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ŽENSKE V
LEPOSLOVJU

"NAJBOLJ POGUMNA DUŠA JE - MARUŠA."
BORIS A. NOVAK V POSVETILU MARUŠI KRESE.

Knjižničarke smo pripravile
izbor knjig, kjer so glavne
protagonistke ženske, ki s
svojimi dejanji in značaji
'premikajo gore'.
Zgodbe samosvojih,
pogumnih, srčnih in odločnih
žensk naj vas spodbudijo k
branju in tudi k premisleku.

KNJIŽNIČARKE
PRIPOROČAMO

*Afshar, T.: Tatica iz Korinta #tatvine, pogum, svetopisemske osebe
Ahava, S.: Preden moj mož izgine #menjava spola, razmerja, drugačnost
Allende, I.: Japonski ljubimec #starke, mladostna ljubezen, Japonci
Amirante, C.: Samo ljubezen ostane #odvisniki, ženska lj., predanost
Antologija slovenskih pesnic #poezija, slovenske pesnice
Appanah M. Q., N.: Annina Poroka #prekrasen odnos mati - hči
*Artnik K., T: Ranljiva: zgodbe z Jakobove poti #romanje, spomini
Atwood, M. E.: Deklina zgodba #prihodnost, razčlovečenje, distopični r.
Babnik, G.: Tri smrti #usoda treh žensk, različna družbena in kulturna okolja
Backman, F.: Babica vas pozdravlja in se opravičuje #vnukinja, babica,
pravljični duet
Beauvoir, S.: Najlepša leta #avtobiografski roman, pisateljice, emancipacija
Benzoni, J: Marianne #ljubezen, zgodovina, Francija, Napoleon
Bojc B, F.: Ni neskončnih poti #partizani, bolnica Franja, življenje zdravnice
Bolen, J. S.: Babe ne tarnajo: zgoščena modrost za sočne ženske
Bradfod T., B. : Bogatašinja #ljubezen, uspeh, prevare
Bronte, C: Sirota iz Lowooda #neodvisnost, prepovedana ljubezen
Burgess, M.: Sanje neme deklice #dekleta, osamljenost, gluhota
Bužarovska, R.: Moj mož #sodobne makedonske ženske, tradicija, sodobnost
Byrne, R.: Skrivnost #duhovnost, samozaupanje, vera v boljše življenje
Cartarescu: Zakaj ljubimo ženske? #ženske in moški, Romunija, odnosi
Caso, A.: Proti vetru #afriška priseljenka v Evropi, pogum
Chang, J.: Divji labodi :tri hčere Kitajske # Kitajska, revolucija
Chatelet, N.: Ženska v rdečem #babice, slikarji, ljubezen
Chevalier, D. Dekle z bisernim uhanom #odnosi, umetnost, služkinje
Chua, A.: Bojna pesem mame tigrice #materinstvo, stroga vzgoja, humor
Clement, J.: Molitve za ugrabljene #mlade ženske, Mehika, droge
Coelho, P.: Prešuštvo #zakonci, kriza, nezvestoba
Cogan, P.: Stara pajkovka #šamanke, staranje, modrost
Corobca, L.: Kinderland #odsotnost staršev, Moldavija, prezgodnje odrašč.
Cremisi, T.: Zmagovalka #življenjska obdobja, migracije, kariera
Cunningham, M.: Ure #zgodba treh žensk, iskanje smisla
Danticat, E.: Krik? Krak! #Haiti, življenje žensk, družbene razmere
Delavec, M.: Šepet rdeče zofe #pesnica, grad Turn, ljubezenska zgodba
Dimova, T.: Matere #matere, pogled otroka

Dowd, S.: Cesta utehe #uporniška najstnica, iskanje
Downham, J.: Preden umrem #zgrabimo trenutek, tvegajmo z užitkom
Drakulić, S.: Frida ali O bolečini #slikarka, biog. r., okrevanje po nesreči
Drakulić, S.: Mileva Einstein, teorija žalosti #znanstvenice, v senci moža
Drakulić, S.: Obtožena #odnos mati-hči, psihične travme, zloraba
Ephron, N.: Moj vrat mi gre na živce in druge misli o tem, kako je biti
ženska #biti ženska, humor
Estes, C.: Ženske, ki tečejo z volkovi #divja ženska, miti, psihoanaliza
Estes, K.: Dekle, ki je pisalo s svilo #druž. odn., skrivnost, kitaj. izseljenci
Evans, K.: Rdeča Rosa #revolucionarke, Rosa Luxenburg
Evaristo, B.: Girl, woman, other #ženske, feminizem, odnosi, prijateljstvo
Extebarria, L.: Čudež v ravnovesju #sodobna ženska, umetnica, materinstvo
Falubert, Gustave: Gospa Bovary #iskanje smisla, položaj ženske
Ferrante, E.: Genialna prijateljica,…#prijateljice, odraščanje, neapelj. cikel
Fitch, J.: Beli oleander #matere - hčere, odraščanje, rejništvo
*Flynn, G.: Ni je več #soproge, pogrešane osebe, psihopatalogija
Follett, K.: Kavke #2. sv. vojna, vohunke, triler
Fredriksson, M.: Anna, Hanna in Johanna #tri generacije žensk, življ.usode
Gaarder, J.: Lepotica s pomarančami #mame, družina, smrt
Galloway, C.: Clara #pianistka, mati, v senci moškega
Gilbert, E.: Mesto deklet #upornica, bohemstvo, odnosi
*Glattauer, D. : Za vedno tvoj #samske ženske, ljubezenski partnerji
Golob, A.: Da ne bo več prišlada ne bo da me žge.. #pesnica, poezija
Green, J.: Krive so zvezde #najstniki, bolezen, ljubezen
Green, J.: Obljuba dela dolg #družina, težke odločitve, moč ljubezni
*Gregory, P.: Rdeča kraljica #Anglija, zgodovina, 15. stoletje
*Haggard, R. H.: Dekle z biseri #ljubezen, vera, preganjanje kristjanov
Harris, J.: Pet četrtin pomaranče #vdove, Francija, kuhanje
*Hawkins, P.: Dekle na vlaku #razvezane ženske, pogrešane osebe, umori
*Haynes, E.: V najtemnejšem kotu #psihološka drama, partner, nasilje
*Heti, S.: Materinstvo #materinstvo, dileme
Higgins, F.: Mamice #materinstvo, preizskušnje, podporna skupina
Hišna mrha #26 žensk o seksu, osamljenosti, delu, materinstvu in zakonu
Jacobs, H.: Spomini mlade sužnje #biografija, sužnja, nasilje, pogum
Johnson Debeljak, E.: Tujka v hiši domačinov #tujka, avtobiog., Slovenija

Karlin, A.: Moj kitajski ženin #popotnice, Kitajska, drugačnost, prvenec
Karlin, A.: Samotno potovanje #potopis, spomin
Karlin, A.: Sama #popotnice, avtobiografije, Celje
*Karystiáni, I.: Mala Anglija #grški otok, ženske, pomorščaki
Kasiki, S.: V pekel in nazaj #večkulturnost, islam
Kawakami, H.: Aktovka #japonska književnost, odnosi
Kliči me po imenu: izbor kratke proze slovenskih pisateljic
*Kenda, J.: Apalaška pot #potopis, ZDA, hoja
Kocjančič, A.: Spomin pozabljene muze #slikarjeva muza, življenjepis
Keret, E.: Še zadnja zgodba in konec #kratka proza, izraelska knjiž.
Kocmut, A.: Trije razlogi #tri v enem: mati, žena in ženska
Kermauner, A.: Dnevnik Hiacinte Novak #slovenska Bridgiet Jones
Kolar: Pokrij me, mami #otrok s pos. potrebami, materinska ljubezen
*Kinnunen, T.: Križišče štirih poti #finska knjiž., družinsko-generacijska
Krese, M.: Poezije #samosvoja, vloga ženske v družbi
pripoved
Krese, M.: Vsi moji božiči #vloga matere, božiči
Kocmut, A.: Trije razlogi #družina, kaos
Kveder, Zofka: Njeno življenje #vloga ženske v družbi, feminist. nazori
Konc Lorentzutti, N.: Bližina daljave #otroštvo, odraščanje, vojna,
La spomini
Plate, L.: Mafijske vdove #samozavestne, odločne, neustrašne, mašč.
Lahiri,
#ljubezen,
Indija, odnosi,
razmerja
KrasJ.:inTolmač
Brkini za tegob
radovedneže
in ljubitelje
#Kras, Brkini,
zanimivosti
Lange-L.,
M.:
Morje
in
Ljubezen
#ljubezen,
potovanja,
morje
Lainšček, F.: Ne bodi kot drugi #poezija, ljubezen
*Larsson,
S.: Dekle
zmajskim
tatujem
#provokativna,
računalniška
*Lainšček,
F.: Strahz za
metulje v nevihti
#Jugosl.
vojska, ljubezen,
hekerka,
travme
iz preteklosti
življenska
obdobja
Legatova,
J.:
Jozova
#zdravnice,
2. svet.navojna,
odporniško gibanje
Lawson, M.: VranjeHanule
jezero #družina,
spomini
odraščanje
Leky,
M.: Selma
je sanjala
o okapiju
#sanje,
minljivost,
prijateljstvo
Leante,
L.: Verjemi,
da te imam
rad #o moči
ljubezni
med bogato
L'Ermite,
P.:
Žena
z
zaprtimi
očmi
#dekle,
slepota,
ljubezen
mladenko in revnim mladeničem
Lessing,
D.:D.:
Peti
ljubezen,
otroci,
drugačnost
Lessing,
Petiotrok
otrok #materinska
#angleški roman,
družina,
drugačnost
Likar,
M.:
Babuškin
kovček
#družina,
generacije,
osebna
prtljaga
Lewycka, M.: Kratka zgodovina traktorjev v ukrajinščini #humor,
Maclaine,
S: vezi
Iskanja #samozavest, duhovnost, smisel življenja
družinske
Mahmooda,
dam
otroka
#ugrabitev
otroka,spomini
družina
Lindnord, B.:
M: Ne
Artur:
pes,svojega
ki je prečkal
džunglo...
#psi, šport,
Makarovič,
S.:
Deseta
hči
#antologija
Svetlane
Makarovič
Lloyd, J.: Jack in Amy #ljubezen, strast
*Makarovič,
Luciferka
#pisateljice,
igralke, biografije
Lötter, E.: S.:
To sem
jaz, Anna
#zloraba, resničnost,
spomini
Marić
Š.,
S.:
Kintsugi
telesa
#rak=brazgotina=zdravljenje=življenje
Louis, E.: Opraviti z Eddyjem #odraščanje, revščina, spolna identiteta
Marinšek,
Astrid#zapor,
Lindgren
#biografija, Pika Nogavička, spomini
Maj, N.:M.:
Zapornik
upanje
Marly,
M.:
Coco
Chanel
in
vonj
ljubezni r.,
#ljubezen,
*Matthews, O.: Stalinovi otroci #biografski
Sovjetskamoda,
zveza,dišave
družb.
Matthee,
razmereD.: Fielin otrok #mame, najdenčki, Južna Afrika
Maurer,
N.:K.:
Nežina
steza #pesnica,
poezija, biografija,
življenjska pot
Mauser,
Rotija #kmečka
povest, gorenjsko
kmečko okolje
*Mazzini,
M.: Funny
srednjih
let, iskanje
smisla,nesreče,
pobeg hčere,
*Mazzantini,
M.: Ne#kriza
premikaj
se #Italija,
prometne
*McEwan,
očetje I.: V imenu otroka #družinsko pravo, kriza v zakonu, mladi
Merioi,
N.: Ne
čakati #alpinistka,
srčna žena
*Mazzini,
M.:pustim
Izbrisanate#Slovenija,
izbrisani, samske
matere
*Milek,
V. : Kalipso
#ženska,
ljubezen,
smisel
življenja zgodovina
McDonald,
B.:Alpski
bojevniki
#slovenski
alpinizem,
Montefiore,
#aristokratinje,
Rusija, revolucija
Mckinley, S.:
T.: Sašenka
Matildin zadnji
valček #ljubezen,
Avstralija
Morgan,
objemu
korenin
#staroselke,spomini
Aborigini
Meroi,S.:
N.:VNe
pustim te
čakati #alpinizem,

Morgan,
jo dvoje
Milčinski,S:F.:Imenovali
Sončna ura so
#poezija,
Ježeksrc #Avstralija, življ. z naravo, vera vase
Moriarty,
l.:
Majhne
laži
#umor,
matere,brezdomstvo,
odnosi
Mlakar, T.: Klošarka z Miklošičeve #ločitev,
upanje
Mornštajnova,
A.:
Hana
#kruta
usoda,
vihravost
mlad.
dekleta,
preplet usod
Montero, R.: Strasti #biografija, ljubezenski pari, znamenite osebnosti
Moyes,
J.:
Dekle,
ki
si
ga
zapustil
#ljubezen,
vojna,
umetnost
Morrissey, D.: Opalna puščava #Avstralija, prijateljstvo, rudarstvo
Munro,
A.: Ubežnica
#kratkačaja
proza,
prepletalpinista,
življenjskih
usod junakinj
Mortenson,
G.: Tri skodelice
#spomini
pakistanska
vas, šola
*Nadrag,
Utopljene
#družina, alkoholizem, spomini, otroštvo
Muck,
D.: K.:
Panika
#humor,sanje
ljubezen
Nair,
A.:A.:
Ženski
kupe
#Indija,inpotovanje,
Munoz,
Psihologi,
psihiatri
drugi norciodnosi
#tragikomično, iskanje smisla
Napoli,
življenjaA.: Moje ime je Meriam #begunka, preganjana zaradi vere
Nothomb,
S strahospoštovanjem#Japonska,
zaposlitev
Murakami,A.:
Haruki
: Južno od meje, zahodno od soncamultinacionalke,
#nežna in boleča
Novak,
Bogdan:
Pasjaljubezenskih
grofica #ljubezenska
zgodba, Napoleon
pripoved
o minljivosti
poti
*Novik,
N.:
Izruvana
#magija,
vajenka,
vojna
Musso, G.: In potem, Klic angela, Centrali park #brez predaha, ljubezen s
*Otsuka,
Buda na podstrešju
#prodane neveste, nov svet, izseljenke
pridihomJ.:nadnaravnega
in duhovnega
Pachen,
A.: Zgodba
Ani -la #redovnice,
samostan,
preganjanje
Ng,
C.: Prikriti
plamenio #matere,
medosebni Tibet,
odnosi,
najstništvo
Paemel,
M.:
Marguerite
#ženska
v
moškem
svetu,
minljivost,
Nemirovsky, I.: Francoska suita #Francija, druga svetovna vojna reševanje Judov
Pešut, B.:J.:Prvi
polčas
#avtobiografija,
*Nesbo,
Ščurki
#kriminalka,
triler popolna volja, optimizem
Pine,
E.:
Pišem
sebi
#življenje
žensk
Niland, D.: Shiralee #otroci, potepuštvo
Pinterič, B.:
A.: The
Tito in jaz
#spomini,ljubezen
globokozveneči ženski glas
*Novak,
PasjaBeatles,
grofica #zgodovina,
Napoleon,
Pulko,
B.:
Pocestnica
#popotnice,
motristke,
potopis
Novak, B.: Zaletenci #človeška neumnost, humor
Rahimi,
A.: Darilo
Kamen
potrplenja
Ogawa, Y.:
števil
#demenca#Afganistan, družbeni položaj, vojne žrtve
Rai,
B.
:
(Ne)dogovorjena
#Indija, tradicionalna družba
*Olmi, V.: Bakhita #biografija,poroka
suženjstvo
Ramos,
J.: Farma
#nadomestno
materinstvo,
bogati
svet, priseljenke
*Paasilinna,
Arto: Ladjar
z lepimi stopali
#humor,
ljubezen
Rebula, A.
Blagoroženskam
#psihologija,
Pachen,
A.:: Zgodba
Ani La #Tibet,
samostanženske, duševnost
Rituper,
S.:
Kuharica
brez
licence
spoloma
*Pamuk, R.: Rdečelaska #turška kultura,#odnosi
očetje, med
sinovi,
družinski odnosi
Rozman,Tone:
S.: Sanje
o rdečem
#zasvojenosti,
*Partljič
Pesnica
#spominioblaku
na otroštvo,
Pesnico spomini, odnosi
Salminen,
Katrinain#Švedska,
pomorščaki,
revščina
*Partljič, T.:S.:Sebastjan
most #zgodovina,
mostovi,
Mariborčani
Satrapi,
M.:
Perzepolis
#ognjevita
deklica,
odraščanje
v revolucionarnem
Perko, A.: Večkrat sem ji kupil rože, kot je ona mene pričakala
v negližeju Iranu
*Schlink
B.:
Olga
#močna
ženska,
pravica
do
samoizpolnitve
#odvisnost, klinična psihologija, ljudje v stiski
*Schnabl,
Mojstrovina
#novinarka,
odrekanje
*Pevec, M.:A.:Teža
neba #skorajda
običajnaljubezen,
zgodba vsakega
para, dokler...
Schreiber,P.:C.:Rivers
Emmina
sreča#satira,
#odnosbogatenje,
do živali, razmerja,
Pištanek,
of Babylon
Slovaška,drugačnost
družb. razmere
Semple,
M.:
Kam
si
šla,
Bernadette
#pogrešane
osebe,
duševne stiske
Radinger, E. H.: Modrost volkov #volkovi
*Shafak, E.:
minut
in 38 sekund
na tem
čudnemzakona
svetu #prostitutke,
*Rahimi,
A.: 10
Kamen
potrpljenja
#Afganistan,
rekapitulacija
umori,
Istanbul
Reeves, H: Klop minevanja #vesolje, znanost, filozofija
Shafak, J.:
E.:Sanje
Pankrt
iz Istanbula
#upornica,
najstnica,
Ritheu,
v megli
#Čukotski polotok
(Azija),
arktičniIstanbul
lovci
*Shafak,
E.:
Tri
Evine
hčere
#študentke,
vera,
kultura
*Rugelj, S.: Resnica ima tvoje oči #družina, odnosi, resnica
Simison,
: Projekt
Rosie
#avtizem,knjiž.,
ljubezen,
zabavno1945-45
Ruiz Zafon,G.C.:
Senca vetra
#Katalonska
odraščanje,

Simoniti,
pred morjem
generacije
žensk, 2. svet. vojna,
Schlink, B.:
B.:Ivana
Bralec #ljubezen,
povojni
čas, branje
skrivnosti
See, L.: Snežna roža #ženske, Kitajska
Sivec,
Ivan:J.:Julija
iz Sonetnega
venca
muza, biog. roman
Sendker
Prisluhni
srcu, Uglašeno
srce #pesnikova
#Burma, ljubezen
Spark,
M.: R.:
Zlata
letazrnce
gospodične
Jean Brodie
Sepetys,
V morju
soli#zgodovinski
roman,#učiteljica,
II. svetovnadekliška
vojna, šola,
*Strayed,
C.:
Divja
#iskanje
smisla,
spomini,
hoja
tragedija ladje Wilhelm Gustloff
Svit,
B.: Odveč
srce #francoske
Slovenke,
Bled, ljubezenske
avanture
*Shafak,
E.: Štirideset
pravil ljubezni
#ljubezen,
filozofija, duhovnost
Širovnik,
A.: Vzgoja
Kronika
Siegel, D.:
breznapovedane
drame #vzgojaljubezni #erotika, ljubezen, odnosi
Švigelj,
M.B.:
Coco
Dias
ali#aspergerjev
Zlata vratasindrom,
#tango, ljubezen,
moški-ženska
Simsion, G.: Projekt Rosie
humor, ljubezen
*Švigelj,
Noč vpazi
Reykjaviku
#ljubezen,medsebojni
zgodba o življ.
izgubi, žalovanje
Sin, K.: B.:
Prosim,
na mamo #družina,
odnosi
*Tavares,
M.:
V
tvoji
puščavi
#Sahara,
potovanje,
neizpol.
hrepenenje
Sivec, I.: Dopust s taščo #humor
Tolstoj,
Ana Karenina
#prepovedana
ljubezen,
družbene razmere
Specht,L.N.:
R.: Tisha
#Aljaska, Indijanci,
zlata mrzlica,
učiteljice
Tomšič,
M.:
Grenko
morje
#aleksandrinke,
izseljenke
Stamm, P.: Agnes #ljubezensko razmerje
Tomšič,
M.: M.
Zrno
od frmntona
Istra,
zapornice
Stedman,
L.: Luč
sredi morja #šavrinke,
#najdenčki,
Avstralija,
zakonci
Troyat,
H.:
Katarina
Velika
#Rusija,
carice,
18.
stoletje
Steel, D.: Zoya #ljubezen, zgodovina, Rusija
Umek,
E.: Po
Fate Morgane
*Strayed,
C.:sledeh
Divja #potopis,
ZDA, hoja#pisateljica, Marica Nadlišek Bartol,
Janko
KersnikG.: Mojih pet življenj #spomini baronice na njenih pet,
Stridsberg,
Unsed, S.: Kristina, Lavransonova hči #življenjska vloga žene in matere,
pustolovskih življenj
norveška epopeja
Suhadolc, J.: Od Akropole do Ribnice #potopis, kolesarjenje
*Viewegh, M: Biosoproga #šaljivo, provokativno o emancipaciji žensk
Svetel, A.: Dobra družba
Vuk Godina, V.: Havaji na papirju #antropologinja, spomini, dnevnik
Šalamov, V.: Kolimske zgodbe #Sovjetska zveza, taborišče
Wallis, V.: Ženici #starke, Aljaska, preživetje, pogum
Štaudohar, I.: Magija za realiste #eseji
Wilpert, B.: Kar se nam ne dogaja #posilstvo, notranji boj
Švigelj, B.: Coco Dias #tango
*Wilson, E.: Oktobrski otrok #splav, posvojenka, družina
Tomažič, A.: Česar ne moreš povedati frizerki #sodobna sl. kratka proza
Winkler, K. Modro okrasje #zlorabe, Turčija, trpljenje, ljubezen
Tomšič, M.: Grenko morje #aleksandrinke
Winn, R.: Prežeta s soljo #družina, močna ženska, življenjske spremembe
*Tribuson, G.: Zgodovina pornografije #odraščanje v Jugoslaviji
Zeh, J.: Tišina je hrup #popotnica, sopotnik psiček, Bosna
Tucholsky, K.: Grad Gripsholm #poletna zgodba, zaplet
*Zusak, M.: Kradljivka knjig #deklica, 2. sv. vojna, smrt
Tuta, J.: Vse barve Polinezije #potopis, Polinezija, jadranje
*Žakelj, B. : Belo se pere na devetdeset #odraščanje, bolezen,
Viggers, K.: Svetilničarjeva žena #družinska skrivnost, Tasmanija
biografski roman
Vrabič, V.: Prestreljene sanje #biografski r., Kajuh, slovenski pesnik
Ženska v Berlinu #ženske, druga svetovna vojna, spomini
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,
trijekot
svetovi
#zgodba
spomini
*dostopno
tudi
e-knjiga
nadružine,
Biblosu
*dostopno tudi kot e-knjiga na Biblosu

