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FLETNO POLETNO
BRANJE
Tokratno poletno branje so za vas izbrali
bralci in obiskovalci naše Knjižnice.
V branje vam priporočajo knjige,
nad katerimi so bili
preteklo leto navdušeni.
Naj tudi vam polepšajo poletni oddih.

BRALCI
PRIPOROČAJO

Ahačič, K.: Kozmologija #kolumne
Alderton, D.: Everything I know about love #prijateljstvo, odnosi
*Alexie, S.: Absolutno resnični dnevnik Indijanca.. #odraščanje
*Ardone, V.: Otroci z vlaka #matere in sinovi, revščina, 1946Backman, F.: Tesnoba do roba #bančni ropi, psihične travme
Backman, F.: Mi smo medvedi; Mi proti vam #hokej, odraščanje
Bajac: Knjiga o bambusu #družbeni roman, filozofski roman
Banović, S.: Spodbude #zdravnica, bolniki, psihoterapija
Barbery, M.: Eleganca ježa #stanovalci, hišnice, Pariz
*Bardugo, L.: Vranja šesterica #fantastični svetovi, kriminalci
Baretić, R.: Osmi poverjenik #otok, trmoglavi domačini, župan
Bastašić, L.: Ujemi zajca #ženske, prijateljstvo, potovanje, Bosna
Bobić-Mojsilović, M.: Lakota #moški, smisel življenja, pohlep
Brezinova, I.: Vpij potiho brat #avtizem, bratje in sestre
Brown, C.: Občasne sestre #sestre, dediščina
Bulgakov, M.: Mojster in margareta #prepletanje resničnosti in fantazije
Buntz, W.: Človek, ki je kadil Biblijo #zaporniško življenje, avtobiografija
Carlino, R.: Preden sva postala tujca #ljubezen
Carranza, T.: Zastrupljene besede #izginotje, zlorabe, detektivi
Chevalier, T.: Dekle z bisernim uhanom #Vermeer, slikar
*Christensen, L.: Beatli #beatlomanija
Cleeton, C.: Naslednje leto v Havani #Kuba, izseljenci, ljubezen
Coelho, P.: Prešuštvo, Peta gora #romani
Cogan, P.: Stara pajkovka #šamani, duhovnost
Cognetti, P.: Osem gora #Alpe, odraščanje, prijateljstvo
Corona, M.: Kot kamen v rečnem toku #gore, odnos do narave,
*Crossan, S.: Eno #zaraščeni dvojčici, drugačnost, identiteta
Cummins, J.: Ameriška tla #mehiški begunci, priseljenci, mamila
*Dabos, C.: Zimska zaročenca #fantastični svetovi, magija
De Velasco, S.: Tigrovo mleko #odraščanje, tujci, Berlin, umor
Debevc, M.: Na koncu bo vse dobro #pozitivno mišljenje, medosebni
odnosi
*Demšar,A.: Otok #dopust, družabno življenje, umor
Denton, L., K.: Vrnitev v Perry #ljubezen, rože, poletno branje

Diffenbaugh, V.: Nikoli nismo prosili za krila #odtujenost, priseljenci
*Dowd, S.: Barjanski otrok #S. Irska, zgodovinska pripoved, pol. konflikti
Drakulić, S.: Dora in Minotaver #biografski romani, umetniki, Dora Maar
*Dubois, J.: Vsak od nas biva na tem svetu po svoje #zaporniki
Edvardsson, M.: Čisto običajna družina #psihološki kriminalni romani
Edwards, K.: Hči varuha spominov #družina, Downov sindrom
Estes, K.: Dekle, ki je pisalo s svilo #kitajski izseljenci, skrivnosti
Falcones, I.: Morska katedrala #inkvizicija, kuga, Barcelona
*Ferrante, E.: Zlagano življenje odraslih #odraščanje, Neapelj, starši
Fitzek, S.: Terapija #psihiatri, pogrešane osebe, shizofrenija
Fredriksson, M.: Anna, Hanna, Johanna #usode treh žensk
Gier, K.: Za vsako rešitev se najde težava #humor
Gilbert, E.: Jej, moli, ljubi #ženske, iskanje smisla
Gold, D.: Ljubezen za bodečo žico #ljubezen, vojni ujetniki
*Golob, T.: Virus #slovenski kriminalni romani
Han, K.: Vegeterijanka #ženske, nasilje, družina, vegeterijanstvo
Harmon, A.: Kar veter ve #družina, Irska, potovanje skozi čas
Hester, E.: Norosti na 10000 metrih #stevardi, humor
Hiraide, T.: Pride mačka na obisk #mačke, družinski odnosi, Tokio
Houellebecq, M.: Lanzarote #turisti, otoki
Hrabal, B.: Poroke v hiši #poroke, mlade ženske
Imai Messina, L.: Telefon v vetru #cunamiji, Japonska, žalovanje
Iyer, P.: Širna pot #Dalai Lama
Jalen, J.: Cvetkova Tilka #kmečka povest
Jonsberg, B.: Pesem, ki jo lahko slišim le jaz #duš. motnje, odraščanje
*Jovanović, D.: Na stara leta sem vzljubil svojo mamo #spomini,
Dušan Jovanovič
Kanoni, Č.: Tam dola, za zidom #spomini, Ljubljana, otroštvo, družina
*Karlin,A.: Moj kitajski ženin #Kitajci, študij, ljubezen
Kawaguchi, T.: Preden se kava ohladi #preteklost, kavarne, odnosi
*Kenda, J.: Apalaška pot #potopisi
Kennedy, E.: Ljubezenska napaka; Ljubezenski dogovor #ljubezen
*Kay, A.: Tole bo bolelo #zdravniki, dnevniki
Krakauer, J.: V divjini #divjina, Aljaska, biografski roman

Lackberg, C.: Ledena princesa, Srebrna krila #psih.- krim. romani
*Lainšček, F.: Kurji pastir #avtobiografije, otroštvo, Prekmurje
*Lapuh Maležič, J.: Napol morilke #Slovenke, fašizem, Istra, begunke
Lindnord, M.: Artur #ekstremni športi, pustolovščine, psi
Lohr, R.: Šahovski avtomat #šah, zgodovinski romani
M Noble, A.: Družinske počitnice #odnosi v družini
Mackintosh, C.: Izpustila sem te #prometne nesreče, pobegi
Malešič, M.: V zelenem polju roža #kmečka povest
Martin, C.: Gora med nama #letalske nesreče, preživetje v naravi
Martin, C.: Ko črički jokajo #srce, smrt
Martin, C.: Pošlji nam dež #vdove, žalovanje
*McCall Smith, A.: Oddelek za občutljive zločine #humor, detektivi,
kazenske preiskave
McKinley, T: Matildin zadnji valček #avstralska književnost
Mclain, P.: Pariška žena #biografski roman, Hemingway
Merljak, S.: Njeni tujci #študentke, Slovenske, ZDA
Michaelides, A.: Tiha pacientka #umetniki, London, psihološki triler
Milek, V.: Ogledala #kolumne Vesne Milek
Mizumura, M: Mamina zapuščina #Japonska, matere in hčere, sestre
Mlakar: Klošarka z Miklošičeve #brezdomci, ločitev, družinski odnosi
Moderndorfer, V.: Limonada Slovenica #politika, drama
Morgan, M.: Imenovali so jo dvoje src #staroselci, Avstralija
Moyes, J.: Dekle, ki si ga zapustil #portreti, družinske skrivnosti
Musso, G.: Dekle in noč #umori, maščevanje, matura
*Nesbo, J.: Kraljestvo, Pentagram, Ščurki #kriminalni romani
Novak, B.: Babje leto, Lipa zelenela je #roman
*Ohlsson, K.: Zakopane laži, Izrečene laži #umori, odvetniki,
ugrabitve, pogrešani otroci
O'Leary, B.: Sostanovalca, Zamenjava #sostanovalci
Orstavik, H.: V Bordeauxu je odprt prostor #umetnice, Norveška,
odnosi med spoloma
Owens, D.: Tam, kjer pojejo raki #preživetje, zapuščeni otroci

*Pamuk, O.: Rdečelaska #očetje in sinovi, Istanbul, družbene razmere
Parr, M.: Vafljevi srčki #vragolije, prijateljstvo, sosedje
Perks, H.: Vrni se pome #družinske skrivnosti, otok, umori
Picoult, J.: Rojena iz tvojega življenja #sestre, darovanje organov
*Planinc, R.A.: Srce bije v dvojini #posvojitve, Afrika
Pollard, H.: Dvorišče vrtnic #dopust, Francija, prešuštvo
Pregelj,S.: V Elvisovi sobi #odraščanje, Jugoslavija
Ragnar, J.: Otok, Tema, Megla #kriminalni romani
Quinn, J.: Vojvoda in jaz, Ženinova skrivnost #plemstvo, družabno
življenje
Rijavec, P.: Meter in pol pomladi #epidemije, prometne nesreče
*Robben, J.: Bratov kožuh #bratje, otroci s posebnimi potrebami
Roberts, N.: Pribežališče #deklice, ugrabitve
*Rowling, J.K.: Klic kukavice #kriminalni roman, zasebni detektiv, ljubezen
*Rugelj,S.: Triglavske poti #pohodništvo, osebna doživetja, Triglav
Saramago, J.: Esej o slepoti #družbeni konflikti, slepota, nasilje
Satrapi, M: Vezenine #ženske, Iran, odnosi med spoloma
*Setterwall, C.: Držimo pesti #smrt, žalovanje, panika
*Shafak, E.: 10 minut, 38 sekund, na tem čudnem svetu #smrt,
prijateljstvo, ženske
*Shafak, E.: 40 pravil ljubezni #sufizem, turška književnost
Shevre, A.: Pilotova žena #piloti, družinski odnosi
*Simoniti, V.: Ivana pred morjem #vojna, družinske skrivnosti, ženske
*Slimani, L.: Uspavanka #varuške, umori, Francija
Sparks, N.: Vrnitev #zdravniki, Afghanistan, smrt
Stedman, M.L.: Luč sredi morja #družina, odnosi, nesreče
Strelecky, J.: Kavarna na koncu sveta #odkrivanjesamegasebe, smisel
življenja,eksistencializem
Šalehar, M.: Pustolovec zmote #iskanje identtete, iskanje smisla, moški
*Širok, M.: Evidenca #umori, politične razmere, korupcija
*Štaudohar, I.: Kaj hoče ženska #ženske, zgodovina
Švigelj Merat, B.: Con brio #Pariz, ljubezen, odnos
Švigelj Merat, B.: Noč v Reykjaviku
Tamimi, W.: Vrtnice vetra #imigranti, begunci, palestinci, judje

*Tomažič,A.: Ne sprašujte za pot: blodnik po Istri #Potovanje, Istra,
humor
Tomšič, M.: Grenko morje #slovenske izseljenke, Egipt
Tschida, S.: Siri, kdo sem? #nesreče, izguba spomina, Instagram
Tucker, K. A.: Vedno divji, Zakopana voda #kanadska književnost
Tutti, I.: Cvetje nad peklom #umori, Alpe
*Videmšek, B.: Plan B #podnebje, ekologija, električna energija
Vidmar Vengust, M.: Drevesa govorijo #spomini, psihiatrinje, doživljanje
bolezni
Viewegh: Letoviščarji #češki turisti, potovanje, pisatelji
*Walsh, R.: Moški, ki ni poklical #travmatične izkušnje
Waters, S.: Žeparka #London, družbene razmere
*Wells, B.: O koncu žalosti #družinski odnosi, pisma, žalovanje, humor
*Westover, T.: Osvobojena #mormoni, vera, fanatizem
Whitehead, C.: Fantje iz Nickla # afroameričani, rasizem, nasilje
Winn, R.: Prežeta s soljo #hoja, pohodništvo, moški in ženske
Woods, E.: Sto srečnih dni #bolezen, prijateljstvo
Xinran: Nebesni pokop #biografski romani, Tibet
*Zusak, M.: Odposlanec #mladostniki, dozorevanje, izzivi
Zweig, S.: Novela o šahu #šah, kratka zgodba

*dostopno tudi kot e-knjiga na Biblosu

Prebrane knjige delite z nami na FB in IG s ključnikom #fletnpoletnobranje

