
utrganci,
napete
*Partljič
Tone:
Pesnica
#spomini
na
otroštvo,
Pesnico
zgodbe
*Partljič,
T.: Sebastjan
in most
#zgodovina,
mostovi, Mariborčani
*Rooney,
S.: Pogovori
s prijatelji
#študentke,
odnosi, biseksualnost
Perko,
A.: C.:
Večkrat
sem ji kupilsocialna
rože, kotomrežja,
je ona mene
pričakala
Santos,
Laž #zaporniki,
ljubezen,
laž v negližeju
#odvisnost,
psihologija,
ljudje#kratke
v stiski zgodbe
Schlink, B.:klinična
Ljubezenski
pobegi
*Pevec,
M.: B.:
TežaOlga
neba#ljubezen,
#skorajdasamoizpolnitev,
običajna zgodbaživljenjska
vsakega para,
dokler...
*Schlink,
zgodba
Pištanek,
of Babylon
#satira,
bogatenje,
Slovaška,vprašanja
družb. razmere
Schmidt,P.:E.:Rivers
Oskar
in gospa
v rožnatem
#bolezen,
o življenju
Radinger,
H.: Modrost
in smrti E.
v očeh
otroka volkov #volkovi
*Rahimi,
A.:
Kamen
potrpljenja
rekapitulacija
zakona
Sepulveda, L.: Starec,
ki je #Afganistan,
bral ljubezenske
romane
#pragozd, stara
Reeves,
H: Klop
minevanjaekološka
#vesolje,inznanost,
plemena,
tenkočutnost,
socialnafilozofija
nota
Ritheu,
J.: Sanje
v megli
#Čukotski
polotok
(Azija),
arktični lovci
*Shafak,
E.: Čast
#družinski
odnosi,
Kurdi,
povezanost
dvojčkov
*Rugelj,
S.:J.Resnica
tvoje ni
očivedno
#družina,
odnosi,
resnica
Simmel,
M.: Paima
čeprav
kaviar
#tajni
agenti, vohunstvo,
Ruiz
Zafon, C.: Senca vetra #Katalonska knjiž., odraščanje, 1945-45
kulinarika

Schlink, B.: kratka
Bralec #ljubezen,
branje kratka proza, erotika,
Slovenska
erotičnapovojni
proza čas,
#slovenska
See, L.: Snežna roža #ženske, Kitajska
antologija
Sendker J.: Prisluhni
srcu,sveta
Uglašeno
srce #Burma,ljubezen,
ljubezenodraščanje,
*Steinhofel,
A.: Središče
#homoseksualci,
Sepetys,samske
R.: V morju
zrnce soli#zgodovinski roman, II. svetovna vojna,
družina,
matere
Strasser,
Val Wilhelm
#psihologija
množic, disciplina, resničnost
tragedijaT.:ladje
Gustloff
*Strayed,
#pohodništvo,
iskanje
smisla,filozofija,
potopis duhovnost
*Shafak, C.:
E.: Divja
Štirideset
pravil ljubezni
#ljubezen,
Šalehar,
M.:Vzgoja
Duh česa
#kolumne,
humor, iskrivo
Siegel, D.:
brez drame
#vzgoja
*Tamaro,
te vodi srce
#ljubezen,
starševtvo,
Simsion, S.:
G.:Pojdi,
Projektkamor
Rosie #aspergerjev
sindrom,
humor,
ljubezen
staranje,
potrpežljivost
Sin, K.: Prosim, pazi na mamo #družina, medsebojni odnosi
Tomšič,
: Šavrinke
revščina, Trst, istrska narečja
Sivec, I.:M.Dopust
s taščo#Istra,
#humor
Torday,
P.:
Muharjenje
v
Jemnu
Specht, R.: Tisha #Aljaska, Indijanci,#hinavščina,
zlata mrzlica,ljubezen,
učiteljicepreplet
zahodne
kulture
Stamm, inP.:vzhodne
Agnes #ljubezensko
razmerje
Tremblai,
L.:
Nasad
oranževcev
#otroci, teroristi,
pretresljivo
Stedman, M. L.: Luč sredi morja #najdenčki,
Avstralija,
zakonci
Trollope,
J.:
Druga
ženska
#ljubezenski
trikotnik
Steel, D.: Zoya #ljubezen, zgodovina, Rusija
Tsiolkas,
C.:C.:
Klofuta
#klofuta ZDA,
in njene
*Strayed,
Divja #potopis,
hojanesojene posledice na življenje
prijateljev
in
sorodnikov
Stridsberg, G.: Mojih pet življenj #spomini baronice na njenih pet,
Vpustolovskih
tebi se razraščam:
življenj antologija slovenske erotične poezije #slovenska
poezija,
erotika,
Suhadolc, J.: Odantologija
Akropole do Ribnice #potopis, kolesarjenje
*Vagner,
J.:
Pandemija
Svetel, A.: Dobra družba#pandemije, preživetje, Rusija
Valognes,
mama
v koprivah
o odkrivanju veselja
Šalamov,A.:
V.:Stara
Kolimske
zgodbe
#Sovjetska#zgodba
zveza, taborišče
doŠtaudohar,
življenja, tudi
če gre za
včasih
kaplja
čez rob
I.: Magija
realiste
#eseji
Vargas,
Vragolije
porednega dekleta #ljubezen, ljubezenski
Švigelj,L.B.:M.:Coco
Dias #tango
partnerji,
politična
zgodovina
Tomažič, A.: Česar ne moreš povedati frizerki #sodobna sl. kratka proza
Virk,
J. : Ljubezen
v zraku
#ločitev, samohranilec, iskanje ljubezni
Tomšič,
M.: Grenkojemorje
#aleksandrinke
*Walsh,
R.:
Moški,
ki
ni
poklical
#romantično
vznemirljiva
zgodba s
*Tribuson, G.: Zgodovina pornografije
#odraščanje
v Jugoslaviji
temno preteklostjo
Tucholsky, K.: Grad Gripsholm #poletna zgodba, zaplet
Waters, S.: Žeparka #Anglija, 19. stol.
Tuta, J.: Vse barve Polinezije #potopis, Polinezija, jadranje
Wilpert, B.: Kar se nam ne dogaja #posilstvo, študenti, večplastnost
Viggers, K.: Svetilničarjeva žena #družinska skrivnost, Tasmanija
Winkler, K.: Modro okrasje #nasilje, družina, ženske
Vrabič, V.: Prestreljene sanje #biografski r., Kajuh, slovenski pesnik
Winn, R.: Prežeta s soljo #pot, morje, narava, resnična zgodba
Wells, B.: O koncu žalosti #odraščanje, izguba staršev, internat
Yoon, N.: Vse, vse #izguba, bolečina, ljubezen
*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
*dostopno tudi kot e-knjiga na Biblosu

