
KAJ BEREMO KNJIŽNIČARJI –   
november 2022 
Vabljeni k ogledu naših najnovejših predlogov za 
branje …  
 
»Čarovnija je povsod, kamorkoli pogledaš. 
Sedi in sprosti se, vse kar rabiš je knjiga.« (dr. Seuss) 

  
CARTER, Chris: Genesis 
Učila, 2022 

http://felix.si/kriminalke/19145-genesis-trda-vezava-9789610052845.html 

 

 
Komaj sem čakala novo knjigo o detektivu Robertu Hunterju in njegovem partnerju Carlosu 

Garciji in z navdušenjem sem jo vzela v roke. 

Carter tudi tokrat ne razočara. Umori so zelo kruti, morilec veliko presenečenje. Vmes pa 

psihološko razmišljanje in sestavljanje delcev uganke briljantnega detektiva. 

Priporočam, a ne tistim s slabim želodcem! 

 

PHILLIPS, Julia: Izginuli svet 
Mladinska knjiga, 2020 

https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=7587 

 

 
Zgodba se začne z izginotjem dveh sestric. Policija vse leto raziskuje izginotje in ju išče.  

Usoda teh dveh deklic je rdeča nit zgodbe, vendar je tudi začetek povezovanja žensk, ki so na 

tak ali drugačen način povezane z izginotjem.  

http://felix.si/kriminalke/19145-genesis-trda-vezava-9789610052845.html
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=7587


Zgodba se dogaja na čudovitem ruskem polotoku, Kamčatki, ki ima tudi veliko temačnih 

skrivnosti.  

 

LUKAS, Elisabeth: Umetnost spoštovanja / Tvoje življenje je tvoja 
priložnost 
Novi svet, 2014 / 2017 

https://www.novisvet.si/?product=umetnost-spostovanja 

https://www.novisvet.si/?product=tvoje-zivljenje-je-tvoja-priloznost 

 

 
Sama zelo rada posegam po knjigah s področja psihologije, psihoterapije, osebne rasti, vzgoje 

… Prepričana sem, da se vsakdo kdaj znajde pred kakšnim vprašanjem, na katerega sam ne 

najde odgovora, zato so mu knjige s teh področji lahko v pomoč. 

Elizabeth Lukas je ena izmed najbolj znanih psihoterapevtk na svetu, bila je učenka prof. dr. 

Viktorja E. Frankla, kateri je bil ustanovitelj logoterapije in psihoterapevtske šole na Dunaju, 

na kateri so posvečajo predvsem iskanju življenjskega smisla kot osrednje človeške 

motivacijske sile. 

Knjige Elizabeth Lukas temeljijo na življenjskih zgodbah, na primerih iz njene dolgoletne prakse 

in na njenih lastnih izkušnjah. Napisane so tako, da opisujejo žive primere in pokažejo kako naj 

bi rešitve delovale v praksi. Tako so nam lahko v pomoč pri tem, kako naj oblikujemo svoje 

življenje, da bomo predvsem mi zadovoljni sami s sabo, hkrati pa, da se bomo lahko prilegali 

in ustrezali drugim ter skladno delovali in sodelovali v družini in skupnosti. 

Lukasova pravi: »Naša edina priložnost je naše življenje – celotno življenje od prvega do 

zadnjega diha, v vsakem trenutku edinstveno in neponovljivo.« 

Sama sem prebrala dve njeni knjigi: 

1. Umetnost spoštovanja – Kako otroke pospremimo v življenje, v kateri nas opozarja, 

da je potrebno vzgajati tako, da imamo pred očmi rešitev, ne pa problema in da mora 

biti na prvem mestu vedno vprašanje, kako lahko ta problem odstranimo – ali, če 

drugače ne gre – z njim živimo. 

2. Tvoje življenje je tvoja priložnost – zavedaj se, da kjer koli živiš, vedno ti je na voljo 

nezamenljiva in smisla polna pot. 

https://www.novisvet.si/?product=umetnost-spostovanja
https://www.novisvet.si/?product=tvoje-zivljenje-je-tvoja-priloznost


Knjigi sta vredni branja, sama bom z veseljem prebrala še kakšno, saj naslovi njenih knjig kar 

vlečejo k temu, da jih vzameš v roke, npr. Priveži svoj voz na kakšno zvezdo; Izviri, ki napajajo 

življenje s smislom; Na sledi veselju … 

 

PENNER, Sarah: Izginula lekarna 
Učila, 2021 
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=9022 

 

 
Zgodba pripoveduje usode treh žensk, odvija pa se v Londonu in sicer v preteklosti in 

sedanjosti. V 18. stoletju Nella po prezgodaj umrli materi podeduje lekarno. Sooča se z 

revščino in ljubezenskimi težavami, zlorabljenim in razočaranim ženskam pa skrivaj prodaja 

strupene zvarke, s katerimi zastrupljajo svoje može. Zgodba se nato prevesi v sedanjost, ko 

Caroline pripotuje v London iz Amerike in se loti iskanja dvesto let stare lekarne in njenih 

skrivnosti, hkrati pa rešuje svoje osebne stiske.  

 

STAMATEAS, Bernardo: Toksični ljudje 
Mladinska knjiga, 2022 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/toksi%C4%8Dni-ljudje-p-

9789610163633 

 

 
Vsak se je že kdaj srečal s človekom, ki mu že na prvi vtis ni odgovarjal. Z ljudmi, ki nam "pijejo 

kri", so opravljivci, bahači, zavistneži, igralci, manipulatorji in še kaj. V knjigi Toksični ljudje 

bomo našli odgovore na mnoga vprašanja, ki se nam porajajo ob srečanjih z različnimi tipi ljudi. 

Mnogim se zaradi narave dela, družinskih vezi ne moremo izogniti, lahko pa se naučimo, kako 

na nas in na naše življenje ne bodo vplivali. Tudi mi sami smo kdaj toksični, pa si morda tega 

nočemo ali ne znamo priznati. Prisluhnimo in poglejmo vase. Spremenimo lahko le sebe, in se 

https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=9022
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/toksi%C4%8Dni-ljudje-p-9789610163633
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/toksi%C4%8Dni-ljudje-p-9789610163633


naučimo "ubraniti" ljudi, ki nam ne odgovarjajo, da bo naše in življenje ljudi, ki jih srečujemo 

lažje in lepše. 

 

GOMBOC, Mateja: Balada o drevesu 
Miš, 2021 
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=9223 

 

 
V knjigi Balada o drevesu se srečamo s težkimi, temačnimi temami – medvrstniško nasilje, 

duševne stiske, samomor, smrt. Kljub vsemu pa v zgodbi začutimo tudi žarek upanja, kateremu 

se Ada odloči slediti. 

Skozi pripoved spoznavamo Adino in Majkovo življenjsko zgodbo, njuno ljubezen - lepo 

ljubezen, polno načrtov za prihodnost. Vendar pa so težki trenutki in duševne stiske prehude 

in Majk stori samomor. Ada je sprva neutolažljiva, sooča se z občutki krivde. Čez čas ji nekako 

uspe in skozi tolažbo v glasbi, družini, njunih prijateljih ponovno najde smisel. 

Gre za mladinski roman vendar menim, da je zgodba napisana na način, ki je primeren tako za 

mladino kot odrasle bralce. Iskrena in prepričljiva pripoved je vsekakor vredna našega časa. 

 

VIEL, Tanguy: 353. člen Kazenskega zakonika 
Cankarjeva založba, 2019 

https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=6830 
 

 

353. člen kazenskega zakonika je bridek, s črnim humorjem prepreden minimalistični roman, 

ki poteka v dialogu med Martialom Kermeurjem in sodnikom. Skozi prvoosebno pripoved 

spoznavamo razloge za kriminalno dejanje, ki ga je zakrivil protagonist romana. 

https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=9223
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=6830


Kermeur, oskrbnik mestnega grajskega parka, postane skupaj s someščani žrtev sleparije 

prišleka Antoina Lazaneca, kapitalističnega investitorja, ki je prebivalcem Bresta obljubljal 

svetlo prihodnost, novogradnje, kopališki kompleks in razcvet turizma. Meščani na čelu s 

samim županom mesta investirajo v visokoleteče načrte, Lazanec pa gradbenih del nikoli ne 

konča in mirno pobira denar, kar župana zaradi občutka krivde ob odgovornosti za bankrot 

mesta pahne v samomor. Zaradi sleparije vzame Kermeur vajeti v svoje roke in se skupaj z 

Lazanecom s čolnom odpeljeta na odprto morje, vrne pa se sam. 

Toplo priporočam, da si preberete, kaj o tem pravi 353. člen Kazenskega zakonika. 

 

JULL, Jasper: Družine z najstniki.Ko vzgoja odpove 
Didakta, 2017 

https://www.primus.si/druzine-z-najstniki 
 

 
Ko naši otroci kar naenkrat postanejo najstniki, se na, zazdi, da smo pogoreli na celi črti. Kaj 

smo storili narobe in želimo na hitro popraviti vse napake in začnemo z neko vzgojo »na silo«. 

Avtor nam na prijazen način pojasni, da otroci v tem obdobju najbolj potrebujejo osebo, ki 

zares verjame v njih; osebo pri kateri najdejo varnost in zaupanje. 

 

Jasper Jull je danski družinski terapevt in eden vodilnih avtorjev v razpravah o vzgoji otrok. 

Priporočam vsem družinam z najstniki in tistim, katerih otroci bodo to šele postali. 

 

 

https://www.primus.si/druzine-z-najstniki

