
Ksenija Trs: Kdo se boji črnega moža? 

Avtobiografska pripoved Ksenije Trs je zapisana v preprostem, humornem tonu, ki izžareva optimizem in neizmerno 

življenjsko energijo – kljub temu, da jo je življenje temeljito preizkušalo. Rodila se je kot nezakonska hči mladi ženski po 

kratkotrajni mladostni ljubezni. Očeta, ki je bil občasno prisoten, je klicala stric atek in ga neznancem predstavljala z 

besedami: »Moj atek je poštar Mirko, ki ima dve kobili, Pupo in Bebo.« Kljub vsem preizkušnjam še vedno vidi svetle plati 

življenja, dokler ji na pot ne stopi črni mož …  Ki v imenu ljubezni gospodari z njo. Dolgo išče pot iz začaranega labirinta, a jo 

najde. Posebnost zgodbe je lahkotno vključevanje prleške govorice v pripoved, predvsem v dialogih. Kot bi jo avtorica 

hotela uporabiti za mehko blazino, ki blaži krutosti in udarce resničnosti. In ki ji obenem kljub vsem preizkušnjam pomaga 

ohranjati življenjsko radost in vedrino. 

 

 

 

Brian Greene: Konec časa 

V knjigi Konec časa nas izjemen znanstvenik in avtor poljudnoznanstvenih knjig Brian Greene popelje na 

raziskovanje vesolja in iskanje smisla v soočenju z ogromnimi prostranstvi kozmosa. Avtorju sledimo od velikega 

poka do konca časa in spoznavamo, kako so nastale trajne strukture, kako sta se pojavila življenje in um in kako 

poskušamo ljudje s pomočjo zgodb, mitov, vere, ustvarjalnosti in znanosti ter z iskanjem resnice in globokim 

hrepenenjem po večnem osmisliti svoj obstoj. V knjigi torej raziščemo vesolje od začetka časa pa do nečesa, 

podobnega koncu, in si pri tem ogledamo, kako so nemirni in domiselni umi osvetlili temeljno minljivost vsega. 

 

 

 

 



 Sam Tschida: Siri, kdo sem? 

Že mogoče, da je Mia videti kot milenijka, vendar je bila rojena – včeraj. Ko se zbudi iz kome, si zaradi izgube 

spomina v zavest ne more priklicati niti lastnega imena, dokler ji ga ne razkrije Siri na iPhonu. Zaradi svoje kul 

frizure (ob strani zabrite, z razkošnimi francoskimi kodri), obleke (Prada) in dizajnerske šminke (Chanel) sluti, da 

je premožna, vendar se o tem po odpustu iz bolnišnice lahko prepriča edinole, če sledi svojim preteklim objavam 

na Instagramu. Bolj ko košček za koščkom v sestavljanko zlaga svoje nekdanje življenje, vse manj je prepričana, 

da se želi vrniti vanj ...  

 


