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Jorge Bucay – Ti povem zgodbo? 

 

Knjiga, ki sem jo prebral, je roman, natančneje  

psihološki roman. To je zvrst romana, ki prikazuje  

zlasti notranje, duševno dogajanje osebe ali širše  

skupnosti. Knjiga obsega okrog 200 strani in je  

razdeljena na več poglavji oz. avtor vsako poglavje  

imenuje z novim naslovom in tako razdeli roman  

na več zgodb. Pomembna lastnost romanov je  

tudi preplet poglavij in nadaljevanje le-teh eno  

v drugo. Te lastnosti moja knjiga žal nima. 

 

Lahko bi se reklo, da gre za roman sodobnega,  

modernega časa, saj je bila knjiga tudi izdana leta  

1994, zato lahko v knjigi zaznamo tudi modernizem.  

 

Bolj kot nad oznako psihološki roman, sem navdušen nad izrazom terapevtska knjiga ali 

priročnik, s katerim si pomagaš do želenega cilja. Hkrati pa je to tudi eno izmed večjih 

sporočil knjige, pomagati sam sebi.  

Knjiga ni specifično omejena na določen spol ali starost bralcev, je sicer zahtevnejša za 

razumevanje, vendar mislim, da vsak, ki išče smisel, srečo ali pa morda samo dobre in 

poučne zgodbice o človeški naravi, je primeren kandidat za branje knjige z naslovom Ti 

povem zgodbo? 

Moram priznati, da mi branje knjig ne leži, še posebej ne branje dolgih knjig, zato se mi je ta 

knjiga tudi tako zelo dopadla. Razdeljena je na več zgodb, a vsaka zgodba stoji sama zase. 

Vsaka zgodba ima nek svoj nauk, sporočilo in navdih, kako iskati srečo v življenju in da si 

moramo vzeti čas za življenje, saj je kratko.  

Če niste knjigoljub ali knjižni molj ter se težko pripravite k branju, je ta knjiga prava za vas, 

saj je vsaka zgodba v knjigi kratka in sama zase, tako ne boste razmišljali, kaj se je zgodilo na 

prejšnji strani, ampak boste preprosto začeli brati novo zgodbo v isti knjigi. Obenem pa se 

lahko tudi kaj naučite o sebi. 

Po knjigi žal še niso posneli filma. 

 

Jaka Potokar 
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J. R. R. Tolkien – Gospodar prstanov: Stolpa 

 

Knjigo priporočam vsem bralcem, ki radi berejo 

fantazijske romane. 

 

Opis 

Prvi del knjige govori o Samovem in Frodovem 

potovanju po Mordorju, ter srečanju z bratovščino    

prstana. Drugi del knjige pa govori o drugih članih 

bratovščine prstana. Pripoveduje o njihovih potovanjih 

ter o boju z zlobnimi silami. 

Pritegnile so me razlike med načinom pripovedovanja 

zgodb v knjigi in filmu. 

 

Zvrst: Roman, Znanstvena fantastika 

Obseg: 434 strani 

Leto izdaje: 2002 

 

Sporočilo knjige  

Če obstaja kanček dobrega v svetu,  

se je zanj vredno boriti.Film je bil posnet  
leta 2002 in traja 3 ure. Branje knjig je  

lahko zelo zanimivo. 

 

 

Kristian Bonić 
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Karen M. McManus – Eden od nas laže 

 

Knjiga je kriminalka, dolga 325 strani. 

Izšla je leta 2018. 

Priporočam vsakemu, ki ima čas in voljo. 

Govori o 4 dijakih, ki skupaj ugotavljajo,  

kdo je ubil njihovega vrstnika in jim naprtil  

umor. Pritegnilo me je, da se zelo hitro začne  

dogajanje razvijati. Sporočilo knjige je,  

da smo skupaj močnejši. Po knjigi je posneta  

Netflixsova serija »One of us is lying«. 

Knjigo se splača prebrati do konca, saj je  

konec zelo drugačen od pričakovanega. 
 

 

Matic Avsec 
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John Boyne – Deček v črtasti majici 

 

O knjigi 

Deček v črtasti pižami je mladinski roman, ki ima  

približno 200 strani. Napisal ga je irski pisatelj John  

Boyne. Izšel je leta 2006 in je bil do sedaj prevedena  

v šestinštirideset jezikov. V slovenščino ga je  

prevedla Andrea Švab. Po knjigi je bil posnet  

istoimenski film. 

 

Kratka obnova 

V času druge svetovne vojne se 8-letni Bruno z  

družino preseli na podeželje, saj so njegovemu  

očetu – zagrizenemu nacistu – zaupali pomembno  

nalogo. Bruno v bližini novega domovanja odkrije  

z bodečo žico obdan kraj, kjer vsi nosijo črtaste  

pižame – tudi deček Shmuel, s katerim skleneta iskreno prijateljstvo. Toda Bruno počasi 

odkriva kruto resnico o prijatelju in skrivnostnem kraju, trk naivne otroške nedolžnosti z 

brutalnim svetom odraslih pa ima za vse vpletene  

tragične posledice. 

 

Sporočilo knjige 

Nasilje ni rešitev. 

Mnenje 

V branje te knjige me je pritegnila tema knjige. Rad berem zgodovinske romane. 

Priporočal bi jo tistim, ki jih zanimajo zgodovinski dogodki. 

 

Mitja Malovrh 
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J. R. R. Tolkien – Hobbit 

 

Hobit je fantazijski roman, ki ga je napisal angleški  

pisatelj in jezikoslovec J. R. R. Tolkien.  

Ta je prvič izšel leta 1937.  

Dogajanje je postavljeno v tako imenovani  

''Srednji svet'', nekaj desetletij pred dogodki  

najbolj znanega Tolkienovega romana Gospodar  

prstanov. Glavni junak zgodbe je hobit z  

imenom Bilbo, ki se poda na nepričakovano  

pustolovščino z majhno skupino škratov ter  

čarovnikom. Ti so pred nekaj leti izgubili  

njihovo mogočno kraljestvo imenovano Erebor,  

ki si ga želijo pridobiti nazaj. Na poti do  

izgubljenega kraljestva (ki je bila zelo nevarna  

in dolga) se znajdejo v mnogih različnih in  

zanimivih situacijah. Njihova dolga pot se  

vije skozi megleno gorovje, goblinski brlog,  

mrkolesje ter hodnike dveh vilinskih kraljestev,  

v katerih so se znašli. Srečali so se tudi z mnogimi fantazijskimi bitji. Ko pa so prispeli do 

mogočnih ereborskih dvoran izgubljenega kraljestva, pa se bistvo njihove pustolovščine šele 

prične. 

V knjigi so me najbolj pritegnili vsi ti kraji, skozi katere 

so šli na pustolovščini. Z dobro domišljijo si jih res 

zanimivo lahko predstavljaš. Knjigo bi priporočal vsem, 

ki imajo radi fantazijske svetove, zgodbe in bitja. Tudi 

ljudem, ki si znajo knjigo zelo dobro vizualizirati, saj jo 

to naredi najbolj zanimivo. Po knjigi je posneta tudi 

trilogija filmov, ki se od knjige razlikujejo le v 

malenkostih. Tudi ti so, po mojem mnenju, vredni 

ogleda.  Za sporočilo knjige bom pa uporabil kar 

pregovor »Knjige ne ocenjuj po platnicah«. Škrati, ki so 

bili s hobitom na pustolovščini, so bili vsi izkušeni in 

dobri bojevniki, Bilbo pa le »nepomemben navaden 

hobit«, a jih ravno ta navsezadnje rešil iz mnogih težav. 

Marko Jeglič 
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J. K. Rowling – Magične živali 

 

Knjiga Magične živali je prvi scenarij pisateljice 

J. K. Rowling. Ima 293 strani. Izšla pa je leta 

2016. Knjigo bi priporočil vsem tistim, ki si želijo 

čarovnije in domišljije. 

V zgodbi nastopa raziskovalec in mladi čarovnik 

Newt Salamander. Pravkar je zaključil pot okoli 

sveta, kjer je bil na lovu za nenavadnimi 

magičnimi bitji. Ta čarobna bitja se skrivajo v 

njegovem usnjenem kovčku. V tistem času se 

svetom čarovnikov. Glasovi proti čarovništvu se 

povečujejo s protesti, ki jih vodi Mary Lou. 

Pojavljajo se pogosti napadi, ki jih pripisujejo 

temnemu čarovniku Gellertu Grindilwaldu. 

Usnjeni kovček z magičnimi bitji pristane v 

napačnih rokah in magična bitja se razbežijo po 

vsem mestu. In pustolovščina se prične. 

Pri knjigi me je pritegnila že sama naslovnica, ki napoveduje uvod v svet magije. Prav tako 

rad berem knjige te priljubljene angleške pisateljice. Vedel sem, da bo knjiga polna 

čudovitih, magičnih likov. 

Knjiga govori o prijateljstvu, dobroti in vztrajnosti. Kljub nesoglasjem na koncu dobro vedno 

premaga zlo. Po knjigi je bil leta 2016 posnet tudi film z istim naslovom. 

 

Nik Bedek 
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Annie Robertson – Mamma Mia! Moje grško poletje 

 

Priporočil bi jo vsem bralcem, ki imajo radi lahko branje v prostem času. 
Laurel se nastani v stari, a očarljivi vili Atena in se spoprijatelji s čudaško lastnico. Med 

raziskovanjem otoka dobi nenavaden občutek, kot da je tu doma. Vpraša se, ali naj se sploh 

vrne v domači London ali pa v resnici spada sem, na otok, kjer zlahka sklepa nova 

prijateljstva in kjer se poraja čudovita romanca. 

 

          Sporočilo knjige 
 

       Eno poletje ... Ene sanje ... 

        Ena možnost, da se uresničijo. 

 

        Zanimivost 

                                      Zanimivo je, da film Mamma Mia ni  

               posnet     po knjigi, temveč je knjig 

              napisana po filmu. 

 

 

Število strani: 304 

 

Nik Pavčnik Pintar 
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Fredrika Backmana – Mož z imenom Ove 

 

Knjiga je humoristični in družbeni roman, ki ima  

400 strani. V slovenščino jo je prevedel Uroš Kalčič,  

prevod pa je izšel leta 2014 pri založbi Mladinska  

knjiga. Knjigo bi priporočil vsem, saj te pritegne k  

branju, in je polna humorja. 

 

Zgodba govori o zoprnem in trmastem 59-letnem  

Oveju, ki po smrti žene ne vidi razloga za življenje,  

zaradi česar poskuša storiti samomor. Zgodba se  

nadaljuje z odlaganjem samomora in je polna 

 smešnih srečanj in pogovorov. 

 

K branju knjige me je pritegnil istoimenski film, saj me je pritegnil in navdušil, zato sem hotel 

prebrati knjigo. Ta pa je bila še boljša od filma! 

 

Glavno sporočilo knjige je po mojem mnenju, da upanje nikoli ne umre. 

 

Upam, da boste knjigo prebrali in v njej uživali, tako kot sem v njej užival tudi jaz, če pa Vas 

knjiga morda ni pritegnila, pa si poglejte film z istoimenskim naslovom, za katerega pa boste 

potrebovali 1 uro in 56 minut. 

 

 

 
 

 

 

 

Nik Ribič 
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John Boyne – Deček na vrhu gore 
 

Knjiga Deček na vrhu gore je mladinski roman. Knjiga obsega 

296 strani, izdana pa je bila avgusta 2017. Knjigo bi priporočil 

vsem, ki jih zanima vojna, zgodovinska tematika in vsem, ki so 

navdušeni nad pisateljem Johnom Boynom, ker so njegove 

knjige zelo zanimive in brane. 

Zgodba govori o odraščanju dečka Pierrota, ki se znajde v 

zapeljivem prijemu moči in častihlepja. Zgodba je svarilo pred 

bolečino življenja polnega obžalovanja. Ko Pierrot postane 

sirota, mora zapustiti svoj pariški dom in se preseliti k teti 

Beatrix. Ta vodi gospodinjstvo v premožni hiši, ne gre za katero 

koli hišo, ampak za Berghof, dom Adolfa Hitlerja. Hitler dečka 

hitro vzame pod svoje okrilje, ta pa se nemudoma znajde v 

novem in neznanem svetu nasilja, skrivnosti in izdaj … 

K branju me je pritegnilo dramatično in napeto dogajanje.  

Sporočilo knjige pa je, da ne glede na to, kaj se ti zgodi v  

življenju, se ne smeš spremeniti. Filma po tej knjigi še  

niso posneli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevž Zadravec 
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Tim Guenard – Močnejši od sovraštva 

 

Knjiga spada med avtobiografske, ima 250  

strani, leto izdaje 2006. 

 

To knjigo bi priporočil vsem, ki mislijo, da jim je  

hudo v življenju in da se ne splača več živeti oz. 

da se ne da popraviti več stvari, ki si jih storil, a  

šele v tej knjigi, ko jo prebereš, vidiš, da je  

lahko v življenju še hujše, a da se  

lahko premaga čisto vse ovire v življenju. 

 

Knjiga govori o dečku Timu, kjer sam  

pripoveduje o svojem življenju, kako ga je  

mama zapustila pri treh letih. Pripoveduje, kako 

so ga prestavljali iz ene rejniške družine do  

prevzgojnih domov vse do klošarja na ulici in je  

vso to muko premagal tako, da je srečal ljudi iz  

majhne katoliške skupnosti, ki so mu pomagali  

najti mir in ljubezen ter premagati sovraštvo do 

očeta. Knjiga me je pritegnila zato, ker ko jo  

prebereš, ti odpre širši pogled na svet in ti kasneje pomaga rešiti težave v življenju, s  

katerimi se soočaš.  

 

S svojo izpovedjo nam sporoča, da je sleherni, še tako ranjen človek, zmožen ljubiti in 

odpuščati. Film še ni posnet po tej knjigi, če pa bi bil, bi si ga z veseljem ogledal. 

 

Tine Baraga 
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Laurent Binet - HHhH 

 

Opis knjige 
• HHhH (Himmlers Hirn heißt Heydrich) je zgodovinski roman. 

• Knjiga ima približno 430 strani (starejša izdaja) oz. 380 strani  

(novejša izdaja). 

• Knjigo je napisal avtor Laurent Binet. HHhH je bil njegov prvi roman, 

 ki je izšel leta 2010. 

• Prvi slovenski prevod smo dobili leta 2015. 

Kratka obnova 
• Knjiga opisuje Operacijo Antripod, Praga, 1942: dva češkoslovaška  

padalca(Jožef Gabčik in Jan Kubiš), ki ju je London poslal na drzno  

misijo, da ubijeta Reinharda Heydricha – vodjo nacističnih tajnih služb.  

Reinhard Heydrich je bil »najnevarnejši človek tretjega rajha«. 

Film 
• Leta 2017 je bil posnet tudi film (The Man with the Iron Heart). 

• Režiser filma je Cédric Jimenez. 

Moje mnenje 
• Knjiga je zelo zanimiva in napeta. 

• Knjigo priporočam vsem bralcem, ki jih zanimajo zgodovinske knjige,  

in tudi bralcem, ki imajo radi romane. 

• Mene je k branju knjige pritegnila kratka obnova, ki sem jo prebral  

na spletni strani. 

Sporočilo 
• »Včasih je vendarle še nekaj pravice  

na tem bednem svetu« - Laurent Binet 
 

 

 

 

Darko Murdjoski 
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Tadej Golob – Svinjske nogice 

 

• Žanr: Družbeni roman 

• Obseg: 231 strani 

• Leto izdaje: 2009 

• Priporočim vsakemu, ki bi rad spoznal nevarnosti, ki ti lahko pretijo v današnjem 

svetu in družbi. Ker je roman napisan v 1. osebi, moraš biti malo bolj vešč pri branju, 

da razumeš zgodbo. 

• Govori o padlem/neuspelem umetniku Janiju Bevku, ki skozi knjigo konstantno 

doživlja padce in vzpone. Skupaj s punco Majo in otrokom Simonom so se ravno 

preselili v majhno stanovanje. Kmalu po tem, ko dobi delo, se začne zadevati, to pa 

pripelje do tega, da odide od doma. Ko se po tednu rehabilitacije vrne nazaj, dobi 

službo v Mariboru, kjer se uči v salonu za tetoviranje. Ko se končno postavi na noge 

pa izve, da ga je punca varala z njegovim najboljšim prijateljem. Kar se zgodi na 

koncu, je povsem nepredvidljivo in nenadno.   

• Pritegnil me je način pisanja, ki ga nisem videl nikjer drugje. V knjigi je polno kletvic 

in nezgod, ki se v življenju lahko naredijo vsakemu človeku.  

• Sporočilo knjige je, da za nevihto vedno posije sonce, saj se Janiju končno vse obrne 

na bolje. Dokler ne prideš do konca knjige … 

• Filma po tej knjigi še niso posneli. 

• Če hočete izvedeti več o Janiju in njegovem življenju, boste morali knjigo prebrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anža Anžlovar 
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Conn Iggulden – Imperij srebra 

 

Knjigo z naslovom Osvajalec: Imperij srebra je leta 2010  

napisal poznan avtor zgodovinskih romanov Conn Iggulden,  

sama knjiga spada med zgodovinske romane, obsega pa  

približno 500 strani. 

 

V knjigi je predstavljena zgodba o dogajanju v mongolskem  

imperiju po smrti Džingiskana, in sicer nam opiše, kako je  

njegov sin Ogedaj zgradil belo mesto Karakorum in s tem  

ustvaril prestolnico novega naroda, potem pa po dveh letih  

zbral ves mongolski narod, da bi videli, kateri od Džingisovih sinov ima  

moč in voljo postati novi kan. Kasneje nam knjiga postreže  

še z zanimivimi bitkami, ko se Veliki general Cubodaj  

odpravi na zahod – skozi Rusijo, čez Karpate in vse do  

Madžarske, kjer porazi madžarskega kralja in viteze  

templjarje, ki so mu priskočili na pomoč. Ko se zdi, da na vsem svetu ni vojske, ki bi ga lahko  

ustavila, pa pride do preobrata, pri katerem mora general sprejeti odločitev, ki bo za vedno 

spremenila zgodovino. 

 

Glavno sporočilo knjige je po mojem mnenju zamisel in 

dejanje odgovornega za združenje narodov Džingiskana, 

in sicer da se sam ne moreš upreti večini, ampak je za to 

potrebno najti ljudi in skupaj z njimi postati večina. 

Knjigo bi priporočil vsakemu, ki ima tako kot jaz rad 

zgodovinske romane, saj te knjiga popelje vse v 13. 

stoletje, z zanimivim opisom bitk in življenja 

mongolskega ljudstva pa poskrbi za prijetno branje. 

 

 

 

 

 

Filip Zupanc 
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Nataša Konc Lorenzutti – Avtobus ob treh 

 

• Mladinski roman,  223 strani , izšla leta 2018 . 

• Knjigo bi priporočil prav vsem, saj knjiga ni težka za 

branje, ni predolga in je zelo zanimiva. 

• Najstnik s podeželja, Tine, prepričan, da mu  

manjka primerne družbe, spozna vrstnika Uroša iz  

Ljubljane in z njim preživi del poletja. Fanta se  

dobro ujameta, uživata ob Soči, Tinetovem očetu  

pomagata pri kmečkih opravilih, debatirata o  

puncah in si omislita hišnega ljubljenca …  

Poletje pa le ni zgolj zabavno, saj vanj zarežejo  

dramatični dogodki.   

• K branju knjige me je najbolj pritegnil prav ta  

povzetek oz. obnova. 

• Sporočilo knjige: Ohranjajmo dobre odnose med  

prijatelji in družino, ker je to v življenju, kar na  

koncu edino šteje. 

• O knjigi pa je posnet tudi kratek film na youtubu, ki ga pripoveduje pisateljica. 

 

 

Jaka Gartner 
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Tadej Golob – Zlati zob 

 

Mladinski pustolovski roman. 

Knjiga je bila izdana leta 2011. 

Peter, Tomaž in njegova sestra Tina se odpravijo v Log 

pod Mangartom, kjer so nameravali preplezati Loško  

steno. Na poti spoznajo Franka in njegovega nonto, 

ki jim povesta za zaklad. Po vrnitvi v Ljubljano Petru in 

Tomažu zaklad ni dal miru, zato se s Frankom  

odpravijo za njim, a jih na poti  do njega pričakujejo 

večje dogodivščine, kot so si predstavljali. 

K branju knjige so me pritegnili razni preobrati v 

zgodbi.  

 

Sporočilo knjige 

• Dobro premaga zlo. 

• Ne smemo biti pohlepni. 

Po njej je posnet kratek film. 

 

 

 

 

 

 

Jaka Kračman 
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Harper Lee – Če ubiješ oponašalca 

 

Če ubiješ oponašalca je družbokritični roman, v katerem je glavna  

tematika rasno razlikovanje med ljudmi v začetku 19. stoletja,  

natančneje med leti 1933 in 1935. Zgodba je opisana v 31  

poglavjih, ki se razporedijo na približno 250 strani. Pisateljica  

Harper Lee je knjigo izdala leta 1961 in zanjo prejela Pulitizerjevo  

nagrado za leposlovje. Zgodbo pripoveduje šestletna Scout Finch,  

ki preživlja svoje prve šolske dni in počitnice v družbi starejšega  

brata Jema in prijatelja Dilla, ki vsako poletje pride na obisk k  

Rachel, sosedi Finchevih. Scout in Jema vzgaja Atticus Finch.  

Gre za očeta samohranilca, ki je pravnik in nepopustljivi zagovornik 

pravičnosti, poštenosti, razuma in enakih možnosti za vse. Tu je  

tudi Calpurnia, temnopolta kuharica, ki pravzaprav ob Atticusu  

igra vlogo drugega starša Scout in Jemu. Preko igre in dogodkov, ki se med njimi dogodijo, 

spoznamo tudi druge prebivalce Maycomba. V zgodbi ima pomembno vlogo tudi v bližnji 

hiši živeč Arthur Boo Radley, ki s svojo preteklostjo in nekako čudaško osebnostjo otrokom, 

kot so Dill, Scout in Jem močno buri duhove. Med otroki na eni strani in pretežno izjemno 

modrega Atticusa ter v prvi vrsti praktične Calpurnie se dobro vpeljemo v zgodbo, ko pride 

do zapleta. Atticusu je bil v obrambo na sodišču dodeljen primer Tima Robinsona, 

temnopoltega delavca, ki je obtožen, da je posilil in pretepel belopolto Mayello. Atticus se 

zaveda dveh stvari: prvič, da je Tim nedolžen in drugič, da mu kljub temu ni pomoči, ker 

beseda temnopoltih ni vredna dovolj. A gre vseeno v to in priča smo izjemno dobro popisani 

zgodbi dogajanja na sodišču, ki ga spremljamo skozi oči majhne Scout in skozi Jemovo 

nesprejetje nepravičnosti. Atticus seveda izgubi, a brazgotina, ki jo je v procesu pustil na 

tožečih strankah, je globoka. Dvom in resnico, ki ju je nepreklicno zasejal med prebivalce 

Maycomba, tu ostaneta. S tem pa se jasno ni mogel sprijazniti Bob Ewell, oče Mayell, ki je 

Atticusu napovedal maščevanje, do katerega v dramatičnem izteku romana skoraj tudi 

pride.  

Glavni nauk zgodbe je, da nikoli ne ubij ptice oponašalke, kar pomeni, da nikoli ne škoduj 

nikomur, ki je nemočen in ti noče nič slabega. Zgodbo bi priporočil vsem, ki želijo boljši 

vpogled v dogajanje nekoga, ki rasno razlikovanje opisuje v prvi osebi in se sproti uči in 

razumeva svet, v katerem živi in se mu prilagaja. Po knjigi je bil leta 1962 posnet tudi film. 

Zgodba me je pritegnila ravno iz tega razloga, saj se bralec lahko poglobi v posamezne like v 

zgodbi in uživa v branju v prvi osebi skozi oči deklice Scout Flinch. 

Jaka Sitar 
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Benedict Wells – O koncu žalosti 

 

Roman nemško-švicarskega pisatelja Benedicta Wellsa  

govori o Julesu, ki se s sestro Liz ter bratom Martyjem  

znajde v težki življenjski situaciji, in sicer jim starša  

umreta v prometni nesreči. Zgodba govori o tem, kako  

se življenja Julesa ter njegovega brata in sestre ves čas 

njihovih zgodb ločujejo in spet srečujejo in kako Jules  

hodi po poti življenja. 

 

V knjigi se mi zdi zelo dobro opisano razmišljanje Julesa,  

saj nam pokaže, kako se je sam spopadal z  

najrazličnejšimi težkimi izkušnjami v svojem življenju. 

 

Menim, da bi bila knjiga všeč vsakomur, predvsem pa  

komu, ki je morda izgubil kakšno osebo v svojem  

življenju, ki mu zelo veliko pomeni, saj junak Jules v  

knjigi razreši kar nekaj težkih vprašanj, ki morijo njega  

ter niso fantazijska. 

 

Sporočilo knjige: Kljub težkim izkušnjam v življenju se na koncu vedno stvar obrne v dobro 

smer. 

 

 

Jaka Snoj 
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David Hill – Bratova vojna 

 

O knjigi 

• Knjiga je mladinski zgodovinski/vojni  roman. 

• Ima približno 230 strani. 

• Bila je izdana leta 2012. 

Kratka obnova 

Roman se dogaja v času 1. svetovne vojne. Opisuje  

brata Edmunda in Williama, ki živita na Novi Zelandiji  

in se znajdeta pred težko preizkušnjo. William se  

prostovoljno javi za služenje svoji domovini, Edmund  

je goreči oporečnik, saj verjame, da so vojne  

nepotrebne in orožje prinese le novo gorje. Njuna  

nasprotna mnenja pripeljeta do njune odtujitve.  

Oba sta poslana v Francijo, eden prostovoljno, drugi kot zapornik, kjer se srečata na 

bitki pri Sommi. Opisujeta grozote vojne, krute spopade iz strelskih jarkov, polnih 

blata in vode, ter morijo mladih mož. 

Sporočilo knjige 

Vojne so nepotrebne, naj jih ne bo! 

Mnenje 

V branje te knjige me je pritegnila tema knjige. Rad berem zgodovinske, vojne knjige. 

 Priporočal bi jo tistim, ki radi berejo zgodovinske knjige. 

 

  

Žan Milec 
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Arto Paasilinna – Prikupna struparka 

 

Ta knjiga je družbeni roman. 

Izdana je bila že leta 1988, v Sloveniji pa leta  

2012. Knjigo bi priporočal vsem, ki imajo radi  

nasilje, neobičajnosti itd.Knjiga govori o  

polkovnikovi vdovi, njenem vnuku in njegovih  

dveh pajdaših.Všeč mi je bilo, ker je sama  

knjiga zelo napeta in se vedno nekaj dogaja. 

Po knjigi ni posnet film, vendar po mojem  

mnenju bi bil film dober.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žan Pajnič 
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J. K. Rowling – Harry Potter in kamen modrosti 

 

Fantazijski roman, ki ima 248 strani. 

Izšel je 30. junija 1997. 

Priporočam ga vsem mladim in starejšim, ki imajo  

odtenek časa za domišljijo in užitek. 

Harry Potter je zelo nepriljubljen fant, ki živi pri sorodnikih,  

ki ga ne marajo. Vernon in Petunija Dursley sta mu  

povedala, da sta Harryjeva starša umrla v prometni nesreči.  

Harry jima je verjel. Kar naenkrat se mu začnejo  

dogajati nenavadne stvari. Ko so za bratrančev rojstni  

dan odpravili v živalski vrt, se je Harry pogovarjal s kačo.  

Nenavadne stvari so se mu še naprej dogajale.  

Nekega dne je dobil pismo z Akademije za čarovnike in 

čarovnice, ki se imenuje Bradavičarka. Vernon in Petunija sta postala pozorna in tako sta vsako 

pismo iz Bradavičarke zažgala. Nekega dne pa se je v hišo usulo ogromno pisem in takrat je 

Vernonu Dursleyu prekipelo. Odpeljali so se na otok, kjer so bili v hiši. Ravno tisti dan je bil 

Harryev rojstni dan. Točno ob polnoči, pa vrata padejo s tečajev in v hišo vstopi Hagrid Ruralus 

in mu pove, da je čarovnik. Takrat se Harryju življenje spreobrne saj je sprejet na šolo za 

čarovnike, Bradavičarko. Tam kmalu spozna prijatelja, Rona in Hermiono. S Hermiono se Ron 

sprva in Harry ne razumeta dobro, potem pa ko jo rešita pred trolom, postanejo najboljši 

prijatelji. Harry ugotovi mnoge skrivnosti glede sebe in svojih staršev. Postane iskalec 

Gryfondomske ekipe quidditcha in jim pomaga osvojiti pokal. Harry in prijatelji se med letom 

na Bradavičarki učijo raznih čarovniških spretnosti, od varjenja čarobnih napojev, do raznih 

urokov in zgodovine čarovništva. Toda za debelimi zidovi bradavičarke se skriva še veliko večja 

skrivnost. 

V romanu me je pritegnilo veliko skrivnosti, s katerimi se Harry sreča in bori. 

Sporočilo knjige je, da tudi po težkih časih sreča rada pride in se nam nasmehne. 

Po tem romanu je bil leta 2001 posnet film. 

 

 

Albin Sijarić 
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