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»Bogata domača knjižnica nam je – kakor sultanu harem – 

čvrsto zagotovilo, da bomo večere preživeli v prijetni družbi.« 
(Peter Amalietti)                                                                                               

 
 
FOLEY, Lucy: Pariško stanovanje 
Učila, 2022 

http://felix.si/kriminalke/19345-parisko-stanovanje-trda-vezava-9789610053200.html 

 

 

Pariško stanovanje je že tretja kriminalka avtorice Lucy Foley. 

Prebrala sem že obe prejšnji (SEZNAM GOSTOV, NA LOVU), 

tretja pa je napisana v istem slogu. 

Dogajanje je postavljeno v štirinadstropno večstanovanjsko 

hišo sredi Pariza, kamor pride Jess na obisk k svojemu polbratu 

Benu. A Bena ni nikjer, čeprav bi jo moral čakati. Ne oglasi se 

na telefon, ne odgovarja na sporočila… 

Benovi sosedje so nenavadni, polni skrivnosti in laži, a Jess je odločena, da bo toliko časa 

brskala po Benovem življenju v Parizu, da bo ugotovila, zakaj je izginil. A brskanje po hiši 

spravlja v nevarnost tudi njeno življenje. 

Knjiga, ki jo težko odložimo. Priporočam! 

 

LEFTERI, Christy: Ptice pevke 
Učila, 2021 
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=9505 

 

 

Zgodba se dogaja na Cipru. Niša prihaja iz Šrilanke, kjer pusti svojo hčerko 

in prečka ocean, da bi lahko otroku omogočila lepšo prihodnost. Petra, 

pri kateri Niša dela kot gospodinjska pomočnica in skrbi za njeno hči, je 

vdova. Mož ji umre med nosečnostjo. Zato bistven del vzgoje prevzame 

Niša, ki čez dan skrbi zanjo, ponoči pa v svetlobi tablice vzgaja svojo 

deklico.  

Zgodba se zaplete, ko Niša nenadoma izgine. Policija pri prijavi izginotja migrantke ni 

pripravljena sodelovati. Zato se Petra in Janis (Nišin ljubimec) podata raziskati njeno izginotje. 

Njuno odkritje spremeni vse....  

Ptice pevke je ganljiv roman o iskanju svobode in boljšega življenja.  

http://felix.si/kriminalke/19345-parisko-stanovanje-trda-vezava-9789610053200.html
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=9505


 

 

NICOLAI, Kathryn 
Mladinska knjiga, 2021 
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=8615 

 

Pred kratkim, mi je pod roke prišla knjiga avtorice Kathryn Nicolai, z 

naslovom »Čuječnice za lahko noč«.  

Glede na to, da težko zaspim, sem pomislila, da je to knjiga, ob kateri se 

mi bodo umirile misli in me bodo zgodbe zapisane v njej popeljale v 

spokojno spanje. Odprla sem jo in začela brati …    

Zgodbe v knjigi so lahkotne, zanimive, življenjske, ne obremenjujoče, 

pisateljica nam predstavi nekaj preprostih meditacij in misli. V zgodbi z naslovom »V knjižnici« 

je zapisana misel: »V družbi toliko knjig je zelo razburljivo, da med njimi lahko izberemo eno 

in jo začnemo brati, ne da bi vedeli, ali nas bo odprla in pripravila do čudenja, nas nasmejala, 

spravila v jok ali nam celo spremenila življenje.«  

In res je tako … Priporočam v branje. 

 
HOČEVAR, Zoran: Za znoret 
DZS, 1999 

 

 
 
Če bi se radi od srca smejali, potem berite knjigo Za znoret avtorja  Zorana Hočevarja. 

Govori o erotičnih avanturah vase zagledanega, ločenega poklicnega voznika kombija Vojca 

Pujška. Odkar ga je pred štirimi leti zapustila žena Polona, ima  probleme; že od prvega dne, 

ko se je zaposlil v novi firmi, je zaljubljen v  žensko svojih sanj, direktorjevo tajnico Hermino, 

ki bi, po njegovem mnenju, edina lahko nadomestila njegovo nekdanjo ženo. Njeno 

naklonjenost skuša pridobiti z zetovimi slikami ,ta je uspešen in priznan slikar, ki imajo v 

dogajanju še posebej pomembno vlogo.  

 

 

https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=8615


GOTTLIEB, Lori: Morda pa se moraš z nekom pogovoriti: razkrijejo se 
terapevtka, njen terapevt in naša življenja 
UMco, 2020 

https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=8880 

 

 
 

V knjigi se srečamo z zgodbami z dveh zornih kotov – terapevtka nam predstavlja življenje skozi 

strokovni pogled (skozi svoje poslanstvo in svojo službo) hkrati pa  nam odkriva svojo 

življenjsko zgodbo, saj je na neki točki tudi sama potrebovala psihoterapijo.  

Kljub težkim temam in psihološkim teorijam je knjiga napisana z veliko mero humorja in 

pozitivnih misli zato ne gre za suhoparno strokovno branje pač pa zanimivo branje o življenju 

in iskanju lastnega smisla. 

 

POKORN, Marko: Smešno, ma non troppo 
Mladinska knjiga, 2022 

https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=11224 

 

 
 
Po naključju mi je pod roke prišla knjiga, ki me je nasmejala, pa hkrati 

tudi dala mnogo tem v razmislek. Marka Pokorna poznamo kot 

scenarista mnogih humorističnih predstav in nanizank (Teater 

Paradižnik, Naša mala klinika), tokrat pa se nam predstavi kot avtor 

kolumen, ki so izhajale na straneh časopisa Delo, sedaj pa jih lahko 

prebiramo tudi zbrane v knjigi. V kolumnah na duhovit način predstavi 

svoja razmišljanja o raznovrstnih temah, v katera spretno vplete svoja doživetja, spomine, 

anekdote. Glede na to, da je avtor knjige zdravnik, pediater in infektolog, ne preseneča, da je 

veliko strani v knjigi namenil zdravstvenim temam. Kot ljubitelj glasbe predstavi blažilne in 

tolažilne učinke petja na dušo in telo, osvetli pa tudi razne moderne trende v družbi, od 

epidemije pitja vode do selfitisa. Zame najpomembnejše sporočilo te knjige pa je, da je humor 

sol življenja. 

Z domiselnimi in zabavnimi ilustracijami je knjigo dopolnil Izar Lunaček. 

 

https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=8880
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=11224


HARRIS, Thomas A: Jaz sem v redu – ti si v redu 
Karantanija, 2007 

https://www.cangura.com/jaz-sem-v-redu-ti-si-v-redu 

 

S knjigo avtor pomaga k drugačnemu pojmovanju medosebnih odnosov.  Izjemnega pomena 

za osvoboditev iz spirale negativnih odnosov je sprejemanje zavestne odločitve, da TI SI V 

REDU.  Ta sprememba v temelju spremeni komunikacijo in pomaga da s soljudmi dosežemo 

polno in srečno komunikacijo. 

 

https://www.cangura.com/jaz-sem-v-redu-ti-si-v-redu

