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FLETNO POLETNO
BRANJE
Knjižničarke smo
za vas izbrale knjige,
ki dišijo po južnih morjih,
avanturah in oddihu.
Začinjene so s humorjem in
so kot nalašč za poletno branje
v viseči mreži, pod krošnjami dreves.

KNJIŽNIČARKE
PRIPOROČAMO

Abercrombie, J.: Klic orožja #bitke, pripoved polna preobratov, črni humor
Aciman, Andre: Pokliči me po svojem imenu #mladost, poletje, homosek.
Adams, D.: Skrivnostni zmenek… #znanstvena fantastika, kriminal
*Afshar, T: Na polju milosti #družina, svetopisemske dežele
Ahern, C.: P.S. Ljubim te #ljubezen, prijateljstvo
Anderson P.j: O Indijcu, ki se je s kolesom peljal.. #moč ljubezni
Androjna, I.: Modri otok #mladostniki #otok #skrivnostnost
*Artnik K.T.: Ranljiva #spomini, Camino, duhovnost
Auel, J: Rod jamskega medveda #prazgodovina, pustolovski roman
*Avdic, A.: Otok #psihološki testi, igre, kriminalni romani
*Backman, F: Mož z imenom Ove #medosebni odnosi, osamljenost, humor
Balogh, M: Markizova nevesta #prijateljstvo, ljubezen, notranja lepota
Bambaren, S.: Belo jadro #zakon na preizkušnji, potovanje
Bannalec, J.: Belo zlato #umori, soline, bretonske legende, kulinarika
Banville, J.: Newtonovo pismo #moški, odnosi, Irska
*Bardugo, L.: Vranja šesterica #fantazija, izobčenci, nemogoča naloga
Baretić, R.: Osmi poverjenik #otok, trmoglavi domačini, župan
Baricco, A: Svila #trgovske poti, svila, ljubezen
Barrico, A.: Mr Gwyn #portreti, ljudje
*Bignardi, D.: Popolna akustika #odnosi, glasbeniki, psihične travme
Blume, J.: Poletni sestri #počitnice, morje, druženje
Bobić-Mojsilović, M.:Dnevnik srbske gospodinje #Srbija, usoda
Bouiver, N.: Uporaba sveta #umetnika na poti, z avtom po Balkanu
Bronte, E.: Viharni vrh #zgodovina, Anglija, usoda ženske
Bucay, J: Ti povem zgodbo #iskanje sreče, psihoterapija, pripovedovanje
Cerar, I.: Pravljične poti brez meja #družinski izleti, zamejske pokrajine,
pravljice in pripovedke
Chavaria, D.: Adios muchachos #Havana, prostitutke
Chevalier, T.: Čudovita bitja #19.st., iskanje fosilov, prijateljici, biografska z.
Cogneti P.: Osem gora #prijateljstvo, odnos do narave
Corporon, Y. M.: Ko šepetajo ciprese #spomini na otroštvo, Grčija, ljubezen
Crossan, S.: Zavetje vode #odrašanje, migracije, matere in hčere
Curanovič, S.: Plavalec #kratke zgodbe,
Čater, D.: Ekstradeviško #otoško življenja, skrivnosti, odraščanje

Čulina A.: Vse uno, ki pupe rabimo znat o unih rečeh #primorski
dialekt, odnosi med spoloma na humoren način
Dave, L.: Ljubezen v vinogradu #ljubezen, zakon, vino
Davidson, R.: Poti #Avstralija, puščava, potovanje
*Demšar, A.: Otok #dopust, družabno življenje, umori
Denton, L., K.: Vrnitev v Perry #ljubezen, rože, poletno branje
*Dicker, J.: Resnica o aferi Harry Quebert #kriminalka,prepovedano
razmerje, preobrati
Djilas, I.: Hiša #prodaja hiše, kriza, humor
Dolenc, M.: Morje v času mrka #prijateljstvo, pisma v steklenici, potapljan.
Donner, F.: Šabono #roman, indijanci, Brazilija
*Dowd, S.: Barjanski otrok #Irska, odraščanje, IRA, železna doba
Durrell, G.: Moja družina in druge živali #Krf, družine, Angleži
Ferić, Z.: Otroci Patrasa #kriza srednjih let, prepovedana ljubezen
Fiorato, M.: Pihalec stekla z Murana #steklarstvo, Benetke, ljub. romani
Fisher K.: Druga žena #humorno nepredvidljivo srhljiva drama
Fitzgerald, P.: Knjigarna #angleško mesto, humor
Fulghum R.: Gorela je, ko sem legel nanjo #smisel v življenju, humor
*Gaiman, N.: Ameriški bogovi #fantastični romani, Američani, bogovi
George, N.: Pesem lune in morja #ljubezen, novi začetki, Francija
Gerritsen, T.: Igranje z ognjem #glasba, holokavst, sedanjost
Gier, k.: Za vsako rešitev se najde težava #humor, ljubezen
Gilbert, E.: Jej, moli, ljubi #potovanje, iskanje smisla, ljubezen
Goudge, E.: Čar otoka #otok, morje, neurje
Gradišnik, B.: Julij avgusta: strogo zaupno po Zakavkazju #potopisi,
Gruzija, Armenija
Gray, P: Nikoli vama ne bo uspelo #prijateljstvo, hoja, invalidi
*Gregory, P.: Rdeča kraljica #Anglija, zgodovinski romani
Griffin, E. : Larina cvetličarna #poletno branje, ljubezenska zgodba, rože
Grogan, J: Marley in jaz #hišni ljubljenčki, družina
Grossman, D.: Pride konj v bar #komiki, iskanje identitete, tragikomika
Grošelj, V.: Krona Slovenije #310 km po gorenjskih hribih, 15.000 višinskih
metrov, pešpot
Gruen, S.: Voda za slone #cirkus, ljubezen

Haddon, M.: Velika zadrega #družinska drama s ščepcem humorja
Harari, Y. N.: Sapiens #zgodovina, človek, razvoj
*Harris, J.: Pet četrtin pomaranče #podeželje, Francija kulinarika
Helenica, J.: Nisem Penelopa #Dalmacija, ljubezen, legende
Henry, V: Dolgi konec tedna #medosebni odnosi, družinske skrivnosti
*Herbert, F.: Peščeni planet #puščave,fantastični svetovi, fantastični romani
Hergula, A.: Zapisnikarica #sodišče, ugrabitev, odnosi na delovnem mestu
Hiraide, T.: Pride mačka na obisk #mačke, družinski odnosi, Tokio
Huber, R: Devet poletij #potovanje, ljubezen, spomini
*Jančar, D.: Postaje #potovanja, kratke zgodbe, premisleki
*Jonasson J.: Morilec, ki je hotel v nebesa #satira o vrednotah
modernega sveta
*Karlin, A.: Moj kitajski ženin #Kitajci, študij, ljubezen
Kay, A.: Tole bo bolelo #ginekologija, humor, dnevnik
Kermauner, A.: Smaragdna obzorja #dnevnik, križarjenje
*King, S.: Pomlad, poletje, jesen in smrt #kratke zgodbe, serijski morilci
Kinsella, S.: Španske počitnice #poletje, romantika, partnerski odnosi
Kishon, E.: Družinske zgodbe #humorne družinske prigode
Klinc, L.: Kilometer nič #Kolesarske dirke, Španija, spomini
Kocmut, A. Trije razlogi #družina, humor, sreča
Lackberg, C.: Zlata kletka, Srebrna krila #izdaja, povračilo, moč ženske
*Lainšček, F.: Strah za metulje v nevihti #nostalgija, ljubezen, vojska
*Lehane, D.: Zlovešči otok#duševni bolniki, psihiatrične bolnice, krimin. r.
Lunde, M: Zgodovina čebel #čebele, odnosi
Martel, Y.: Pijevo življenje #brodolom, živali
Martin, C.: Ko črički jokajo #samotar, žalovanje, ljubezen
Mclain, P.: Pariška žena #biografski roman, Hemingway
Miller, H.: Kolos iz Maroussija #Grčija, opis dežele, pisatelji
Mlakar, J.: Gospod Trebušnik #humor, zabvne dogodivščine, na Triglavu
Morgan, S. : Imenovali so jo dvoje src #Avstralija, domorodci, preživetje
Murakami, H.: Brezbarvni Tsukuru Tazaki in njegova leta romanja
#obujanje preteklosti, medosebni odnosi
Musso, G.: Dekle iz Brooklyna #ljubezen, krmiminalka, izginotje
Musso, G.: Skrivno življenje pisateljev #pisatelji, Sredozemsko m., umori

Nichols, P.: Pečine #družina, skrivnosti, Mallorca
Novak B.: Spomini iz pozabe #odraščanje, duhovite zgodbe družine Novak
O'leary, B.: Sostanovalca #romantika, odnosi, dopisovanje
Partljič T.: Pesnica #literarna biografija
Patric, P.: Žlahtna očarljivost Arthurja Pepperja #vdovci, pustolovščine
*Paukovič, L.: Poletje v gostilni #študentsko delo, druženje, ljubezen
Perks, H.: Vrni se pome #družinska skrivnost, tesnobni odnosi
Phillips, S. E.: Lov na nevesto #ljubezenski roman, nagajivo branje
Pištanek, P.: Rivers of Babylon #Slovaška, tranzicija, satira
Pregelj, S.: V Elvisovi sobi #odraščanje, Jugoslavija
Prior, L.: La Cucina #ljubezen, kuhanje, strast do življenja
*Puertolas R.: Fantastično popotovanje fakirja, ki je obtičal v Ikeini
omari #nepredvidljivi zapleti, ilegalne migracije
Quignard, P.: Vila Amalia #ženske, samospoznavanje, odnosi
*Remen: Blagoslovi starega očeta #smisel življenja, spomini, duhovnost
Rhinehar, L.: Mož na kocki #za moške, psihiater, odločitve, naklučje
Ritheu, J.: Sanje v megli #Inuiti, vsakdanje življenje, brodolom
Robertson, A.: Mamma mia! Moje grško poletje #Grčija, poletje, otroki
Rothfuss, P.: Ime vetra #znanstvena fantastika, magija
*Rowell, R.: E-romanca #prijateljastvo, osamljenost, ljubezen
*Rugelj, S.: Triglavske poti #pohodništvo, osebna doživetja, Triglav
Ruiz Zafon, C.: Marina #skrivnost, Barcelona, gotska grozljivka
Selasi, T.: Gana naj gre #priseljenci, Afrika, medčloveški odnosi, družine
Sevela, E.: Moški pomenek v ruski banji #moške dogodivščine, erotika,
življenje v Sovjetski zvezi
Shafak, E.: Tri Evine hčere #turška knjžev., religija, družinski odnosi, mladost
Sheldon, S.: Pesek časa #štiri nune, moški, ki jih ne smejo ljubiti, Španija
*Simukka, S.: Rdeča kot kri #Finska, kriminalni romani, mladostniki
Sivec, I.: Dopust s taščo #tašče, dopust, humor
*Sivec, I.: Prihajam vsak dan na breg #dopust, potopljene ladje, ljubezen
Sotošek, M.: Airbnbjevske zgodbe #popotniki, airbnb, kratke zgodbe
Soukupova, P.: Morje #družinske počitnice, odnosi
Sparks, N.: Talisman # napeta zgodba, ljubezen, usoda
*Steblovnik, M.: Buen Camino, peregrino #romanja, potopisi

Stein, G.:Umetnost dirkanja v dežju #družina, pasji
pripovedovalec,dirkanje
Steinbeck, J.: Polentarska ulica #za moške, humor
Strelecky, J.: Kavarna na koncu sveta #odkrivanje samega sebe, smisel
življenja, eksistencializem
Sutcliffe, W.: Si izkušen? #študenti, popotništvo, Indija
*Svetel, A.: Dobra družba: zgodbe o prevozih #kratke zgodbe, prevozi
neznancev, duhoviti zapleti
Švigelj Merat, B.: Con brio #Pariz, ljubezen, odnosi
Tajana, S.: Welcome aboard #ženske, križarjenje, življenjske spremembe
Tepeš, M.: Proti soncu #jadranje, od Slovenije do Polinezije, svoboda
*Tomažič, A.: Ne sprašujte za pot: blodnik po Istri #Potovanje, Istra,
humor
Tomažič, A.: Zakaj potujete v take dežele? #reportaže, potovanja
Tomšič M.: Bužec on, bušca jest #smešnoresne zgodbe
Tuta, j.: Moj svet sredi oceana #jadranje, ocean, potopis
Viewegh, M.: Biosoproga #humor, odnosi, Češka
Viewegh: Letoviščarji #češki turisti, potovanje, pisatelji
Vojnović, G.: Jugoslavija, moja dežela #Jugoslavija, Balkan, vojna
Vonegut, K.: Zbrane zgodbe #moški, zgodbe, humor
Vukšić, G.: Norci pomorci #mornarji, odvisnosti, prostitucija
Winn, R: Prežeta s soljo #ljubezen, brezdomstvo, pohodništvo
Winnemuth, M.: Veliki dobitek #potovanje, potopis, dobitek
Zupančič, M.: Morje bližine: morska premišljevanja.. #morje, življenje,
potopis
*Zusak, M.: Odposlanec #mladostniki, dozorevanje, izzivi

*dostopno tudi kot e-knjiga na Biblosu

