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Vabljeni k ogledu naših najnovejših                               

predlogov za branje …  

 
 
 

»Kdor bere knjige, živi tisoč življenj.« 
(George R. R. Martin) 

  
 
 
 
 
 
 
MARTIN, Charles: Pošlji nam dež 
Meander, 2020 

https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=7155 
 

 
To je prva knjiga ameriškega pisatelja Charlesa Martina, ki se je znašla na moji nočni omarici, 

vsekakor pa ne zadnja. 

Roman POŠLJI NAM DEŽ je zgodba o dolgoletni ljubezni, družini, vojni in lažeh, ki krojijo 

življenje vpletenih oseb. Ko pisatelj plast za plastjo odkriva zgodbo Josepha, nas spomni na 

pomen resnice in na pomembnost ljubezni. 

Iskrena zgodba, berljivo napisana, ki nas ne pusti hladne. 

Vsekakor priporočam! 

 

 

 

 

https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=7155


ZUPANČIČ, David: Življenje v sivi coni 
Mladinska knjiga, 2022 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/%C5%BEivljenje-v-sivi-coni-p-
9789610166078 

 

 
Novembra sem prebrala knjigo Življenje v sivi coni, ki je v prejšnjem tednu,  na 38. 

Slovenskem knjižnem sejmu bila razglašena za naj knjigo leta 2022. Za njo ste verjetno že kje 

slišali, o njej kaj prebrali, jo videli v izložbi v knjigarni. To je knjiga, ki me je res navdušila. 

Napisal jo je mlad pisatelj in zdravnik infektolog David Zupančič. Lahko rečem, da sem knjigo 

prebrala na dah, kar se pri meni ne zgodi velikokrat. Zato vam toplo priporočam, da jo 

preberete tudi vi. Ob njej se boste nasmejali, mogoče vam bo po licih spolzela kakšna solzica, 

skoraj zagotovo pa jo boste z zanimanjem brali.  

 

PEZZETTA, Christiana: Koncert za bodečo žico 
Salve, 2022 

https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=11059 

 

 
 
Zgodba o judovski čelistki Aniti, ki ji je glasba rešila življenje, je napisana po resničnih 

dogodkih. Mlada Anita ima vse, družino, prijatelje in svoje violončelo. Toda le zato, ker je 

judinja, ji vojna vzame vse, le njene glasbe ne. 

Danes petindevetdeset let stara Anita, ki je preživela grozodejstva nacistične Nemčije ter 

Auschwitz, se je odločila deliti svojo zgodbo predvsem zaradi tega, da spomin na holokavst 

ne bi nikoli utonil v pozabo. K pisanju  jo je spodbudila misel Nobelovega nagrajenca za mir in 

nekdanjega taboriščnika Elieja Wiesla: »Kdor prispeva k pozabi, dokonča delo morilcev.«  

Čas celi rane, zgodbe pa nas opominjajo in skrbijo, da ne bi pozabili. 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/%C5%BEivljenje-v-sivi-coni-p-9789610166078
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/%C5%BEivljenje-v-sivi-coni-p-9789610166078
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=11059


JALEN, Janez: Ovčar Marko 
Mohorjeva družba, 1930 
https://www.kamra.si/mm-elementi/ovcar-marko-2/ 
 

 
Če  bi se radi za nekaj časa preselili v neokrnjen  planinski raj pred sto leti, preberite Jalnovo 

povest Ovčar Marko. Marko je reven, toda  prijazen, pameten in sposoben fant, ki pase 

čredo ovac na planini za premožnega kmeta. Ta premožni kmet ima lepo hčerko Ančko in 

seveda se z Markom zaljubita. Premagati morata mnoge ovire, saj ne gre, da bi se revni in 

bogati poročili med seboj.  Toda Marko je podjeten fant. Nikoli ne obupa, vedno znova se 

pobere in zato ga spremlja sreča. Lepo nostalgično a optimistično branje s srečnim koncem.  

 

PEARCE, Sarah: Letovišče 
Učila, 2022 

http://felix.si/kriminalke/19063-letovisce-trda-vezava-9789610052494.html 
 

 
Letovišče je nov kriminalni roman izpod peresa avtorice Sarah Pearse, ki smo jo spoznali že z 

romanom Sanatorij. 

Zgodba se odvija na otoku, kjer odprejo mondeno ekološko letovišče. Ima pa ta otok, ki ga 

domačini poznajo pod imenom Matildina skala, skrivnostno in nesrečno zgodovino, saj je 

nekoč na tem otoku moril serijski morilec. Ko na otoku najdejo žensko truplo, se mnogi 

ustrašijo, da se zgodovina ponavlja. Število mrtvih se povečuje, detektivka Elin Warner pa s 

svojo ekipo prične z raziskovanjem zločina.  

Roman je vseskozi napeta zgodba s številnimi nepričakovanimi zasuki in nas do zadnje strani 

drži v napetem pričakovanju kdo je morilec.  

 

https://www.kamra.si/mm-elementi/ovcar-marko-2/
http://felix.si/kriminalke/19063-letovisce-trda-vezava-9789610052494.html


VALJAVEC, Janko: Grobar 
Amalietti&Amalietti, 2021 

https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=9143 

 

 
Veseli me, da naši bralci čedalje raje berejo dela slovenskih avtorjev. Včasih je prevladovalo 

mnenje, da so njihove knjige »zatežene« in dolgočasne, a knjiga Janka Valjavca Grobar 

zagotovo ne spada mednje. 

Glavni junak romana inšpektor Rihard Tisnikar preiskuje izginotje Staneta Jamnika, ki je bil 

vaški grobar. Tisti dan, ko je izginil, so položili v grob njegovo sovaščanko, on pa bi moral njen 

grob še zasuti in urediti. Grob je bil zasut, na njem so bili položeni venci, a v njem so med 

preiskavo odkrili tudi Stanetovo truplo. Inšpektorja pa najbolj preseneti ugotovitev, da je 

Stane umrl naravne smrti. Le kaj se je zgodilo? V tekoče berljivi, mestoma humorni zgodbi, se 

razkrije tudi ta uganka. 

 

PARTLJIČ, Tone: Strnišča 
Pivec, 2022 
https://knjizni-sejem.si/dogodek/tone-partljic-strnisca/ 
 

 
Knjiga opisuje tragične zgodbe o otrocih v raznih vojnah in o njihovem trpljenju. Avtor jih 

pripoveduje v prvi osebi in bralca večkrat spravi do solz. Kljub vsemu pa so zgodbe polne 

upanja v vrednote družine, kjer glavni junaki najdejo moč in smisel. 

 

https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=9143
https://knjizni-sejem.si/dogodek/tone-partljic-strnisca/

