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PROZA

KAJ?

Knjižnice Posavja sodelujemo na področju b r a l n e k u l t u r e že dvanajsto
leto zapored. Namen projekta P o s a v c i b e r e m o s k u p a j je opozoriti
na pomembne predstavnike literarnega ubesedovanja pri nas in širše po
svetu ter bralcem ponuditi t e m a t s k o p e s t e r r a z p o n l e p o s l o v n i h
d e l , ki bivanjsko izkušnjo človeka prikazujejo z raznolikimi kulturnimi,
socialnimi in estetskimi izhodišči.

KJE in KDAJ?

Bralni projekt izvajamo v Knjižnici Brežice, Valvasorjevi
knjižnici Krško in Knjižnici Sevnica m e d 2 1 . m a r c e m i n 2 0 .
novembrom 2022.

KAKO?

Knjige so opremljene s k n j i ž n i m i k a z a l k a m i , na katere bralci
vpišejo svoje ime in naslov prebrane knjige ter po želji tudi mnenje
o prebranem. Ob naslednjem obisku knjižnice jih pri izposojevalnem
pultu oddajo knjižničarju. Bralci, ki v času trajanja projekta preberejo
najmanj 5 k n j i g z bralnega seznama in se v projekt aktivno vključijo
z i z p o l n j e n i m i k n j i ž n i m i k a z a l k a m i o prebranem gradivu, na
zaključni literarni prireditvi prejmejo simbolično nagrado.

ZAKAJ?

Ker branje plemeniti duha in je ogledalo sveta.

TABORIŠČE PADLIH ŽENSK, Anton Baláž
UJEMI ZAJCA, Lana Bastašić
VEČ KOT BRAT, David Diop
VSAK OD NAS BIVA NA TEM SVETU PO SVOJE, Jean-Paul Dubois
TUJKA, Claudia Durastanti
SMRT SE VOZI V AUDIJU, Kristian Bang Foss
FEUER FREI, Gorazd Garvas
KO SEM BIL MLAD, Norbert Gstrein
TEORIJA ČUDNOSTI, Pavla Horáková
VEGETARIJANKA, Han Kang
PISMA TEBI, Nika Kovač
UJETA V SVOBODI, Anja Kovačič
SVET GRE NAPREJ, László Krasznahorkai
TUJCI, Manka Kremenšek Križman
MOŽ, KI JE VIDEL VSE, Deborah Levy
PRIPOVEDOVALEC, Mirana Likar
BEOGRAJSKI TRIO, Goran Marković
TIHA LETA, Alena Mornštajnová
ČEBELJA DRUŽINA, Anja Mugerli
DELNO ŽENSKA, Perumal Murugan
LAKOTA, Jamal Ouariachi
BRIDKOST JE STVAR S PERESI, Max Porter
STO LET SLEPOTE, Roman Rozina
NA PREPIHU, Samo Rugelj
LETO UBEŽNIKOV, Sunjeev Sahota		
ČLOVEK NA OBEH STRANEH STENE, Zorko Simčič
ČIGAV SI, Saša Stanišić
IZGUBLJENEC, Hans-Ulrich Treichel
BRODNÍK, Tanja Tuma
LJUBEZENSKO PISMO V KLINOPISU, Tomáš Zmeškal

ESEJI
NEPOZABNE: ženske, ki so premikale meje našega sveta
PEJSAŽI, Robert Simonišek					
KAJ HOČE ŽENSKA?, Irena Štaudohar

STRIP
ŽABCI, Dora Kaštrun
PLEČNIK ., Zoran Smiljanić in Blaž Vurnik
			
PO
EZIJA
					
IN VSI SO OČARANI Z MESEČINO (okrog pesmi), Milan Dekleva
NAMREČ, Milan Jesih
ODHAJANJE ZA ZAČETNIKE, Cvetka Lipuš
PANOVA PIŠČAL, Josip Osti				
RADOST PISANJA, Wisława Szymborska

objemi me,
samo malce
bolj nežno
Taborišče padlih žensk

S LO VA Š K A K N J I Ž E V N O S T
2 5 2 s t r.
Fo r u m s l o v a n s k i h k u l t u r 2 0 2 1

ANTON BALÁŽ
Prevedla DIJANA PUNGERŠIČ

Ko se lahko ozre po svojih
dolgih, čvrstih nogah, od plesa
popolno oblikovanih stegnih, lepo
zaobljenih po zunanji in notranji
strani, pogled vrže tudi na svojo
zadnjico in se prepriča, da je
vse bistveno tako, kot mora biti.
Očitno enaki občutki prevevajo
tudi druge, dokler se pač ne
oblečejo v taboriščne spalne srajce
iz barhanta, ki so jim jih sešili
v šivalnici in v katerih se spet
spremenijo v neženske. Za trenutek
tako ostanejo razgaljene, zgolj v
modrčkih in večinoma v bordelskih
hlačkah, in si za zdaj še zadovoljno
ogledujejo svoja telesa. Od mladega
prosvetarja so izvedele, da so ta
bila njihovo, zdaj že nekdanje
delovno orodje in da bodo v
taborišču postopoma spoznale, da
jih je mogoče uporabljati tudi za
plemenitejše cilje.

Roman je nastal na podlagi
obsežnega dokumentarnega
gradiva in je umeščen v
Bratislavo leta 1949, dve leti
po komunističnem prevratu in
prevzemu oblasti. V ospredju so
zgodbe štirih prostitutk. Trojico –
mlado in naivno Ernico, izkušeno
profesionalko Mando in strastno
plesalko Carmen – spoznamo
že v prvem poglavju romana, ki
se zaključi z racijo in odvozom
»najstarejših obrtnic« v taborišče,
kjer se bodo priučile svoje nove,
predpisane družbene vloge. Usode
bratislavskih prostitutk v boju
za njihovo človeško dostojanstvo
skozi roman zadobivajo dramatično
razsežnost, navkljub resnosti
tematike in dokumentarni
podstati pripovedi pa je delo
spisano v pisateljevih značilnih
tragikomičnih in ironičnoparodičnih tonih.
(VIR: Airbeletrina)

Knjiga je dostopna tudi v elektronski obliki na portalu Biblos.

ANTON BALÁŽ (1943)

velja za enega najpomembnejših
sodobnih slovaških pisateljev. Je
novinar in urednik, scenarist za
radio, televizijo in film, najbolj pa
je znan kot romanopisec.

nihče
naju ne bo
nadaljeval
BOSANSKA KNJIŽEVNOST
1 8 7 s t r.
Sanje 2021
NAGRADA EVROPSKE UNIJE ZA
KNJIŽEVNOST

LANA BASTAŠIĆ (1986)

je milenijska pisateljica, ki se
v svojem avtorskem izrazu
preizkuša s pisanjem pravljic,
poezije in kratkih zgodb, svoje
literarno poslanstvo pa je
proslavila predvsem z nagrajenim
romanesknim prvencem.

ponoči je
vsaka kri
črna

Ujemi zajca
LANA BASTAŠIĆ
Prevedla DIJANA MATKOVIĆ

Dvanajst let je minilo, odkar
sta si zadnje besede izmenjali
nerazdružljivi prijateljici iz
otroštva. Lejla po letih tišine
nepričakovano pokliče Saro, ki
si je v Dublinu ustvarila novo
življenje, in skupaj se odpravita
na potovanje iz Bosne na Dunaj,
da bi tam poiskali Lejlinega
izgubljenega brata Armina. Na
potovanju se ujameta v luknjo
skupne preteklosti, kjer ju čaka
spoznanje, da se v življenju
marsikaj ne razplete po skrbno
snovanih otroških pričakovanjih in
da preteklosti nikoli ne moreš zares
ubežati. Čustveno in narativno
bogato seciranje zapletenega
prijateljstva med dvema ženskama,
ki ju življenje razdruži, nato pa
spet pripelje skupaj, umeščeno v
format road trip romana po cestah
nekdanje Jugoslavije.
(VIR: ZALOŽNIK)

Več kot brat

FRANCOSKA KNJIŽEVNOST
1 5 9 s t r.
Mladinska knjiga 2020

DAVID DIOP

NAGRADA MAN BOOKER
GONCOURTOVA NAGRADA DIJAKOV
GONCOURTOVA NAGRADA SLOVENIJE

Prevedla JANINA KOS

Mislila sem na takšne – majhne,
trapaste – spomine in dojela, da
bova kmalu prišli do edine niti, ki
naju je še povezovala – njenega
brata. Niti v enem trenutku
najinega potovanja se nisem
vprašala, kaj bo potem, bila sem
preveč zaposlena s tem, da sem si
predstavljala ta prizor, Armina in
sebe v njegovih očeh. Zdaj pa sem
spoznala, da bo tudi to minilo,
in ko končno potrdiva, da je res
živ, kar sva sicer vedeli ves čas,
ne bova več imeli razloga, da kdaj
pokličeva druga drugo. Končali
sva že na tistem otoku, to sem zelo
dobro vedela. Dve nalogi, ki mi
ju je zaupala zatem – pokopati
Zajčka in odpeljati jo k Arminu
– sta bili zgolj izraz spoštovanja
do skupne zgodovine, ne pa dokaz
prijateljstva.

Ko se je stotnik pripravljal, da
bo zapiskal izpad iz zemljinega
trebuha, da se bomo lahko kot
divjaki, hipni norci, vrgli pod
drobna zrna sovražnega železa,
ki jim ni mar za našo tulbo, se
ni hotel nihče več postaviti poleg
mene. Nihče več si ni upal sredi
vojnega trušča stati z mano z
ramo ob rami, ko smo zapuščali
vroče drobovje zemlje. Nihče več ni
prenesel misli na to, da bi v moji
bližini padel pod sovražnikovimi
kroglami. Bog mi je priča, v vojni
sem ostal sam.

Roman na izviren način tematizira
francosko-nemško fronto v prvi
svetovni vojni, v kateri so Francozi
za pomoč uporabili tudi kolonialne
vojake, denimo Senegalce.
Pripovedovalec je mladi in postavni
Alfa Ndiaye, ki nas ob mukotrpni
smrti svojega najboljšega
otroškega prijatelja na bojišču
popelje v svoj miselni svet ter za
tem še v lastno mladost. Pred nami
razpre razmišljanje prvinskega
Afričana o vojni, v katero je padel,
in o vlogi divjaka, ki jo je sprejel,
kar vse na koncu pripelje celo do
tega, da mora zapustiti bojišče,
v bolnišnici pa potem zdrsne v
norost. Izjemen roman o vojni
blaznosti in absurdnosti, ki odstira
pozabljeno poglavje evropske
zgodovine – udeležbo afriških
vojakov v bojih v Evropi.
(VIR: BUKLA)

DAVID DIOP (1966)

je francoski pisatelj senegalskih
korenin in profesor na univerzi
Pau, specializiran za francosko
in frankofonsko afriško
književnost iz 18. stoletja.

prvič sem prekršil
pravila in bilo je
prečudovito
FRANCOSKA KNJIŽEVNOST
2 3 1 s t r.
Mladinska knjiga 2021
G O N C O U R TO VA N A G R A D A
G O N C O U R TO VA N A G R A D A P O
IZBORU SLOVENSKIH ŠTUDENTOV

vsaka ljubezen
zasluži drugačno
vrsto samote

Vsak od nas biva
na tem svetu po svoje

Tujka

I TA L I J A N S K A K N J I Ž E V N O S T
2 8 7 s t r.
Beletrina 2021

Claudia Durastanti

N O M I N A C I J A Z A I TA L I J A N S KO
NAGRADO STREGA

Prevedla VERA TROHA

JEAN-PAUL DUBOIS
Prevedla JANINA KOS

JEAN-PAUL DUBOIS (1950),

priznani francoski pisatelj, skoraj
vsako leto napiše roman, s
pisanjem pa se je začel ukvarjati
kot športni novinar, dopisnik iz
ZDA. Njegova pisateljska veščina
je očitna tudi v izpostavljenem
romanu, v katerem spregovori o
človečnosti v sodobni družbi in
velja za njegovo najboljše delo.

Svet, v katerem biva Paul Hansen,
se spreminja. Ljudje ne spoštujejo
več osnovnih načel človeškega
sobivanja; toplino in empatijo
sta zamenjala birokracija in
dlakocepstvo. Paul se dolgo zateka
v svoj varni kotiček pod soncem,
hišniško službo in partnersko
življenje, dokler preveč ne postane
preveč. Takrat se Paul upre – in
konča v zaporu. Je Paul upornik
brez razloga ali eden redkih, ki še
vidi, kaj je prav? Iz hladne, tesne
zaporniške celice se z otožnostjo
in nostalgijo vrača nazaj, v
spomine, k tistim, ki jih je izgubil.
Prehaja v otroštvo v Franciji,
mladost v Kanadi, kamor je sledil
očetu, danskemu pastorju, ko
sta se starša razšla. Prav oče je
bil zanj ena glavnih figur, zgled
in vir navdiha, hkrati pa tudi
primer človeka z lastno krivdo za
poteptane iluzije.
(VIR: ZALOŽNIK)

Odkar je oče vedel za svojo
obsodbo, je pisal besedila,
kakršnih tam še nikoli ni nihče
slišal. V spisih je prestopal okvire
svoje Cerkve in v njih spregovoril
o tveganjih, ki nam jih prinaša
usoda, ter nas postavil na mesto,
ki nam gre sredi bučnega vrveža
tega sveta, in to naše mesto je ob
macesnu in tapirju, saj bivamo
vsi v isti ječi in si, zaskrbljeni za
svojo prihodnost, prizadevamo
verjeti v dobrohotnost bogov,
čeprav nas šesti čut prepričuje
ravno o nasprotnem.

Zgodba neke družine je bolj
podobna topografski karti kot
romanu, in biografija je vsota
vseh geoloških obdobij, ki jih je
prepotovala. Pisati o sebi pomeni
spominjati se, da si se rodila z
besom in si bila izliv goste in
nepretrgane lave, preden je tvoja
skorja otrdela in se razklala,
da bi spustila na površje neke
vrste ljubezen, ali da je odvečna
moč odpuščanja zgladila in nato
izravnala vsako tvojo udornino.
Prebirati samo sebe pomeni
izumljati tisto, kar si doživela,
odkrivati vsako plast, iz katere
si sestavljena: kristale radosti
ali samote v globini, posledice
spomina, ki je izpuhtel, vse
tisto, kar je bilo izkopano in
nato poplavljeno, samo zato, da
se zaveš, da ni res, da čas celi
rane: ker obstaja prelom, ki ne bo
nikoli zapolnjen.

Prvoosebna pripoved se opira na
simbolne in geografske kraje ter
poskuša rekonstruirati zemljevid
notranjega življenja odraščanja.
Pripovedovalkin avtofikcijski svet
se razprostira med Basilikato,
Brooklynom, Rimom in Londonom,
pripoved pa se začne z gluhimi
starši, ki so bistveno zaznamovali
njeno dojemanje sveta, in se nato
preko migracij, teh emancipacijskih
poti, razvija v poetično izpisano
literarno delo, ki presega žanr
romana. Avtorica se ne zateka
v fikcijo, pač pa poskuša skozi
razmisleke o identiteti, razredu,
empatiji in pripadnosti realno
osmisliti lastno življenje.
(VIR: založnik)

Claudia Durastanti (1984),

pisateljica in prevajalka iz
angleščine, velja za eno
najprodornejših sodobnih
italijanskih avtoric. Literarni
kritiki so jo nagradili že za njen
prvi roman, pozornost pa je
pritegnila tudi z romanom Tujka.

najslabše je,
če ti kdo želi
vse najboljše
DANSKA KNJIŽEVNOST
1 7 2 s t r.
KUD Sodobnost International 2020
NAGRADA EVROPSKE UNIJE ZA
KNJIŽEVNOST

Kristian Bang Foss (1977)

je danski pisatelj, ki so ga
literarni kritiki opazili že ob
izidu njegovega prvega romana.
Smrt se vozi v audiju je njegov
tretji roman, zanj je leta 2013
prejel nagrado Evropske unije za
književnost.

pestujem
samoto v temnem
kotu velike hiše

Smrt se vozi v audiju

Feuer frei

Kristian Bang Foss

S LO V E N S K A K N J I Ž E V N O S T
1 9 7 s t r.
Cankarjeva založba 2021

Gorazd Garvas

Prevedel DARKO ČUDEN

Asger dobi službo osebnega
asistenta Waldemarju,
medicinskemu čudežu, ki ga pesti
nič koliko bolezenskih sindromov,
a je mladenič kljub temu izredno
žilav in trmoglav. Po nekaj
uvodnih, zabavnih in malo manj
zabavnih peripetijah se skupaj
podata na pot v Maroko, kjer naj
bi obiskala zdravilca. Potovanje
je zabavno, rahlo srhljivo in
mestoma nepredvidljivo. Čeprav s
tragičnim koncem je roman poln
hudomušnosti in satire, značilnega
skandinavskega humorja, predvsem
pa izpisan z izjemnim literarnodinamičnim občutkom za jezik,
ki ga je v slovenščino več kot
odlično prevedel Darko Čuden.
Zabavna tragikomična poslastica o
nepričakovanih življenjskih zasukih.
(R. V.)

Prispela sva v Gibraltar in šla
čez mejno kontrolo in zapeljala
čez majhno pristajalno stezo na
edinem ravnem koščku zemlje med
mejo in mestom. Parkirala sva,
v nekem lokalčku pozajtrkovala,
plačala lokalnega vodiča, da naju
je odpeljal na Gibraltarsko skalo,
ki je v vročini drhtela kot puding.
Na vrhu so bile opice, izkazalo
se je, da so to berberski makaki.
Največji od vseh, posebno zloben
eksemplar, podoben Hakonu, se je
stegnil z veje in sunil Waldemarju
slamnik in si ga posadil na glavo.
Pustila sva mu ga, drugega nama
tudi ni preostalo, ko sva videla,
kako brusi ostre podočnike.

Pri tretjem bambusu se vlakec
smrti vedno obrne strmo navzdol,
naravnost v črnino, v preprosto,
otroško dejstvo, da me nihče
ne mara. Mama mi pogosto
govori, da ji ni vseeno zame.
Toda človeku ni vseeno tudi za
sodelavca, za soseda, za psa, ki
obnemore na cesti. Tudi meni
ni vseeno. Z vsakim požirkom se
močneje zavedam, da nič lepega
in toplega nikoli ne bo moje, da
sem sam in da bom ostal sam,
da me nobena ne mara in da
me na tem svetu čakajo samo
zavračanje in hlad …

Deček Gorazd osamljen odrašča
v domu brez ljubezni, v katerem
odmeva bodisi molk bodisi
prepir, alkoholni izlivi in vztrajno
zvonjenje upnikov. V šoli se
ne znajde najbolje. Sošolci ga
zasmehujejo zaradi prekomerne
teže in laži, s katerimi se jim trudi
približati. Pred dekleti je neroden,
ne zna izraziti svojih občutkov,
vsaj ne na družbi sprejemljiv način.
Knjige, glasba, filmi, zanimanje za
vojaško zgodovino tako postanejo
svojevrsten pobeg, ki mu omogoča,
da svoje življenje, čustva in želje
vse bolj in vse pogosteje izživlja
v fantaziji. Te fantazije pa ob
srečanju z drugimi somišljeniki
postajajo vse bolj obupane in
nasilne. Pretresljiva pripoved po
resničnih dogodkih o dečku, ki si
preprosto želi le ljubezni.
(VIR: založnik)

Gorazd Garvas

je psevdonim, za katerega se je
avtor odločil iz dveh razlogov:
ker bralci knjige pogosto sodijo
po avtorju in se lahko zgodi, da
se več ukvarjajo z avtorjem kot z
njegovim delom, in ker z objavo
romana ni želel prizadeti tistih, ki
so mu blizu.

pri vsakem človeku
obstaja nekakšno
jedro molka
AV S T R I J S K A K N J I Ž E V N O S T
1 2 9 s t r.
Mohorjeva družba v Celovcu 2021
AV S T R I J S K A N A G R A D A Z A
K N J I G O L E TA

Norbert Gstrein (1961)

je sprva doktoriral iz matematike
in filozofije, nato pa se je v celoti
posvetil pisateljevanju. Velja za
enega najbolj cenjenih sodobnih
avstrijskih avtorjev, kritika
poudarja predvsem njegovo
slogovno elegantnost.

Ko sem bil mlad

kar se ti dogaja
sedaj, je le uvod v
čudeže, ki prihajajo
Teorija čudnosti

ČEŠKA KNJIŽEVNOST
3 9 3 s t r.
Sanje 2021

Pavla Horáková

NAGRADA MAGNESIA LITERA

Norbert Gstrein
Prevedel ŠTEFAN VEVAR

Roman razgrinja preobratov polno
življenjsko zgodbo pripovedovalca,
poročnega fotografa in
smučarskega učitelja Franza, ki
ga zaznamujeta dve smrti. Najprej
nepojasnjeni konec neveste, ki
nedaleč od družinskega hotela na
Češkem pade v prepad in si zlomi
vrat, ter nato samomor čudaškega
profesorja fizike, ki se, potem ko
se na nenavaden način zbližata, v
ameriških gorah na smučeh zaleti
v drevo. Franz ni neposredno
povezan s primeroma, vendar na
dan prihajajo osupljive podrobnosti
o pripovedovalčevi družini in
profesorjevem dvojnem življenju,
ki odpirajo nove ravni razmerij
med njimi. Kaj vemo o drugih?
Kaj sami o sebi?
(VIR: bukla)

Prevedla ANJUŠA BELEHAR

Gotovo je vsaj enkrat naneslo,
da je hotel nekaj več povedati o
sebi, a sem vse pokvaril, ker mi ni
prišlo na um nič pametnejšega,
kakor da sem takoj začel govoriti o
sebi, namesto da bi mu preprosto
prisluhnil. Nekoč je namreč na
lepem rekel, da ima človek vsaj
eno zgodbo, o kateri noče, da bi
prišla na ušesa koga drugega,
vendar potem, ko sem mu snedel
besedo z ust, ni več nadaljeval,
vprašal me je sicer to in ono,
o sebi pa ni povedal nič več. V
smiselno celoto sem to povezal
šele pozneje, a če bi zaradi česa
vendarle moral kaj posumiti,
potem vsaj ob slovesnem darilu,
ročni uri, s katero mi je hotel
izkazati svojo vdanost.

Mislim, da je mama prepričana,
da se je vsak od nas v nečem
ponesrečil. V resnici pa vsi trije
po svoje uresničujemo njene
neuresničene želje. Sylvia z
videzom nadsamice in uspešno
kariero, jaz z izobrazbo in
akademsko potjo, Gregor pa
z neukročenostjo, umetniško
razrvanostjo in brezobzirno
sebičnostjo. Mama se za tak
boemski način življenja ni nikdar
dovolj opogumila, čeprav sta
v njej dremala tako umetniški
talent kot želja po uspehu. In
tako se zdaj za njenimi starimi
neizživetimi ambicijami ženemo
mi trije. Preostale si zdaj, ko se je
poleg otrok znebila tudi moža, k
sreči uresničuje sama.

Ada Sabova se na prvi pogled
morda zdi stereotipna, mlada
urbana intelektualka, razočarana
nad odnosi, predvidljivim vzorcem,
ki se ga je navzelo njeno življenje,
in predvsem naveličana svoje
službe. Po tihem pa jo razveseljuje
nenavadno razvedrilo – njeno
pozornost pritegnejo manjše,
naključne nenavadne podrobnosti,
ki jih vidi povsod okoli sebe, nato
pa ugotovi, da njihovo pojavljanje
sledi določenim vzorcem, kar ima
za posledico nečesa, kar skrivoma
poimenuje teorija čudnosti.
Rastoča obsedenost z iskanjem
pogrešanega sodelavkinega sina
jo postavi na novo pot – in njeno
urejeno, predvidljivo življenje se
nepričakovano zasuka.
(VIR: založnik)

Pavla Horáková (1974)

je redka ptica med sodobnimi
češkimi pisci: izobražena,
duhovita, prefinjena. In rahlo
skrivnostna.

tvoje telo je
edina stvar, ki
jo lahko raniš
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Vegetarijanka

NAGRADA MAN BOOKER

Han Kang

svet je lahko
boljši, če se bomo
zanj potrudili vsi
Pisma tebi
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Nika Kovač

Prevedla URŠA ZABUKOVEC

Han Kang (1970),

južnokorejska pisateljica, je
bila vse do leta 2016 poznana
samo v svoji deželi, z Bookerjevo
nagrado za najboljši prevedeni
roman pa se je v hipu spremenila
v eno večjih literarnih senzacij
zadnjih let.

Presenetljiva, že kar šokantno
izpisana zgodba o tihi gospodinji,
ki nenadoma vzame stvari v svoje
roke in radikalno spremeni svoj
način prehrane, s tem pa sproži
nepredvidljiv val posledic in
nenavadnih dogodkov. Čeprav je
na prvo branje morda nenavadna,
gre za zastrašujoče univerzalno
zgodbo o skritih predelih človeške
psihe, ki bralcu zleze pod kožo
in tam ostane še dolgo po tem,
ko je knjigo prebral. Senzualen,
provokativen in nasilen roman,
poln močnih prizorov, nenavadnih
barv in vznemirljivih vprašanj.
(VIR: ZALOŽNIK)

Čudno, a zdelo se je, da ne čuti
nikakršnega zanimanja. In da
prav zato v vsaki situaciji lahko
ostane mirna. Ni si ogledala
novega, neznanega prostora,
v katerem se je znašla, prav
tako ni kazala nikakršnega
vznemirjenja, kar bi bilo v
tem primeru nekaj naravnega.
Zdelo se je, da je zadovoljna z
vlogo opazovalke tistega, kar
se ji je dogajalo. Ali pa so se v
njej dogajale tako grozne, tako
nepredstavljive stvari, s katerimi
se je morala vsakodnevno soočati,
da ni imela energije za izražanje
radovednosti, raziskovanje ali
odzivanje na tisto, kar se je
dogajalo okrog nje.

Nisem se zavedala, koliko delam.
Menila sem, da je normalno, da
temu namenjam vse dneve in noči,
in da vsega ne zmorem opraviti
zato, ker sem slabo organizirana,
zmedena in nesposobna, in ne
zato, ker je nalog preveč. Nikoli
nisem bila zadovoljna s sabo. V
podobno zanko sem se ujela tudi
pri druženju s prijatelji. Ker sem
imela veliko dela, toliko projektov
in toliko obveznosti, me je nenehno
pekla vest, da imam zanje premalo
časa. Namesto da bi jim razložila,
v kakšnem položaju sem se znašla
in kako težko mi je, sem poklapano
pristajala na vsako povabilo na
druženje, tudi če sem bila do vratu
v delu. Raje kot da bi jih zavrnila
in razočarala, sem izgubljeno uro
ali dve ukradla spanju. Danes
vem, da to ni v celoti moja krivda.
Svet nas nenehno prepričuje,
da lahko dosežemo vse, če se le
dovolj potrudimo.

Pisma so primarno namenjena
mladim, avtorica pa sama poudari,
naj jih mladi dajo v branje tudi
starejšim. Osebne izkušnje
prepleta z družbenimi problemi in
neposredno nagovarja bralca, naj
razmišlja o sebi, drugih in družbi.
Rdeča nit pisem je beseda NE in
zakaj jo je tako pomembno izreči,
ves čas pa poudarja tudi svojo
ljubezen do branja. Obravnava
veliko tematik, ki so mladim
blizu, od prijateljstva in ljubezni
do opravljanja, strahu pred
napakami, družbenih pritiskov in
tekmovalnosti, ter jim polaga na
srce, da ne smejo živeti v strahu
pred tistimi, ki imajo oblast, moč
in vpliv, temveč morajo zastavljati
vprašanja in misliti s svojo glavo.
(VIR: založnik)

Nika Kovač (1993)

je antropologinja, aktivistka in
direktorica Inštituta 8. marec.
Trenutno se izobražuje na
znameniti univerzi Columbia
v New Yorku, kamor jo je
povabila fundacija nekdanjega
ameriškega predsednika Baracka
Obame kot edino Evropejko.

ne želim
obžalovanj
S LO V E N S K A K N J I Ž E V N O S T
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Ujeta v svobodi

v petek zvečer je
zrak povsod na
svetu prijeten
Svet gre naprej
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László Krasznahorkai

NOMINACIJA ZA NAGRADO MAN
BOOKER

Anja Kovačič

Prevedla MARJANCA MIHELIČ

Anja Kovačič (1987)

je novinarka, športnica,
ljubiteljska fotografinja ter
predvsem popotnica, ki življenje
zajema z veliko žlico.

Izpoved popotnice, ki zaradi
ukinjenih letov ob začetku
svetovne pandemije ostane
ujeta na Salomonovih otokih. V
tropskem raju, med neznanimi
ljudmi in njihovimi običaji,
prepuščena svoji iznajdljivosti.
Z izostrenim pogledom in
veščim peresom nas s potopisno
natančnostjo popelje na odisejado
po Avstraliji, Havajih, Fidžiju,
Salomonovih otokih in se s
spomini dotika še nekaj drugih
raziskovanj. Preživi hurikan
sredi oceana, doživi umor med
aborigini, se tik pred njegovim
zaprtjem povzpne na Uluru, se
potaplja z morskimi psi, se za
nekaj dni prelevi v učiteljico na
vaški šoli. A pot ni samo fizična.
Sredi divjine, pod tisočerimi
zvezdami neskončnega neba, se
zgodi tudi metafizična pot vase in
v globine svoje biti.
(VIR: ZALOŽNIK)

Instant ljubezen. Ne samo med
nama, v tem letu se je v mene
naselila instant ljubezen do
vsega novega, kar nas obkroža.
Gre za nekakšno močno energijo
sprejemanja in izpuščanja. Ob
nenehnem premikanju po svetu
se popotnik mora naučiti hitro
sprejeti, da se osreči, sprejeti
dane trenutke in vzljubiti in
postati ljubljen na neznanem
prostoru. Enako hitro pa se mora
naučiti tudi spuščati. Spuščati
iz objema, iz glave, iz srca in
navsezadnje iz energetskega
obroča, v katerem smo.

Vse bi pustil tukaj, doline, hribe,
šoje in stezice na vrtu, vse, tudi
šila in kopita, tukaj bi pustil
nebo in zemljo, pomlad in jesen,
tukaj bi pustil poti, ki vodijo ven,
noči v kuhinji, zadnji zaljubljeni
pogled, vse smeri proti mestom,
ob katerih te spreletava srh, tu bi
pustil gost somrak, ki se spušča
na pokrajino, težo, upanje, čar
in mir, tukaj bi pustil ljubljene
in bližnje, vse, kar me je ganilo,
pretreslo, potegnilo s seboj in
povzdignilo, tukaj bi pustil
plemenito, dobrohotno, prijetno in
demonsko lepo, tukaj bi pustil vse
brsteče popke, vsa rojstva in bitja,
pustil bi čarovnijo, skrivnost,
vrtoglavico daljav, neizčrpnosti
in večnosti: ker bi tukaj pustil to
zemljo in te zvezde, ker od tukaj
ne bi vzel ničesar s seboj, ker sem
pogledal v to, kar prihaja, in ne
potrebujem ničesar od tu.

V vznemirljivih in razprostrtih
povedih spoznamo skrivnostnega
junaka in skozi njegovo pripoved
tudi številne druge like, o
katerih govori junak: Gagarina,
ki je prvi zapustil Zemljo in
poletel v vesolje, brezdomnega
berača na peronu v Berlinu,
Nietzscheja v Torinu, ko se
mu je omračil um, tolmača
v Šanghaju, morilca otrok
v Hárshegyju ... s pomočjo
katerih pisatelj mojstrsko
izrisuje neskončno, človeku
nedoumljivo zapletenost sveta,
hkrati pa tudi univerzalno
dimenzijo našega bivanja.
(VIR: založnik)

László Krasznahorkai (1954)
je madžarski pisatelj, ki v svojih
romanih razgalja brezizhodnost,
izgubljenost in krhkost
človeka v zapletenem, njemu
nedoumljivem svetu. Za svoje
delo je prejel številne nagrade,
v zadnjih nekaj letih je bil trikrat
nominiran tudi za Nobelovo
nagrado za književnost.

se res lahko
navadimo na vse,
kot pravijo?
S LO V E N S K A K N J I Ž E V N O S T
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Tujci

kri se posuši
hitreje kot
spomin
Mož, ki je videl vse

B R I TA N S K A K N J I Ž E V N O S T
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Deborah Levy

NOMINACIJA ZA NAGRADO MAN
BOOKER

Manka Kremenšek Križman

Prevedel JERNEJ ŽUPANIČ

Manka Kremenšek
Križman (1964)

se je po končanem študiju
mednarodne politologije
ukvarjala z novinarstvom in
prevajanjem ter hkrati pisala
pravljice in kasneje kratke
zgodbe za odrasle. Doslej je
izdala tri knjige zgodb, strip in
knjigo pravljic.

Kratkoprozno zbirko sestavlja
enaindvajset besedil, ki tematsko
naslavljajo pretežno socialna in
intimna vprašanja, skoraj vse so
avtobiografske. Rdeča nit zgodb
so razhajanja, oddaljevanja in
ponovna zbliževanja. Zgodbe
zrcalijo odtujenost med ostarelimi
ali bolnimi starši in njihovimi
odraslimi otroki, obravnavajo
problematiko begunstva, se
dotikajo odtujenosti med
partnerji, odsevajo konfliktnost
med sodelavci, sošolci, prijatelji.
Junaki vseh zgodb si prizadevajo,
da bi odmaknjenost in odtujenost
presegli, vendar v mnogih
primerih ponovno vzpostavljanje
bližine ni več mogoče.
(VIR: ZALOŽNIK)

Naenkrat me obide, da ima zdaj
samo še mene, čeprav tudi mene
že dolgo nima več, ne kot prej,
ker živim v drugem mestu. In
jaz? Kaj je ostalo meni? Imam
samo še njo. Njo, ki se spreminja.
Njo, ki se izgublja, zgineva,
tava v nekih časovnih pasovih,
ki jih ni prepoznaval niti oče.
Iskal jo bom tam, kjer je ne bo,
jo končno našel, morda za kratek
čas zadržal, potem pa se mi bo
izmuznila. Vsakič znova se bom
moral navajati na novo osebo,
njena podoba bo le zunanja
lupina. Kakšna bo čez mesec, dva?
Kakšna bo čez pol leta? Mogoče se
bo spremenila v nekoga drugega,
jaz pa bom lahko le upal, da se
vrne, da spet postane moja mama.
Moja začasna mama.

Med prebijanjem nazaj v
razstavni prostor sem se opotekal.
Nihče ni niti s pogledom ošinil
pijane prikazni, ki je strašila po
galeriji. Preden sem prišel, sem
bil v irskem pubu v bližini že
zvrnil dva guinnessa. S tem, da
sem tako nepomemben, a hkrati
predmet Jenniferine razstave, se
je bilo težko sprijazniti. Obenem
pa nisem čisto dobro razumel,
kakšne veljave si sploh želim.
Nisem hotel biti moški, ki ji je
držal torbico. In če sem zgolj
umetničin model, sem pomislil,
zakaj pričakujem priznanje
oziroma celo hvalo ali javno
hvaležnost? Vendar pa sva se
nekoč ljubila. Intimno in tragično
sva bila povezana drug z drugim.
Zakaj sem tu sam?
sem se vprašal.

Saul Adler leta 1988 prečka
cesto v Londonu. Pri tem ga (ali
res?) zbije avto. Na videz se mu
ne zgodi nič: obišče svojo punco,
umetnico Jennifer Moreau; seksata
in se razideta. Kot marksistični
zgodovinar nato odpotuje v
Vzhodni Berlin tik pred padcem
zidu, kjer se začnejo v nenavadnem
deliriju prepletati marksizem,
erotika, krivda in popkultura, v
središču pa stoji vprašanje, kaj vse
smo pripravljeni spregledati, da bi
bili pred sabo – in pred Zgodovino
– videti kot ljudje, kakršni želimo
verjeti, da smo. Kolikšno škodo
s potlačitvami delamo sebi in
kolikšno ljudem okoli nas? Kaj
storiti z vedenji, ki jih ne moremo
prenesti, kaj s spoznanji, ki so vse
pretežka, preboleča?
(VIR: založnik)

Deborah Levy (1959),

britanska romanopiska,
dramatičarka in pesnica,
se je sprva osredotočila na
pisanje za gledališča, nato pa
se je preusmerila v prozno
fantastiko. Njeni romani so bili
večkrat nominirani za nagrado
man booker.

svet
spreminjajo
prividi
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KRESNIK
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NAGRADO

Mirana Likar (1961),

po izobrazbi profesorica
slovenščine in bibliotekarka,
je avtorica predvsem
kratkoproznih zbirk in dveh
romanov. Številne njene zgodbe
so bile nagrajene na natečajih
in vključene v mednarodne
antologije, med drugim v Best
European Fiction.

Pripovedovalec

skrbi me tisto
neizrečeno, ki
visi v zraku
Beograjski trio

Mirana Likar

SRBSKA KNJIŽEVNOST
1 9 9 s t r.
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Goran Marković
Prevedel URBAN VOVK

Junak romana, ki ob koncu
življenja svojo zgodbo pripoveduje
zvesti poslušalki, je zamenjal
več imen, uniform in položajev,
znašel se je na frontah in v
taboriščih, bil je ujetnik, ljubimec
in zasliševalec. V vrtincu
zgodovine je tako rekoč nehote
prevzemal različne identitete, ki
so ga v vojni s prisegami vezale
na nasprotujoče si strani in s
tem krojile razburkano usodo
posameznika, ki se je želel samo
živ in zdrav vrniti domov. Ki tako
kot drugi noče biti pozabljen.
Zato je ta roman tudi pripoved
o iskanju svobode in o intimni
zavezanosti življenju, ki je
nenehno na preizkušnji.
(VIR: ZALOŽNIK)

Stvari so se spremenile in danes
ljudje marsičesa ne razumejo več.
Zdaj je moderna možnost ugovora
vesti, možnost izbire, svobodna
volja, saj veste … Stokajo, da
svobode ni več, če jim vzamejo
eno samo igračo. Bi jim jaz
pokazal, svobodo. In zatiranje.
Ugovor vesti? Svobodna volja?
Za mojo generacijo ni bilo ne
svobodne volje ne ugovora vesti.
Za komuniste še manj. In jaz sem
bil, enkrat, dolgo tega, komunist
od glave do pet. Zdaj na veliko
govorijo o enakih možnostih za
vse. V kakšnem merilu? Kje?
Koliko možnosti ima ena punčka,
rojena v Indiji, da postane
profesorica na ameriški univerzi?
A? Kaj bova s svobodno voljo v
tem primeru?

Brez vsakršnega pojasnila so me
odpeljali na policijsko postajo
Stari grad. Tam so me najprej
kar lep čas izpraševali, nato
pa je inšpektor omenil Sašo in
vic o tovarišu Titu. Izkazalo se
je, da me je Saša prijavil, češ
da sem mu jaz povedala ta vic,
čeprav je bilo v resnici ravno
obratno. Nato me je eden od
inšpektorjev vprašal: In kako
si se na to odzvala? Odgovorila
sem, da sem se temu samo
smejala in nič drugega. Potem
pa se je drugi zadrl: Kdo pa je
odpel nadaljevanje?! Kakšno
nadaljevanje? sem se začudila.
Tovariš Tito, vijolica plava,
enkrat ti odfrčala bo glava! Bila
sem tako osupla, da se nisem
mogla domisliti nič smiselnega.

Idejni razdor med Titom in
Stalinom je v Jugoslaviji
povzročil strogo preganjanje
prosovjetskih somišljenikov in
privedel do ustanovitve zloglasnega
koncentracijskega taborišča na
Golem otoku. Tja je jugoslovanska
oblast zapirala vse, ki so se jim
zazdeli sumničavi, in se na otoku
lotevala t. i. prevzgoje. V tem
nevarnem času se v Beogradu
znajde Lawrence Durrell, pozneje
sloviti britanski pisatelj, takrat pa
kulturni ataše in vohun britanskega
veleposlaništva. Zaplete se v afero
s svojo učiteljico srbohrvaškega
jezika in ženo pomembnega
političnega voditelja, in ko njegova
ljubimka skupaj z možem pristane
v taborišču, se Durrell spusti v
tvegano politično igro.
(VIR: založnik)

Goran Marković (1946)

je srbski filmski in gledališki
režiser, scenarist, pisatelj in
dramatik. Režiral je približno 50
dokumentarnih filmov, 13 igranih
filmov in 3 gledališke igre.

gola beseda

velikokrat rani in za

večno zaznamuje odnos
ČEŠKA KNJIŽEVNOST
2 3 8 s t r.
Celjska Mohorjeva družba 2021

Tiha leta

gozd tiho
vzdihne, ko
vstopi vanj
Čebelja družina
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Anja Mugerli

NAGRADA EVROPSKE UNIJE ZA
KNJIŽEVNOST
NOMINACIJA ZA NAGRADO NOVO
M E S TO S H O R T

Alena Mornštajnová
Prevedla NIVES VIDRIH

Alena Mornštajnová
(1963),

uspešna češka pisateljica,
je doštudirala češčino in
angleščino. Dela kot lektorica
angleškega jezika in prevajalka.

Čez Bogdano, nemo dekle, ki
raziskuje preteklost svoje družine,
je padla tančica zamolčanosti.
Po blodnjah umirajoče babice
posumi, da je v preteklosti njene
družine prišlo do nepredvidljivega
dogodka, ki je spremenil
življenja vseh vpletenih.
Dejstva se ji razkrivajo počasi,
skupaj z bralcem, ki preko dveh
pripovedovalskih glasov potuje
med preteklostjo in sedanjostjo,
resnico in lažmi, glasbo in tišino.
Roman razkriva kompleksno
intimno dogajanje, ki je vseskozi
obremenjeno tudi skozi prizmo
družbenih sprememb, obenem
pa pred bralca postavlja ključna
vprašanja razklanosti med
dobrim in slabim ter soočenja z
odgovornostjo.
(VIR: ZALOŽNIK)

Imela sem trinajst let, ko sem
v zaudarjajoči sobi s štirimi
posteljami, na katerih so v
negovalni bolnišnici dremali
od zdravil omamljeni pacienti,
uzrla tudi svoj konec in
doumela, da so ljudje okoli mene
preživeli dneve, ki so vplivali
na to, kako živijo in kakšni
so danes. Da ima tudi moja
družina svojo zgodovino. In da
o njej ne vem nič. In tedaj sem
se začela ozirati v preteklost in
si v spomin vtiskati sedanjost.
Postala sem zbirateljica
spominov. V velik rdeč zvezek z
modrimi črtami sem si začela
zapisovati svoje misli in vse
dogodke, ki so nas doleteli,
čeprav so se v tistem trenutku
zdeli povsem nepomembni. Šele
v toku minevajočih let se je
pokazalo, da je bilo pomembno
vse, karkoli se je zgodilo.

Matevževe obljube se nalagajo
druga na drugo kot jabolčni
olupki na kompost, le da jih je
že toliko, da se bojim, da se ne
bodo nikoli razgradili, temveč
bodo kmalu prekrili ves vrt. Vse
pogosteje se zalotim, kako mu
hočem nekaj reči, a ne najdem
pravih besed. Namesto da bi se
z njim pogovorila, se vse bolj
poglabljam v tekst pred sabo,
o katerem razmišljam, tudi ko
nisem za svojo delovno mizo.
V mislih se selim v druge čase,
vidim kresove, s pomočjo katerih
naj bi sonce ohranilo svojo moč,
in ljudi v maskah, ki poplesujejo
sredi gozda. Včasih se zavem šele
po tem, ko se znajdem na napačni
ulici, in sem ter tja se zgodi, da
Matevž presenečeno dvigne pogled,
ko stopim v prostor, kot da bi
pozabil, da sem še vedno tu.

V ospredju zbirke sedmih zgodb,
katerih rdeča nit so obredi
oziroma stari običaji, značilni za
slovensko kulturo, prestavljeni v
drug kontekst ali drug, sodoben
čas, kjer pridobijo novo vlogo in
podobo, je tematika družine, bodisi
neuresničene, bodisi združene in
nato ločene zaradi življenjskih
okoliščin, bodisi takšne, ki bi
lahko v drugačnih okoliščinah
postala resnična. Z izjemo ene se
vse zgodbe dogajajo v sedanjem
času, hkrati pa zaradi obredov in
atmosfere učinkujejo brezčasno.
Avtorica nas vešče vodi v svet,
ki ga ne poznamo, pa čeprav v
njem živimo, v svet, v katerem
prehajamo meje, tudi tiste med
resničnostjo in nezavednim.
(VIR: založnik)

Anja Mugerli (1984)

je diplomirala iz slovenistike in
magistrirala iz uprizoritvenih
študij in kreativnega pisanja.
Objavila je dve zbirki kratkih
zgodb in roman.

ni ženskosti
brez moškosti
in obratno
INDIJSKA KNJIŽEVNOST
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celo najhujša
beda postane
sčasoma rutinska

Delno ženska

Lakota

Perumal Murugan

Jamal Ouariachi

Prevedla IRENA LEVIČAR

Perumal Murugan (1966)
je najopaznejši v tamilščini
pišoči avtor, profesor literature,
literarni zgodovinar in pesnik.
V svojih delih obravnava zlasti
pereče teme posameznih usod v
kastni družbi.

Roman, za katerega je pisatelj
raziskal ljudske prakse in rituale v
tradicionalni tamilski družbi in jih
vtkal v besedilo, prikazuje ljubezen
zakonskega para brez otrok v času
britanske kolonizacije, v zgodbi
pa pretresa obstoječe družbene
norme in socialno stigmatizacijo.
Intimna ljubezenska zgodba
tako pod pritiski družbe izgublja
svoj žar, saj je po patriarhalnem
kodeksu ženska usoda določena
in zamejena, zlasti tako, da mora
nadaljevati rod. Knjiga je bila ob
izidu nagrajena, bila je predlagana
tudi za najvišjo literarno nagrado
Nacionalne indijske literarne
akademije, vendar je zaradi njene
tematike prišlo v tradicionalnih
slojih do veliko vznemirjenja in se
je pisatelj tej nagradi odrekel, s
tem pa sprožil še več premislekov
o konfliktih med tradicionalnim in
modernim življenjem.
(VIR: založnik)

Prevedla STANA ANŽELJ

Zgolj nakazano premikanje njenih
oči je vrglo njegovo telo iz tira.
Celo brez dotika si ga je znala
pridobiti. Če se ga je dotaknila,
je postalo obojestranski boben,
takšen, kakršnega so uporabljali
na gledaliških prestavah. Kadar
se ga je dotaknila zgolj s prstom,
je njegovo telo odzvanjalo. Če ga
je prijela za roko, se je odzvalo z
drugačnim zvokom. Kadar ga je
prijela z obema rokama, je povsem
izgubil nadzor nad njim. Kadar
so se njeni dotiki stopnjevali,
se je njegovo telo premikalo z
naraščajočo intenziteto kot telo, ki
se odziva na naraščajoče bobnenje
v crescendu. Njegova mati ga je
sicer rodila in vzgajala, vendar
je imela omejen nadzor nad
njim. Nič se ni moglo primerjati
z močjo, ki jo je nad njim imela
njegova žena.

Vse skupaj je veliko bolj
vsakdanje in bolj živalsko, kot
si je človek predstavljal, kajne?
No, tako je tudi z visokimi ideali
karitativnosti. Misliš, da boš
počel nekaj zelo povzdignjenega,
potem pa prideš tja in je
lakota videti strašno banalna.
Humanitarne organizacije
govorijo o nehumanosti, ampak
kaj je nehumano? Ko nehumano
vidiš v živo, se izkaže predvsem
za svinjarijo. Lakota je nemarna,
nekaj pritlehnega. Na zunaj od
lačnih ne ostane drugega kot
organizem, ki komaj živi. In od
njihovega vedenja samo čisto
utilitarno. Postanejo mehanični,
egoistični. Lakota je bolezen,
lakota je smrt. Lakota smrdi.

Aurelie Lindeboom z možem
Philipom in hčerko živi povprečno,
a srečno meščansko življenje.
Vse to se nenadoma spremeni,
ko po desetih letih znova sreča
svojo nekdanjo veliko ljubezen
(in obsojenega pedofila)
Alexandra Laszla, nekoliko
ekscentričnega bivšega poslovneža
in humanitarnega delavca, ki je
reševal lakoto v Afriko. Šokirana
nad njegovo telesno (in duševno?)
transformacijo, se odloči, da bo
napisala njegovo biografijo, pri
tem pa raziskala, kdo sploh je
človek, s katerim je preživela
nekaj najlepših dni svojega
življenja. Kontroverzen roman,
ki raziskuje naravo ljubezni,
dobrotništva in malomeščanskih
konvencij spolnosti ter pri tem
preizkuša bralčeve meje.
(VIR: založnik)
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Jamal Ouariachi (1978)
je nizozemski pisatelj
maroških korenin. Študiral je
psihologijo in se nekaj časa
preživljal kot spletni terapevt.
Napisal je zbirko kratke proze,
roman v soavtorstvu in tri
samostojne romane.

naj najdem
pot, ki ni
zgolj bes
ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST
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Bridkost je stvar s peresi

čigave so te
zmedene ideje,
kdo to pripoveduje
Sto let slepote

Max Porter
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Roman Rozina

Prevedli ANJA GOLOB in KATJA ŠAPONJIĆ

Max Porter (1981)

je angleški pisatelj, prej
knjigarnar in urednik. Njegov
drugi roman z naslovom Lanny je
bil nominiran za bookerja.

Po tragični smrti žene oče ostane
sam z dvema sinovoma. Njihovo
londonsko stanovanje polnijo
globoka žalost, nejevera in praznina.
Tedaj pa se k njim naseli Vrana,
»sentimentalna ptica«, ki jo je k njim
priklicala izguba in ki se nameni
ostati z njimi, vse dokler se njihova
rana ne bo začela celiti … Bridkost je
stvar s peresi je neverjeten prvenec,
deloma novela, deloma pravljica,
deloma esej o izgubi. Napisan z
liričnim slogom, ki iz proze z lahkoto
prehaja v poezijo ali skoraj dramske
dele in iz čustveno pretresljivih
odlomkov v tople, duhovite povedi.
Knjiga o smrti, izgubi, žalosti in
tolažbi, ki jo najdemo v ljubezni
in umetnosti. In obenem knjiga,
ki dokazuje, da sta ljubezen in
umetnost včasih sinonima.
(VIR: založnik)

Tako sem jo pogrešal, da sem ji
hotel z golimi rokami zgraditi
tridesetmetrski spomenik. Hotel
sem jo videti, kako sedi na
prostornem kamnitem tronu v
Hyde Parku in uživa v razgledu.
Vsem mimoidočim bi bilo jasno,
kako močno jo pogrešam. Kako
fizično je moje pogrešanje.
Pogrešam jo tako zelo, da je moje
pogrešanje ogromen zlati princ,
koncertna dvorana, tisoč dreves,
jezero, devet tisoč avtobusov,
milijon avtov, deset milijonov
ptic in več. Celo mesto je moje
pogrešanje.

Kakšni norci smo, Matija,
domišljavi praznoglavci. Po vsej
dolini srečujem navdušence, ki
ploskajo daljnovidni rudniški
in elektrarniški pameti. Moji
zdravniški kolegi kot največji
omejenci proslavljajo, da
smo zmagali v borbi za ljudi,
za zdravo okolje. Vraga smo
zmagali, bili smo zastonjkarska
najemniška vojska, ki je
paradirala pod prapori
elektrarniške gosposke. Oni so
posedali v svojih ložah, zmajevali
z glavami, težka bo, so govorili
njihovi pogledi, a smo jim
pozidali dimnik, brez katerega bi
morali ustaviti proizvodnjo. Zdaj
smo ponovili vajo, na pladnju smo
jim prinesli dolgoročni obstoj,
proizvajali bodo še več elektrike
in dima, nepogrešljivi bodo, ker
bomo brez njih vsi na mrzlem.

Delo je pisateljev pogled na
sto let življenja v Zasavju,
prikazanih skozi sago o rodbini
Knap, ki je postavljena na
resnično zgodovinsko ozadje
premogovnega revirja. Zgodba
se začne v Zasavju z rojstvom
osrednjega junaka, slepega
Matije, ki se rodi v času, ko
se začne družinska hiša zaradi
rudniških izkopavanj pogrezati.
Skozi doživljanje ljudi in njihove
življenjske zgodbe so prikazane
spremembe, do katerih je prišlo
v stotih letih – preobrazba
podeželja, razvoj in širjenje mest,
strma rast prebivalstva, družbene
in politične spremembe ter vplivi
izkopavanja premoga na naravo
in življenje ljudi.
(VIR: MKL)

Roman Rozina (1960),

slovenski novinar in publicist, je
doslej izdal že več kot dvajset
monografskih del, letopisov
in kronik, katerih vsebina je
današnje in nekdanje Zasavje.
Z leposlovjem se ukvarja šele
zadnjih nekaj let.

na prepihu
odnese vse, kar ni
dobro pritrjeno
S LO V E N S K A K N J I Ž E V N O S T
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Na prepihu

srečo imaš,
imaš svoj
lastni prostor
Leto ubežnikov

B R I TA N S K A K N J I Ž E V N O S T
6 0 6 s t r.
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Sunjeev Sahota

NAGRADA EVROPSKE UNIJE ZA
KNJIŽEVNOST
NOMINACIJA ZA NAGRADO MAN
BOOKER

Samo Rugelj

Prevedla PETRA METERC

Začetek avtobiografske pripovedi
je postavljen v poletje leta
2020, v obdobje po prvem valu
epidemije, ki je pretresla nazorske
in eksistencialne temelje vsega
sveta ter postavila pod vprašaj
tudi avtorjevo prihodnje delo.
Zamajala je njegova četrtstoletna
prizadevanja, obenem pa
ga potisnila v stres. Celitev
zadanih ran je Rugelj v različnih
kombinacijah s svojimi bližnjimi
našel v napol zavestnem, napol
intuitivnem obiskovanju narave in
tistih slovenskih gora, za katere v
pol stoletja hribolazenja še ni našel
časa. In na marsikaterem pohodu
naletel na samonikle ljudi, ki so
tudi v teh časih znali iz narave
potegniti nekaj zase.
(VIR: Bukla)

Samo Rugelj (1966),

urednik revije Bukla in založnik,
je doktor založniških študij
in avtor številnih strokovnih
člankov in knjig.

Bila je izkušnja, ki je porajala
tudi razmislek o tem, čemu se v
prihodnje res splača nameniti
preostalo življenjsko energijo.
Kaj delati, kaj storiti, komu se
razdajati in zakaj? Je to, s čimer
začnem dan in čemur dam svoje
vitalne ure, res moje življenjsko
poslanstvo? Čemu se sploh splača
nameniti svoj energijski eliksir?
V naslednjem mesecu sem na
sproščenih sprehodih dodobra
premislil te reči. Med sprehodi
ter prvimi vzponi na golovške
vzpetine sem ugotovil, da sva se z
Renny v preteklega četrt stoletja
enostavno preveč razdajala za
delovne projekte. To leto – leto
koronavirusa – je skupaj z
boleznijo izčistilo moj, najin
pogled na svet in na najino mesto
v njem. Dala sva svoj energijski
košček slovenskemu narodnemu
univerzumu, napajala sva ga z
empatijo in ljubeznijo. Začutil
sem, da naju mora prihodnja pot
odpeljati drugam.

Odpravila se je stran od luči in
množic, ki so čakale, da se igra
začne, in odtavala po temnejšem
in tišjem prostranstvu peska.
Kupila si je kornet s pistacijevim
sladoledom in ga pojedla, medtem
ko je ob njej predlo morje. Luna
je visela nizko na nebu in bila je
ogromna, zvezd pa toliko in tako
blizu, da se je počutila, kot da
hodi med njimi. Bila je vesela, da
je to storila. Vesela, da je prišla
v Indijo in položila očetov pepel k
počitku. Obred bi mu bil všeč, je
pomislila. Morda bi si želel, da bi
privolila, ko jo je duhovnik prosil,
naj zmoli molitev, toda ni mogla.
Žal ji je, je rekla duhovniku, toda
če Bog obstaja, bi vedel, kako
neiskrena bi bila njena molitev.

Avtor v romanu obravnava
tematiko preseljevanja s trebuhom
za kruhom in brezkompromisno
razgalja nečloveški obraz
neoliberalizma. Na preseku kast,
verstev in družbenih razredov
zgradi multitudo podob sodobne
Indije in iz njih izhajajočih
intimnih glasov, ki spregovorijo
o ranljivosti in sizifovskem
prizadevanju za boljši jutri.
Protagonisti se gibljejo med
pričakovanji družin doma in z
mikronasiljem prežetim vsakdanom
v novi državi, pri čemer se razkrije,
kako obče nasilna in psihično
izčrpavajoča je njihova izkušnja.
Pa vendar avtorju uspe zaobjeti
tudi drobne trenutke solidarnosti
in ljubezni, ki junakom tu pa tam
povrnejo občutek človečnosti.
(VIR: založnik)

Sunjeev Sahota (1981)

je britanski romanopisec
sikhovskega porekla, ki so ga
imenovali za enega najboljših
mladih britanskih piscev.

kakor da bi kdo

sploh mogel prenehati
biti begunec
S LO V E N S K A K N J I Ž E V N O S T
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možnosti, kako
povedati zgodbo,
so neskončne

Človek na obeh straneh
stene

Zorko Simčič (1921),

slovenski pesnik, pisatelj,
dramatik, publicist in esejist, je
po 2. svetovni vojni kot emigrant
deloval v Argentini pri Slovenski
kulturni akciji. Je prejemnik
Prešernove nagrade in Nagrade
Prešernovega sklada.

(VIR: ZALOŽNIK)

Saj so namesto jablan tam gori
na severu res tungova drevesa in
namesto sočnih jabolk strupeni
sadeži. Res ni trave, da bi mogel
leči vanjo, in namesto čričkov
je v njej golazen … Namesto
žuborečih potokov so neprestopne
reke z orjaškimi slapovi … in
vendar. Kaj ni naša usoda
najti strup namesto vabljivega
sadeža, nevarnost namesto
gotovosti, surovo silo namesto
mirnih lepot – toda ali ni prav
v tem čudoviti dar usode, ki je
dan samo beguncem? Namesto
duha trohnobe vdihavati mameče
dišave deviških gozdov, znova
zapeti že napol mrtve mišice,
boriti se za vsakdanje življenje
na drznih poteh …

Saša Stanišić

NAGRADA DEUTSCHER
BUCHPREIS

Prevedla URŠKA P. ČERNE

Zorko Simčič

Zgodba se začenja neko soparno
poletno soboto okrog leta 1950
v Buenos Airesu. To ni »vojni
roman« ali roman na temo
vojne, revolucije in državljanske
vojne. Ne govori o človeku v
vojni, ampak o vojni v človeku,
predvsem o begunski usodi, ki
je (bila) tudi avtorjeva usoda, o
razdvojenosti junaka, njegovih
iskanjih, izgubljenosti in
omahovanjih. Roman velja za eno
najpomembnejših pripovednih
del slovenske izseljenske
književnosti in enega prvih
modernih slovenskih romanesknih
tekstov. Ponovno so ga natisnili v
počastitev avtorjeve stoletnice.

Čigav si

NEMŠKA KNJIŽEVNOST
3 2 5 s t r.
Mladinska knjiga 2021

Če me kdo vpraša, kaj je zame
domovina, povem zgodbo o
prijaznem pozdravu nekega
soseda čez cesto. Povem, kako
je dr. Heimat mojega deda in
mene povabil lovit ribe na reko
Neckar. Kako nama je priskrbel
ribiški dovolilnici. Kako je
naredil sendviče in vzel s seboj
tako sok kot pivo, ker pač nikoli
ne veš. Kako smo dolge ure stali
drug ob drugem ob Neckarju,
zobozdravnik iz Šlezije, star
zavirač vlaka iz Jugoslavije
in sedemnajstletni dijak brez
kariesa, in kako se vsi trije nekaj
ur ničesar na svetu nismo bali.

V avtobiografski zgodbi o družini,
državi in skupnosti, ki je razpadla
zaradi jugoslovanske vojne, avtor
pretresa vprašanje (svojega) izvora,
konstrukta, ki močno zaznamuje
našo identiteto. Z mešanico ostrine
in humorja je to ena najboljših
knjig o življenju beguncev, ki
presega preteklost in se obrača
k prihodnosti in zaključi, da ni
pomembno, od kod prihajaš, temveč
kam greš. V njegovi podobi dečka,
ki je pri štirinajstih letih izgubil
dom, se plasti celotna izkušnja
begunstva. Naslikana z neusmiljeno
ostrino, obenem pa neustavljivim
humorjem, Stanišićeva pripoved
presega preteklost in se zazira
v prihodnost, z upanjem zase in
prihodnje generacije.
(VIR: založnik)

Saša Stanišić (1978)

je bosansko-nemški pisatelj,
ki je spomladi 1992 z družino
pobegnil v Nemčijo kot begunec
v bosanski vojni. V Heidelbergu
je diplomiral iz slavistike in
nemščine kot drugega jezika.
Za svoja dela je prejel številna
priznanja in nagrade.

žalostno je,
ampak tako
pač je
NEMŠKA KNJIŽEVNOST
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knjige, čudežne
posode človeškega
bivanja

Izgubljenec

Brodnik

Hans-Ulrich Treichel
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Tanja Tuma

Prevedla ANA JASMINA OSEBAN

Hans-Ulrich Treichel
(1952),

nemški germanist, filozof,
politolog in pisatelj, je v romanu
Izgubljenec izpostavil osebno
izkušnjo svojega otroštva, ki je,
tako kot njegove starše, močno
zaznamovala tudi njega.

V romanu prvoosebni
pripovedovalec, najstnik,
spregovori o mrzličnem iskanju
brata, ki so ga pogrešili proti
koncu vojne, ko je družina bežala
z vzhodnih nemških ozemelj na
Zahod. Deček odrašča v senci
izgubljenega brata in se kot vsak
otrok poskuša prebiti skozi male
in velike najstniške težave. Ko
izve, da pogrešani brat ni mrtev,
kot so mu vsa leta zatrjevali
starši, ampak ga je Rdeči križ
bržkone izsledil, se mu svet postavi
na glavo. Ker genetskih testov
še ne poznajo, se mora poleg
staršev tudi on podvreči množici
absurdnih preiskav z merjenjem in
primerjanjem telesnih okončin, da
bi dognali, ali je Najdenec 2307
zares izgubljeni sin in brat.
(VIR: RTV SLO)

Ganjena in razpuščena mati mi
je šla na živce, v meni je zbujala
agresivnost. Čutil sem, da na
meni vidi nekaj, kar je izgubila.
Spominjal sem jo na očeta. In
spominjal sem jo na Arnolda.
Vendar njenega Arnolda nisem
mogel nadomestiti. Če bi bilo po
mojem, bi njenega Arnolda brez
premisleka nadomestil. Jesti
sem znal za dva. Tudi gledati
televizijo. Tudi slabe ocene sem
v zadostni meri prinašal domov.
Za vse to sploh ni bila potrebna
Arnoldova navzočnost. Vendar
ji nisem bil dovolj. Bil sem samo
to, česar ni imela. Bil sem prst,
ki dreza v rano, zrno soli v očesu,
kamen na srcu.

Kmalu sem bolje spoznal tega
trgovca z besedami, potomca
savinjskih splavarjev. Bil je krvav
pod kožo, sočuten, celo dobroten.
Seveda sem bil jaz na drugem
polu in mi honorarji nikoli niso
zadostovali, a moral sem sprejeti
meje in dejstva, da je založništvo
resna ekonomska zadeva. V poslu
je bil Polde prekaljen in suveren.
Če si zahteval nekaj, kar mu ni
šlo v račun, si brž doživel njegove
štiri žalostno-skrbne poglede:
prvič se je zastrmel kvišku, drugič
v stran, tretjič v tla in četrtič
vate, v pogajalca. To je pomenilo,
da ne bo popustil. Postavil te je na
trdna tla kot sprehajalec palico.

Roman prikazuje življenje
založnika in knjigarnarja Lavoslava
Schwentnerja (1865–1953), ki je
urejal prvo slovensko knjigotrško
revijo. Poleg poljudnih in otroških
knjig, glasbenih izdaj in notnih
zapisov, raznih priročnikov in
ogromnega števila prevodov iz
svetovne književnosti je izdal dela
vseh najpomembnejših pisateljev
in pisateljic, pesnikov in pesnic
slovenske moderne. Avtorica je na
romaneskni način prepletla njegovo
poklicno in zakonsko življenje s
sodobniki, uprizorila je srečanje
Lavoslava Schwentnerja, Ivana
Cankarja in Henrika Tuma v
Kranjski Gori. Privlačno in poučno
branje, podkrepljeno s številnimi
zgodovinskimi dejstvi.
(VIR: založNIK)

Tanja Tuma (1964),

profesorica francoščine in
angleščine, je svoje življenje
zapisala knjigam. Po nekaj
letih službovanja v Cankarjevi
založbi je ustanovila svojo
Založbo Tuma in v njej delala
dvajset let. Kot pisateljica
se je preizkusila predvsem v
zgodovinskih romanih.

občutek je bil kot
majhen božič sredi
sibirske tundre
ČEŠKA KNJIŽEVNOST
3 7 3 s t r.
Mladinska knjiga 2021
NAGRADA EVROPSKE UNIJE ZA
KNJIŽEVNOST
N A G R A D A J O S E FA Š K V O R E C K E G A

Ljubezensko pismo v
klinopisu
Tomáš Zmeškal
Prevedla NIVES VIDRIH

Tomáš Zmeškal (1966)
je študiral angleški jezik s
književnostjo, se nekaj časa
udejstvoval v glasbeni skupini,
v zadnjem času pa se preživlja
predvsem s pisanjem kratke
proze in s poučevanjem
kreativnega pisanja.

Na ozadju burne zgodovine
druge polovice 20. stoletja se
odvija ljubezenska zgodba med
Josefom in Kveto. Medtem ko
se njune poti križajo z usodami
številnih drugih ljudi, je pripoved
osredotočena na to, kako
nepredvidljive zgodovinske silnice
povzročajo tudi intimne drame.
Zaradi zanimive pripovedne
in časovne strukturiranosti je
bil ta duhoviti roman, avtorjev
prvenec, ki preskakuje s klasične
prvo- ali tretjeosebne pripovedi,
življenjepisa do legende, pravljice
in zgodovinske razlage ter po
zgradbi nekoliko spominja na filme
tipa Šund, tudi nagrajen.
(VIR: ZALOŽNIK)

Eden od znakov starosti, gospod
poročnik, vsaj v mojem primeru,
je to, da možgani niso več
tako racionalni. Prepuščati se
začenjam čustvom, razpoloženjem,
in kar je najhujše, na začetku
teh, zame do neke mere ne preveč
domačih duševnih procesov,
nikoli ne vem, kje in kdaj se
bodo končali. To je kot pot po
neznani krajini brez zemljevidov.
Čeprav se na neznanem terenu
vedno lahko postavijo začasne
orientacijske točke, ki jih
je mogoče nato s postopno
opredelitvijo vnesti v odnos
prostorskih koordinat. Tukaj,
v mojih starčevskih čustvih, se
bojim, kaj takega ni mogoče.

Kdo je bila prva slovenska pilotka? Policistka? Medicinska sestra?
Poznamo prvo slovensko zdravnico, kiparko, hotelirko, arhitektko? Smo
že slišali za Zallo Zarano, Avgusto Danilovo, Almo Sodnik, Evgenijo
Šumi, Alojzijo Štebi? To so le nekatere od junakinj, predstavljenih v tej
knjigi, ki so bile dejavne na različnih poljih in so pomembno sooblikovale
našo skupnost in naš prostor ter mnogim generacijam žensk omogočile,
da v življenju počno, kar je bilo pred tem dovoljeno le moškim. Zgodbe
so spisale avtorice, ki se v vsakodnevnem poklicnem in raziskovalnem
delu ukvarjajo z vprašanji položaja in pravic žensk, izstopajoča pa je tudi
likovna podoba, ki jo je ustvarilo deset likovnih umetnic.
(VIR: založnik)

Nepozabne

S LO V E N S K A K N J I Ž E V N O S T
2 3 9 s t r.
Mladinska knjiga 2020

ljubiti brez sojenja,
korak za korakom,
brez zagotovila
S LO V E N S K A K N J I Ž E V N O S T
2 2 6 s t r.
Družina 2021
R O Ž A N Č E VA N A G R A D A
N A G R A D A S V E T LO B N I C A

Robert Simonišek (1977)
je študiral filozofijo in
umetnostno zgodovino
ter doktoriral na temo
findesièclovske umetnosti.
Sprva se je uveljavljal kot pesnik
in kritik, kasneje tudi kot pisatelj
in umetnostni zgodovinar.

ESEJ

Pejsaži

v vsakem od nas
je nepoškodovani
človek
Kaj hoče ženska?

Robert Simonišek

V zbirki esejev se kot rdeča nit
raztezata avtorjevo življenje in
delo, predvsem skozi razmisleke
o pojavih, pojmih, dogodkih in
ljudeh, ki so v različnih obdobjih
njegovega življenja gradili
osebnost, v kakršno je zorel in še
zori, ne da bi se pri tem izognil
družbenim tokovom in dogajanju
aktualnega časa, še posebej v
umetnosti, ki ji je kot literat in
umetnostni zgodovinar zapisan.
Tematike bi lahko razvrstili
v 5 sklopov, ki pa niso strogo
razmejeni, saj se vsebine med
eseji prepletajo. Na kratko so
to samota, nomadstvo, delo in
umetnost, družbena stvarnost in
ljubezen. Teme, o katerih so pisali
misleci in literati od antike pa vse
do danes, je avtor na novo osvetlil
v luči aktualnih razmer in svojih
intimnih izkušenj.

S LO V E N S K A K N J I Ž E V N O S T
3 1 6 s t r.
UMco 2021

Irena Štaudohar

Je mogoče, da odrasli sploh še ni
imel izkušnje resnične ljubezni?
Me je pismo opominjalo na to?
Kakor na kakšni starodavni
sliki se mi prikazuje idealna
ljubezen kot izvzeta iz sfere časa.
Ustvarjena je bila kot nauk, da
me opozarja v trenutkih pozabe.
Nekje je prehod med preteklostjo,
med mitom in mestom, kjer
sedim, se premikam. Iščem sledi
tega prehoda. Ljubezen kot pot,
vztrajanje in iskanje. Edina
rešitev je biti navzoč brez sodb
in načrtov, ki bi spodbudili,
aktivirali nekaj čudežnega. Naj
gre svojo pot, absolutno najbolj
pretanjena sila, čisti kaos, čudež
in dar.

Ženske se največ naučimo iz
življenja drugih žensk. Ko sem
brala in preučevala njihove
biografije, sem se spraševala,
ali lahko ločimo njihovo
ustvarjanje od njihove intime.
Ali ljubezen označuje naš odnos
do sveta? Spraševala sem se,
kaj je ljubezen, kako in kdaj si
v glavi ustvarimo ljubezenski
zemljevid, ki oblikuje naše
želje. Je romantična ljubezen,
ki jo beremo od najstniških let
naprej tista, ki zapečati naše
ideale? A na koncu vseh teh
življenjskih zgodb je pomembno
spoznanje, ki včasih pride prej,
največkrat pa šele z izkušnjami
in se ga lahko naučimo le sami –
samospoštovanje, ljubezen do sebe,
je največja vzletna steza za srečo.

Danes se zdi skorajda bogokletno
premišljevati o tem, da nas ne
oblikujejo le okolica, pamet in
talenti, temveč tudi strasti in
ljubezni. V sodobnem svetu, v
katerem si želimo užitke brez
čustev, odnose brez bolečin in
intimnost brez tveganja, se zdi
ljubezen vedno bolj ogrožena.
Zgodbe žensk, ki jih je avtorica
vzela pod drobnogled in njihove
biografije pospremila s svojimi
prevpraševanji, so zato velik
navdih, saj so imele pogum, da
so bile romantične in strastne,
obenem pa so bile glavne junakinje
svojih življenj. Ne da bi pomislile
na nevarnosti in brez jasnih
načrtov za prihodnost, so živele
tako, da so uresničile svoje talente,
dihale svobodo in odprle srce.
(VIR: BUKLA)

Irena Štaudohar

je dramaturginja, urednica,
avtorica številnih člankov,
intervjujev, razmišljanj. Pa tudi
dveh knjig. Veliko bere. In gleda
filme. In primerja, povezuje,
raziskuje, razmišlja.

(VIR: ARS.RTVSLO)

ESEJ

Povod za nastanek serije kratkih komičnih stripov je bil trenutek
avtoričine cinične naveličanosti sveta, ki pa se je prelevil v serijo
prikupnih dialogov in modrovanj dveh žab, ki razmišljata s svojo glavo ter
utelešata odpor do tega, da bi življenje jemali (pre)resno. Čeprav na prvi
pogled delujeta moškega spola, ju avtorica vidi kot androgena. Razmerja
med njima se nenehno spreminjajo, kar ima morda kaj opraviti s tem, da
sta dvoživki in lahko prehajata iz enega stanja bivanja v drugo. Dvoživa
narava zanju pomeni tudi, da vse počneta v dvoje. Kljub temu se v stripih
pojavijo tudi drugi karakterji, od katerih je nedvomno najpomembnejši
nadlegendarni razočarani pingvin Marko.

V stripu sledimo Plečnikovi ustvarjalni poti, ki se je začela na Dunaju
in nadaljevala v Pragi in rodni Ljubljani, kjer je imel priložnost
ustvariti številne arhitekturne in urbanistične projekte. Pred bralcem
se razgrne njegov nadvse bogat opus, hkrati pa v stripu dodobra
spoznamo tudi njegove osebne poglede na arhitekturo, njegovo naravo
in značaj ter miselni svet intelektualca in umetnika, ki je bil mojster
v ustvarjanju svojstvenih arhitekturnih vizij. Scenarij stripa je črpan
iz bogate strokovne in znanstvene literature ter poglobljenega študija
zapuščine, ki jo hrani Plečnikova hiša.
(VIR: založnik)

(VIR: ZALOŽNIK)

S LO V E N S K A K N J I Ž E V N O S T
1 1 9 s t r.
V i g eV a g e K n j i g e 2 0 2 1

Žabci
Dora Kaštrun

Dora Kaštrun (1994)

je diplomirana oblikovalka
vizualnih komunikacij. K ilustraciji
pristopa vsakič na drugačen
način, saj ji je najbolj pomembno,
da se slog prilagaja vsebini. Z
likovnostjo se ukvarja že vse
življenje, izrablja pa jo predvsem
za pripovedovanje zgodb.

STRIP

Plečnik .
Zoran Smiljanić inBlaž Vurnik

S LO V E N S K A K N J I Ž E V N O S T
1 2 7 s t r.
Muzej in galerije mesta
L j u b l j a n e ; Fo r u m 2 0 2 1

Pod avtorstvo biografskega
stripa se podpisuje zdaj že
uigran stripovski tandem, ki ga
sestavljata dr. Blaž Vurnik
(1972) , kustos za novejšo
zgodovino v Mestnem muzeju
Ljubljana, ki je za strip pripravil
izčrpen scenarij, in Zoran
Smiljanić (1961) , priznani
slovenski stripar, ki je poskrbel
za celovito, mestoma tudi
duhovito stripovsko upodobitev.

STRIP

Izčiščena subtilnost lirične poezije Milana Dekleve in mehkobna
prefinjenost Muhovičevega likovnega zapisa se dopolnjujoče združujeta
v tenkočutnem posluhu za metafizično bivanjsko razsežnost in bralca
nagovarjata k tišini in počasnemu, naključnemu listanju, branju in
opazovanju. O presežnosti, hrepenenju, svobodi in ujetosti. O času in
večnosti. O minljivosti in neskončnosti. O meni, tebi in vseh ostalih – o
naši skupni biti, njenih vzdihljajih in zaklinjanjih, samoprevarah in
upanjih. O ujetih sledeh in globinsko zaznavnih bivanjskih odsevih. O
jeziku in praznini, o svetlobi-temi. O nečem takšnem, kot je breztežnost
gravitacijske sile – kako to izraziti? Popoln literarno-likovno-filozofsko
estetski užitek, ki mu ni para.

Avtor je v svoji trinajsti, precej zajetni knjigi grozljivih in zabavnih,
modrih in frivolnih pesmi nezgrešljivo prepoznaven, pa vendar svež in
presenetljiv, ob tej zbirki namreč lahko rečemo, da razpira tudi pogled
na v njegovem obnebju nenavadne, še bolj čudaške motive, ki le redko
pritegnejo pozornost tradicionalne poezije. Svet prvoosebnega subjekta,
bizarni panoptikum bližnjikov pa tudi živali, rastlin in predmetov,
prividov, spominov in izmišljij je v tem očesu en sam, velik, privlačen
in oduren svet, katerega posameznosti se ponujajo v neznanih, nemara
spregledanih odnosnostih.
(VIR: založnik)

(R. V.)

S LO V E N S K A K N J I Ž E V N O S T
1 6 0 s t r.
Književno društvo Hiša poezije,
2020

In vsi so očarani z
mesečino (okrog pesmi)

Namreč

S LO V E N S K A K N J I Ž E V N O S T
2 5 3 s t r.
Beletrina 2021

Milan Jesih

Milan Dekleva

nenadoma zaporedje tonov
zažari in postane lepota
Milan Dekleva (1946)

je slovenski pesnik, pripovednik,
dramatik, publicist in prevajalec
z izjemnim opusom. Je tudi
komponist scenske glasbe ter
literarni in glasbeni kritik.

Jožef Muhovič (1954)

je slovenski akademski slikar
in filozof, izredni član SAZU,
zaposlen kot redni profesor
za likovno teorijo na ALUO UL.
Ukvarja se s slikarstvom, grafiko
in kiparstvom ter objavlja
razprave in članke s področja
likovne teorije, estetike in
filozofije umetnosti.

POEZIJA

tako kot utripanje božjega srca
zažari preden postane stvarjenje
v lepoti čutiš skladnost
namesto nemira ki ne mara mirovati
in to je vse kar onstran vzhičenja
drhti in se prebija skozi
polomljen svet

Povem naj – če me kdo posluša –,
kako je šla moja uboga duša
vznemirjenj in miru iskat;
saj sem bil par z njo, mlad
in tudi ravno prav prismojen
saj ko smo mladi, pač tako je! –
a kmalu naju oba minil je smeh:
ta svet – kako se neha že pri tleh!

Milan Jesih (1950)

je slovenski pesnik, dramatik
in prevajalec. Študiral je
primerjalno književnost, med
letoma 2009 in 2011 je bil
predsednik Društva slovenskih
pisateljev. Za svoje delo je bil
večkrat nagrajen, dobil je vse
pomembnejše nacionalne
nagrade: Jenkovo (1991 in 2001),
Veronikino (2001) in Prešernovo
(2002) nagrado.

POEZIJA

V pesniški zbirki, ki je razdeljena na pet delov (Kako se skriti, Kako
oditi, Poti, Kako potovati sam in Kako zajeti luč), se srečamo z različnimi
vrstami odhodov in odhajanj, tako dobesednih kot metaforičnih,
srečujemo se z minevanjem, potovanji in željo po vračanju. Zbirka zaradi
naslova deluje kot priročnik, kar je bila tudi osnovna zamisel avtorice, s
tem pa je prenesla trendovski žanr priročnikov tudi v poezijo. Branje nas
vzpodbudi k razmišljanju o lastni minljivosti in našem mestu na svetu, k
razmišljanju o tistih, ki so že odšli in tistih, ki še bodo in k razmišljanju o
poteh, ki jih naredimo do samega sebe.

Mojster pesniške besede Josip Osti s svojo osmo knjigo haikujev v
slovenščini vabi v navdihujoči tomajski vrt, ki se razcveta med letne
čase in prostore misli. V zbirki se ob spremljavi klasične glasbe na
vejah gugajo ptiči, govorec se spoštljivo bori s plevelom in nežno
obrezuje trto, ljubezen med dvema pa vzbrsti kot velik grm forzicij. Ko
pa se v piščal ujame veter, nanjo zaigra verzno melodijo, ki ne bo šla
nikoli in nikdar v pozabo.
(vir: Delo)

(VIR: Dobreknjige.si)

S LO V E N S K A K N J I Ž E V N O S T
8 7 s t r.
Beletrina 2021

Odhajanje za začetnike
Cvetka Lipuš

Cvetka Lipuš (1966),

avstrijska pesnica slovenskega
porekla in hči slovenskega
zamejskega pisatelja Florjana
Lipuša, je je študirala književnost
na univerzah v Celovcu, na
Dunaju ter v Pittsburghu, kjer je
1999 magistrirala in kjer živi. Vse
pesmi piše v slovenščini. Je tudi
nagrajenka Prešernovega sklada.

POEZIJA

Odšteva se bivše od bodočega,
pod črto ostane sedanjost.
Potujemo skoznjo od
bitja srca na ultrazvočnem pregledu utripajoča zvezda na črnem ekranu,
dokler se ne zleknemo na ravno črto
kardiogramskega traka.
Večnost traja le, dokler nas spomin
sešteva iz roda v rod,
spomin ostane le, dokler
ga odkupujemo času,
a ta nikomur ni ničesar dolžan.

Panova piščal

S LO V E N S K A K N J I Ž E V N O S T
9 0 s t r.
LUD Literatura 2021

Josip Osti

Ko zalivam vrt,
naredim zate tudi
mavrico nad njim.
Ali v noči
brez zvezd oba misliva
na isto zvezdo?
Josip Osti (1945-2021),

Ne sramujem se
jokati pred rožami,
ptiči, oblaki ...

pesnik, pripovednik, esejist,
literarni kritik, antologist
in prevajalec, je bil rojen v
Sarajevu, kjer je diplomiral na
Filozofski fakulteti, od leta 1990
dalje pa je živel v Sloveniji kot
svobodni umetnik.

POEZIJA

V dvanajstih zbirkah (trinajste z naslovom Zadosti ji ni uspelo
dokončati) si poljska nobelovka zastavlja temeljna vprašanja o
življenju in svetu, jih osvetljuje z nepričakovanih zornih kotov, pri tem
pa si pomaga s humorjem, ironijo, parodijo in podobnimi modernimi
izraznimi sredstvi. Njena poezija je razpeta med večni dvom in
vzhičenost nad čudežnostjo resničnosti. Pesmi pogosto pripovedujejo
zgodbo, anekdoto, nakažejo kak problem, izhajajo iz trditve, ki bi
jo lahko prebrali tudi v časopisu, drobnega dogodka, znanstvene
hipoteze, humorno spodkopljejo kakšno splošno resnico.
(VIR: založnik)

POLJSKA KNJIŽEVNOST
5 3 1 s t r.
Mladinska knjiga 2019

Radost pisanja
Wisława Szymborska
Prevedla JANA UNUK

Življenje na Zemlji je dokaj poceni.
Za sanje na primer ne plačaš tu niti groša.
Za iluzije – šele, ko so izgubljene.
Za posedovanje telesa – samo s telesom.
Wisława Szymborska
(1923-2012),

vélika dama poljske poezije, je
prejela Nobelovo nagrado leta
1996. V svoji utemeljitvi jo je
Odbor za Nobelovo nagrado
imenoval za »Mozarta« poezije
in pesnico, ki je znala eleganco
jezika združiti z »besom
Beethovna« ter resna vprašanja
tematizirati na humoren način.

POEZIJA

In kot da to še ne bi bilo dovolj,
se brez vozovnice vrtiš na vrtiljaku planetov,
skupaj z njimi pa, kot slepi potnik, v metežu
galaksij,
skozi tako vrtoglave čase,
da tukaj na Zemlji nič niti trzniti ne utegne.
[TUKAJ]

Ker branje plemeniti duha in je ogledalo sveta.

Urejeno po nacionalnostih

A N G L E Š K I AV TO R J I
Deborah Levy, MOŽ, KI JE VIDEL VSE
Max Porter, BRIDKOST JE STVAR S PERESI
Sunjeev Sahota, LETO UBEŽNIKOV
AV S T R I J S K I AV TO R
Norbert Gstrein, KO SEM BIL MLAD
B O S A N S K A AV TO R I C A
Lana Bastašić, UJEMI ZAJCA
B O S A N S KO - N E M Š K I AV TO R
Saša Stanišić, ČIGAV SI
Č E Š K I AV TO R J I
Pavla Horáková, TEORIJA ČUDNOSTI
Alena Mornštajnová, TIHA LETA
Tomáš Zmeškal, LJUBEZENSKO PISMO V KLINOPISU
DA N S K I AV TO R
Kristian Bang Foss, SMRT SE VOZI V AUDIJU
F R A N CO S K A AV TO R J A
David Diop, VEČ KOT BRAT
Jean-Paul Dubois, VSAK OD NAS BIVA NA TEM SVETU PO SVOJE

Urejeno po založbah
Samo Rugelj, NA PREPIHU
Zorko Simčič, ČLOVEK NA OBEH STRANEH STENE
Robert Simonišek, PEJSAŽI
Zoran Smiljanić in Blaž Vurnik, PLEČNIK .
Irena Štaudohar, KAJ HOČE ŽENSKA?			
Tanja Tuma, BRODNÍK					
			
S R B S K I AV TO R
Goran Marković, BEOGRAJSKI TRIO

BELETRINA
TUJKA, Claudia Durastanti 			
NAMREČ, Milan Jesih
SVET GRE NAPREJ, László Krasznahorkai	
MOŽ, KI JE VIDEL VSE, Deborah Levy
ODHAJANJE ZA ZAČETNIKE, Cvetka Lipuš		

SANJE
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TEORIJA ČUDNOSTI, Pavla Horáková
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C A N K A R J E VA Z A LOŽ B A
FEUER FREI, Gorazd Garvas
TUJCI, Manka Kremenšek Križman	
ČEBELJA DRUŽINA, Anja Mugerli
DELNO ŽENSKA, Perumal Murugan		
LAKOTA, Jamal Ouariachi	
BRIDKOST JE STVAR S PERESI, Max Porter	

U M co
KAJ HOČE ŽENSKA?, Irena ŠtaudohaR
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TIHA LETA, Alena Mornštajnová
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D R UŽ I N A
PEJSAŽI, Robert Simonišek
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FO R U M S LOVA N S K I H K U LT U R
TABORIŠČE PADLIH ŽENSK, Anton Baláž

I N D I J S K I AV TO R
Perumal Murugan, DELNO ŽENSKA

GOGA
PRIPOVEDOVALEC, Mirana Likar

I TA L I J A N S K A AV TO R I C A
Claudia Durastanti, TUJKA

KD HIŠA POEZIJE
IN VSI SO OČARANI Z MESEČINO, Milan Dekleva

J UŽ N O KO R E J S K A AV TO R I C A
Han Kang, VEGETARIJANKA

K U D P O L I C E D U B OV E
LETO UBEŽNIKOV, Sunjeev Sahota

M A DŽ A R S K I AV TO R
László Krasznahorkai, SVET GRE NAPREJ

LITERA
NA PREPIHU, Samo Rugelj

N E M Š K I AV TO R
Hans-Ulrich Treichel, IZGUBLJENEC

LU D L I T E R AT U R A
PANOVA PIŠČAL, Josip Osti

N I ZOZ E M S K I AV TO R
Jamal Ouariachi, LAKOTA

M UZ E J I N G A L E R I J E M E S TA L J U B L J A N E
PLEČNIK ., Zoran Smiljanić in Blaž Vurnik	

P O L J S K A AV TO R I C A
Wisława Szymborska, RADOST PISANJA

MIŠ
UJETA V SVOBODI, Anja Kovačič	

S LOVA Š K I AV TO R
Anton Baláž, TABORIŠČE PADLIH ŽENSK

MLADINSKA KNJIGA
VEČ KOT BRAT, David Diop 			
VSAK OD NAS BIVA NA TEM SVETU PO SVOJE, Jean-Paul Dubois
VEGETARIJANKA, Han Kang
PISMA TEBI, Nika Kovač
BEOGRAJSKI TRIO, Goran Marković		
STO LET SLEPOTE, Roman Rozina
ČIGAV SI, Saša Stanišić			
RADOST PISANJA, Wisława Szymborska
BRODNÍK, Tanja Tuma
LJUBEZENSKO PISMO V KLINOPISU, Tomáš Zmeškal
NEPOZABNE: ženske, ki so premikale meje našega sveta
		
M O H O R J E VA D R UŽ B A V C E LOVC U
KO SEM BIL MLAD, Norbert Gstrein

S LOV E N S K I AV TO R J I
Milan Dekleva, IN VSI SO OČARANI Z MESEČINO
Gorazd Garvas, FEUER FREI
Milan Jesih, NAMREČ
Dora Koštrun, ŽABCI
Nika Kovač, PISMA TEBI
Anja Kovačič, UJETA V SVOBODI
Manka Kremenšek Križman, TUJCI
Mirana Likar, PRIPOVEDOVALEC
Cvetka Lipuš, ODHAJANJE ZA ZAČETNIKE
Anja Mugerli, ČEBELJA DRUŽINA			
Josip Osti, PANOVA PIŠČAL
Roman Rozina, STO LET SLEPOTE			

V I G E VAG E K N J I G E
ŽABCI, Dora Koštrun

V letih 2011-2021 smo po izboru
knjižni č arjev posavskih knjižnic brali:

B E LG I J S K I AV TO R
Stefan Hertmans, TUJKA

A L B A N S K I AV TO R
Ismail Kadare, PALAČA SANJ

B E LO R U S K A AV TO R ICA
Svetlana Aleksijevič, ČERNOBILSKA MOLITEV

A L B A N S KO - M A K E D O N S K I AV TO R
Luan Starova, ČAS KOZ

B O LG A R S K I AV TO R J I
Georgi Gospodinov, NARAVNI ROMAN
Viktor Paskov, BALADA ZA GEORGA HENYCHA
Ilija Trojanow, ODVEČNI ČLOVEK

A L Ž I R S K A AV TO R I C A
Yasmina Khadra, BAGDADSKE SIRENE

F R A N CO S KO - K A N A D S K I AV TO R
Hubert Reeves, KLOP MINEVANJA

J UŽ N OA F R I Š K A AV TO R J A
J. M. Coetzee, V PRIČAKOVANJU BARBAROV
Zakes Mda, NAČINI SMRTI

G R Š K A AV TO R J A
Ioána Karistiáni, MALA ANGLIJA
Elias Venezis, ŠTEVILKA 31328

B R A Z I L S K I AV TO R
Bernardo Carvalho, DEVET NOČI

I N D I J S K I AV TO R
Vikram Seth, ENAKA GLASBA

Č E Š K I AV TO R J I
Bianca Bellová, JEZERO
Tereza Boučková, LETO PETELINA
Radka Denemarková, KOBOLD
Alena Mornštajnová, HANA
Pętra Soukupová, POD SNEGOM
Katerina Tučkova, ŽITKOVSKE BOGINJE
Michal Viewegh, ANGELI VSAKDANJEGA DNE

I R A N S K A AV TO R I C A
Négar Djavadi, DEZORIENTALKA

A M E R I Š KO - M E H I Š K A AV TO R I C A
Jennifer Clement, MOLITVE ZA UGRABLJENE

Č R N O G O R S K I AV TO R
Žarko Laušević, LETO MINE, DAN NIKOLI

A N G L E Š K I AV TO R J I
J. G. Ballard, SUŠA
J. L. Carr, MESEC DNI NA PODEŽELJU
Anthony Doerr, VSA TA NEVIDNA SVETLOBA
Siobhan Dowd, ČISTI KRIK
Geoff Dyer, BUT BEAUTIFUL
Alexander Frater, NA LOVU ZA MONSUNOM
Atul Gawande, MINLJIVOST
Rachel Joyce, NENAVADNO ROMANJE HAROLDA FRYA
Doris Lessing, PETI OTROK
Owen Matthews, STALINOVI OTROCI
Ian McEvan, NA OBALI CHESIL
Alexandra Oliva, POSLEDNJA
Oliver Sacks, HVALEŽNOST
Evelyn Waugh, EKSKLUZIVA
Raynor Winn, PREŽETA S SOLJO

DA N S K I AV TO R J I
Isak Dinesen, ANEKDOTE USODE
Morten Ramsland, PASJEGLAVEC
Janne Teller, VSE

AV S T R I J S K I AV TO R J I
Thomas Bernhard, MRAZ
Arno Geiger, STARI KRALJ V IZGNANSTVU
Daniel Glattauer, PROTI SEVERNEMU VETRU
Michael Köhlmeier, GOSPODA NA OBALI
Christoph Ransmayr, ATLAS RAHLOČUTNEGA MOŠKEGA
Christoph Ransmayr, COX ALI TOK ČASA
Joseph Roth, JOB
Robert Seethaler, VSE ŽIVLJENJE
Stefan Zweig, STRAH

J A P O N S K I AV TO R J I
Minae Mizumura, MAMINA ZAPUŠČINA
Soseki Natsume, KOPRNENJE
Kenzaburō Ōe, POTRGAJTE POGANJKE, POSTRELITE OTROKE

B O S A N S K I AV TO R J I
Velibor Čolić, SARAJEVSKI OMNIBUS
Ahmed Burić, TI JE SMEŠNO, DA MI JE IME DONALD?
Miljenko Jergović, PLEŠE V SOMRAKU
Dževad Karahasan, VZHODNI DIVAN
Enes Karić, PESMI DIVJIH PTIC
Alen Mešković, UKULELE JAM
Emir Šaković, TURIST V TEŽAVAH
Marko Tomaš, ČRNI MOLITVENIK
Nenad Veličković, SAHIB

A M E R I Š K I AV TO R J I
Joan Didion, LETO ČUDODELNIH MISLI
Neil Gaiman, AMERIŠKI BOGOVI
Elizabeth Gilbert, PEČAT STVARJENJA
Louise Glück, ONKRAJ NOČI
Lee Harper, POJDI, POSTAVI STRAŽARJA
Siri Hustvedt, POLETJE BREZ MOŠKIH
Jack Kerouac, KLATEŽI DHARME
Alan Lightman, GOSPOD B
Toni Morrison, MILOST
Greg Mortenson & Oliver Relin, TRI SKODELICE ČAJA
Patrick Ness, SEDEM MINUT ČEZ POLNOČ
R. J. Palacio, ČUDO
Julia Phillips, IZGINULI SVET
Sylvia Plath, LJUBEZENSKA PESEM NOREGA DEKLETA
Philip Roth, OČETOVINA
Philip Roth, UMIRAJOČA ŽIVAL
Lionel Shriver, POGOVORITI SE MORAVA O KEVINU
Patti Smith, PAČ MULCA
Donna Tartt, LIŠČEK
John Williams, STONER

AV S T R A L S K I AV TO R J I
Richard Flanagan, OZKA POT GLOBOKO DO SEVERA
Joan Lindsay, PIKNIK PRI HANGING ROCKU
Evie Wyld, VSEH PTIC PETJE
Markus Zusak, ODPOSLANEC

Jacques Prevert, BESEDE
Pascal Quignard, VILA AMALIA
Mathias Rambaud, O BIVANJU IN KRAJIH
Alexandre Seurat, NERODA
Pierre Soletti, AVGUST NE RAZUME VEČ TEGA SVETA
Aurelie Valognes, STARA MAMA V KOPRIVAH
Tanguy Viel, 353. ČLEN KAZENSKEGA ZAKONIKA

EG I P Č A N S K I AV TO R
Najib Mahfuz, PRAVI ČUDEŽ
F I N S K I AV TO R J I
Selja Ahava, STVARI, KI PADEJO Z NEBA
Kari Hotakainen, KAR NAM JE USOJENO
Tommi Kinnunen, KRIŽIŠČE ŠTIRIH ŠPOTI
Sofi Oksanen, KO GOLOBICE IZGINEJO
Sofi Oksanen, STALINOVE KRAVE
F R A N CO S K I AV TO R J I
Christian Bobin, VSI SO ZAPOSLENI
Jean-Claude Carrirèe, KRHKOST
Chantal Delsol, SOVRAŠTVO DO SVETA
Jean Echenoz, POBLISKI
Jean Echenoz, TEČI
Mathias Enard, KOMPAS
Mathias Enard, PRIPOVEDUJ JIM O BITKAH, KRALJIH IN SLONIH
Frederic Gros, FILOZOFIJA HOJE
Olivier Guez, IZGINOTJE JOSEFA MENGELEJA
Michel Houellebecq, PODREDITEV
Gaëlle Josse, POSLEDNJI VARUH OTOKA ELLIS
Maylis de Kerangal, POKRPAJMO ŽIVE
Aude Lancelin, FILOZOFI IN LJUBEZEN
Marc-Antoine Mathieu, OTTO, UZRTI ČLOVEK
Véronique Olmi, BAKHITA
Emmanuelle Pagano, JAMSKI NAJSTNIKI
Daniel Pennac, ŠOLSKE BRIDKOSTI

H R VA Š K I AV TO R J I
Tisja Kljaković Braić, UNADVA
Damir Karakaš, ŠUMENJE GOZDA
Kristian Novak, CIGAN, AMPAK NAJLEPŠI
Dubravka Ugrešić, EVROPA V SEPIJI
Dubravka Ugrešič, JAGA BABA JE ZNESLA JAJCE

I R A N S KO - N I ZOZ E M S K I AV TO R
Kader Abdolah, HIŠA OB MOŠEJI
I R S K I AV TO R J I
Rodaan Al Galidi, AVTIST IN POŠTNI GOLOB
Sebastian Barry, SKRITO SPOROČILO
Gerard Donovan, JULIUS WINSOME
John McGahern, PORNOGRAF
Edna O’Brien, V GOZDU
Sally Rooney, POGOVORI S PRIJATELJI
William Trevor, LUCY GAULT
I S L A N D S K I AV TO R
Einar Mar Gudmundsson, ANGELI VESOLJA
I TA L I J A N S K I AV TO R J I
Viola Ardone, OTROCI Z VLAKA
Alessandro Baricco, MR GWYN
Daria Bignardi, POPOLNA AKUSTIKA
Italo Calvino, BARON NA DREVESU
Paolo Cognetti, OSEM GORA
Alessandro D’Avenia, UMETNOST KRHKOSTI
Elena Ferrante, GENIALNA PRIJATELJICA
Paolo Giordano, SAMOTNOST PRAŠTEVIL
Laura Imai Messina, TELEFON V VETRU
Nicola Lecca, HOTEL BORG
Giacomo Leopardi, PESMI IN PISMA
Milena Magnani, NAROBE CIRKUS
Margaret Mazzantini, NOVOROJEN
Marco Missiroli, OPOLZKOSTI V ZASEBNOSTI
Nuccio Ordine, KORISTNOST NEKORISTNEGA
Antonio Scurati, NEZVESTI OČE
Tiziano Terzani, ŠE EN KROG NA VRTILJAKU
I TA L I J A N S KO - S O M A L S K A AV TO R I C A
Igaba Scego, MOJ DOM JE TAM, KJER SEM
I Z R A E L S K I AV TO R
Amos Oz, JUDA
Amos Oz, ZGODBA O LJUBEZNI IN TEMNINI

J U D OV S KO - A M E R I Š K I AV TO R
Isaac Bashevis Singer, LJUBEZEN IN IZGNANSTVO

J UŽ N O KO R E J S K A AV TO R I C A
Kyong-Suk Sin, PROSIM, PAZI NA MAMO
K A N A D S K I AV TO R J I
Rupi Kaur, MED IN MLEKO
Alan Sullivan, POD SVETLOBO SEVERNEGA SIJA
Larry Tremblay, NASAD ORANŽEVCEV
K ATA LO N S K I AV TO R J I
Maria Barbal, KAMEN NA MELIŠČU
Jaume Cabré, SODNIK
Manuel de Pedrolo, TIPKOPIS O DRUGEM NASTANKU
Jordi Punti, IZGUBLJENI KOVČKI
K I TA J S K A AV TO R J A
Maxine Hong Kingston, BOJEVNICA
Yu Hua, ŽIVETI
L I B A N O N S K I AV TO R
Amin Maalouf, TANIOSOVA PEČINA
M A DŽ A R S K I AV TO R J I
Frank Furedi, MOČ BRANJA
Gabi Gleichmann, NAPOJ NESMRTNOSTI
Agota Kristof, TRILOGIJA
Sándor Márai, KNJIGA ZELI ZA DUŠO IN TELO
Melinda Nadj Abonji, GOLOBI VZLETIJO
M A K E D O N S K A AV TO R J A
Lidija Dimkovska, NON-OUI
Blaže Minevski, SPOMINČICE
M A R O Š K A AV TO R J A
Tahar Ben Jelloun, TA SLEPEČA ODSOTNOST SVETLOBE
Muhhamed Shukri, GOLI KRUH
M E H I Š K A AV TO R J A
Carlos Pascual, O SLUŽKINJAH, VISOKIH PETAH IN ...
Juan Rulfo, PEDRO PARAMO
M O L DAV I J S K A AV TO R I C A
Liliana Corobca, KINDERLAND
N E M Š K I AV TO R J I
Ernst Haffner, KRVNI BRATJE
Daniel Kehlman, IZMERA SVETA
Mariana Leky, SELMA JE SANJALA O OKAPIJU
Jens Petersen, GOSPODINJSKA POMOČNICA
Martin Puchner, NAPISANI SVET
Bernhard Schlink, OLGA
Lutz Seiler, KRUZO
Ana Wambrechtsamer, GUZEJ
N E M Š KO - Š V I C A R S K A AV TO R I C A
Sibylle Berg, NEKAJ LJUDI IŠČE SREČO IN CRKNE OD SMEHA

N I G E R I J S K I AV TO R J I
Chinua Achebe, RAZPAD
Chimamanda Ngozi Adichie, POLOVICA RUMENEGA SONCA
Uzodinma Iweala, ZVERI BREZ DOMOVINE
N I ZOZ E M S K I AV TO R J I
Herman Koch, VEČERJA
Connie Palmen, TI SI REKEL
Connie Palmen, ZAKONI
Jan Van Mersbergen, ZADNJI POBEG
Margriet de Moor, SLIKAR IN DEKLE
N O R V E Š K I AV TO R J I
Roy Jacobsen, NEVIDNI
Per Petterson, KONJE KRAST
Kjersti Annesdatter Skomsvold, HITREJE, KO GREM, MANJ ME JE
PA L E S T I N S KO - S I R S K A AV TO R I C A
Ghada Karmi, VRNITEV
P O L J S K I AV TO R J I
Lisa Appignanesi, VSAKDANJA NOROST
Isaac Bashevis Singer, MOČ TEME
Jakub Małecki, RJA
Wiesław Myśliwski, TRAKTAT O LUŠČENJU FIŽOLA
Olga Tokarczuk, BIZARNE ZGODBE
Agata Tuszynska, OBTOŽENA: WIERA GRAN
P O R T U G A L S K A AV TO R J A
José Saramago, KAJN
Miguel Sousa Tavares, V TVOJI PUŠČAVI
R U S K I AV TO R J I
Svetlana Aleksijevič, VOJNA NIMA ŽENSKEGA OBRAZA
Olga Kharitidi, PLES V KROGU
Nikolaj Lilin, PROSTI PAD
Zahar Prilepin, SAMOSTAN
Pavel Sanajev, POKOPLJITE ME ZA ŠPRAJC
Marina L’vovna Stepnova, LAZARJEVE ŽENSKE
Varlan Šalamov, KOLIMSKE ZGODBE
Mihail Šiškin, UČNA URA KALIGRAFIJE
Jevgenij Vodolazkin, LAURUS
Andrej Volos, VRNITEV V PANDŽRUD
S E N EG A L S K I AV TO R
Boubacar Boris Diop, MURAMBI, KNJIGA O OKOSTJIH
S I R S K I AV TO R
Adonis, POEZIJA 1
S LOVA Š K A AV TO R J A
Peter Pišt’anek , RIVERS OF BABYLON
Pavol Rankov, MATERE
S LOV E N S K I AV TO R J I
Miha Avanzo, RORSCHACH
Esad Babačić, PRIHODI, ODHODI
Esad Babačić, VEŠ, MAŠINA, SVOJ DOLG
Gabriela Babnik, INTIMNO
Gabriela Babnik, V VISOKI TRAVI
Vladimir Bartol, ALAMUT
Tina Batista Napotnik, TUNEL
Jiři Bezlaj, EVANGELIJ ZA PITBULE
Bogdan Biščak, IGRA IN BISERI
Andrej Blatnik, UGRIZI
Helena Cestnik, PLETILJINA PESEM
Helena Cestnik, DESETERONOČJE
Aleš Čar, O ZNOSNOSTI
Dušan Čater, DŽEHENEM

Primož Čučnik, KOT DAR
Primož Čučnik, TRILOGIJA
Milan Dekleva, ZMAGOSLAVJE PODGAN
Dušan Dim, RDEČA MESEČINA
Veronika Dintinjana, V SUHEM DOKU
Emil Filipčič, MOJSTROVKA
Evald Flisar, DEKLE, KI BI RAJE BILO DRUGJE
Evald Flisar, NA ZLATI OBALI
Peter Florjančič, SKOK V SMETANO
Jasmin B. Frelih, BLEDA SVOBODA
Ervin Fritz, DOLGI POHODI
Maja Gal Štromar, ŽENSKA DRUGJE
Nejc Gazvoda, V PETEK SO SPOROČILI, DA BO V NEDELJO ...
Polona Glavan, KAKORKOLI
Polona Glavan, NOČ V EVROPI
Anja Golob, DIDASKALIJE K DIHANJU
Tadej Golob, JEZERO
Boštjan Gorenc, REFORMATORJI V STRIPU
Ervin Hladnik Milharčič, POT NA ORIENT
Stanka Hrastelj, IGRANJE
Stanka Hrastelj, PRVA DAMA
Marija Hrvatin, ZAPEČKARICA Z OBRONKA
Marija Hrvatin, ZARJAVELA OD VSAKDANJOSTI
Jurij Hudolin, INGRID ROSENFELD
Alojz Ihan, HVALNICA REŠNJEMU TELESU
Jure Jakob, LAKOTA
Drago Jančar, IN LJUBEZEN TUDI
Drago Jančar, TO NOČ SEM JO VIDEL
Slavica Jarkovič, V SOBI SRCA
Milan Jesih, MARŠAL
Dušan Jovanović, PROTI TOKU
Alenka Jovanovski, TISOČ OSEMDESET STOPINJ
Štefan Kardoš, VETER IN ODMEV
Milan Kleč, TROJKE
Tjaša Koprivec Vuga, TU JE MOJ ONKRAJ
Petra Koršič, FURLANKA JE DVIGNILA KRILO
Manca Košir, ČAS ZA MODROST
Manca Košir, DRUGAČNA RAZMERJA
Miha Kovač, BEREM, DA SE POBEREM
Lojze Kovačič, KRISTALNI ČAS
Sabina Kožar, SONCE IN SENCE
Lado Kralj, KOSEC KOSO BRUSI
Borut Kraševec, AGNI
Vesna Kravcar, ČARODEJKA
Maruša Krese, DA ME JE STRAH?
Maruša Krese, PESMI
Mojca Kumerdej, KRONOSOVA ŽETEV
Meta Kušar, VRT
Petja Kužel, VRNITEV: PISMA BIVŠEGA ODVISNIKA
Feri Lainšček, JADRNICA
Feri Lainšček, KURJI PASTIR
Mirana Likar Bajželj, GLASOVI
Izar Lunaček, MÜSLI IN RÜSBE
Matjaž Lunaček, GLASOVI IN PODOBE
Eva Mahkovic, VINJETE STRAHOLJUBCA
Silva Matos, NEVIDNE VEZI
Neža Maurer, SAMA SVA NA SVETU – TI IN JAZ
Silvo Mavsar, POSTELJA IZ KNJIG
Silvo Mavsar, SAMOBEG
Miha Mazzini, OTROŠTVO
Miha Mazzini, PALOMA NEGRA
Janez Menart, ZADNJA POMLAD
Rudi Mlinar, KO NI CVETELA AJDA
Rudi Mlinar, MAKS PLETERŠNIK
Vinko Möderndorfer, ČUVAJ SNA
Vinko Möderndorfer, DRUGA PRETEKLOST
Vinko Möderndorfer, NIHČE VEČ NE PIŠE PISEM
Boštjan Narat, PODAJA V PRAZNO
Bogdan Novak, TRTE UMIRAJO STOJE

Nina Novak Oiseau, V ŠEPETU TREPET
Tea Oršanič, PREŠITE BESEDE
Carmen L. Oven, SPREHAJALKA GOSPODOVEGA PSA
Carmen L. Oven, TIHOTAPCI MIRU
Tone Partljič, DOM DOM
Saša Pavček, OBLECI ME V POLJUB
Tomaž Pengov, DREVO IN ZVEZDA
Anica Perme, KAKO JE MOGOČE
Tone Peršak, USEDLINE
Miha Pintarič, DVOJNI PRESLEDEK
Dan Podjed, VIDENI
Sebastijan Pregelj, POD SREČNO ZVEZDO
Sebastijan Pregelj, VDIH. IZDIH.
Slavko Pregl, SKRIVNOST SE IMENUJE ERICH ŠLOMOVIČ
Marko Radmilovič, KOLESAR
Alojz Rebula, ČETVEROREČJE
Magda Reja, IME TVOJE ZVEZDE JE BILHADI
Peter Rezman, BARBARA IN KRIŠTOF
Nataša Rogelja, TRINAJSTI MESEC
Ana Rostohar, LJUBEZEN, KI SE JE ŽELELA SPOZNATI
Andrej Rozman Roza, IZBRANE ROZINE V AKCIJI
Marjan Rožanc, LJUBEZEN
Andraž Rožman, TRIJE SPOMINI
Samo Rugelj, NA DOLGE PROGE
Samo Rugelj, RESNICA IMA TVOJE OČI
Renata Salecl, TEK NA MESTU
Brane Senegačnik, POGOVORI Z NIKOMER
Marko Sosič, KRUH, PRAH
Sarival Sosič, STAREC IN JAZ
Ana Svetel, DOBRA DRUŽBA
Ana Svetel, LEPO IN PRAV
Ivo Svetina, DREVESA
Brina Svit, NOVE DEFINICIJE LJUBEZNI
Dušan Šarotar, BILJARD V DOBRAYU
Dragomila Šeško, SVETLOBE V TEMO!
Mojca Širok, POGODBA
Bina Štampe Žmavc, PESEM ZA LIRO
Aleš Šteger, VČASIH JE JANUAR SREDI POLETJA
Zoran Šteinbauer, TRI LUNE
Miroslav Tičar, POPOTNIK
Agata Tomažič, TIK POD NEBOM
Boštjan Videmšek, NA BEGU
Maja Vidmar, KAKO SE ZALJUBIŠ
Jani Virk, LJUBEZEN V ZRAKU
Jani Virk, MED DREVESI
Goran Vojnović, JUGOSLAVIJA, MOJA DEŽELA
Vlado Vrbič, PRESTRELJENE SANJE
Andreja Zelinka, PRED OGRAJO
Ciril Zlobec, TIHO ROMANJE K ZADNJI PESMI
Uroš Zupan, ENE IN DRUGI
Vitomil Zupan, MENUET ZA KITARO
Vlado Žabot, SVETA POROKA
Monika Žagar, KOŠČEK ČOKOLADE V PASJI DLAKI

S R B S K I AV TO R
Aleksandar Gatalica, NEVIDNI
Š KOT S K E AV TO R I C E
Aminatta Forna, NAJEMNIK
Jackie Kay, RDEČA PRAŠNA CESTA
Muriel Spark, ZLATA LETA GOSPODIČNE JEAN BRODIE
Š PA N S K I AV TO R J I
Pablo Auladell, IZGUBLJENI RAJ JOHNA MILTONA
Jesus Carrasco, NA PROSTEM
Ángeles Caso, PROTI VETRU
Javier Marías, BERTA ISLA

Š PA N S K I - A R G E N T I N S KO AV TO R
Andrés Neuman, SAMOGOVORI
Andrés Neuman, STVARI, KI JIH NE NAREDIVA
Š V E D S K A AV TO R J A
Sara Stridsberg, BECKOMBERGA
Tomas Tranströmer, NAPOL DOKONČANA NEBESA
Š V I C A R S K A AV TO R I C A
Noemi Lerch, KMETICA
Š V I C A R S KO - R O M U N S K A AV TO R I C A
Aglaja Veteranyi, ZAKAJ SE OTROK V POLENTI KUHA
T U R Š K I AV TO R I C I
Oya Baydar, IZGUBLJENA BESEDA
Elif Shafak, ČAST
V E N E ZU E L S K A AV TO R I C A
Elisabeth Burgos, IME MI JE RIGOBERTA MENCHÚ
Z A M E J S K I AV TO R I C I
Isabella Flego, SPOMINI IZNAD EKVATORJA
Maja Haderlap, ANGEL POZABE
Maja Haderlap, DOLGO PREHAJANJE

N O S I L K E P R OJ E K TA
Knjižnica Brežice
Valvasorjeva knjižnica Krško
Knjižnica Sevnica
I Z V E D B A P R OJ E K TA
Renata Vidic
Saša Zimšek
Mateja Kus
O B L I KO VA N J E
Alenka Žugič Jakovina
21. marec 2022

Fotografija: Christine Engelhardt

BRALNI PROGRAM
21. marec 2022

posavskih knjižnic v letu 2022
 Valvasorjeva knjižnica Krško  Knjižnica Sevnica
21. marec – 20. november 2022
Knjižnica Brežice

