Miriam Drev: Od dneva so in od noči
Od dneva so in od noči je roman v pismih, družinska drama, prepredena z najrazličnejšimi dogodki. Pisma imajo
vlogo dokumentov, ki zarisujejo duh treh obdobij. Skozi klasično obliko pisnega dialoga med Agato, ki živi v
Ljubljani, in njenim odraslim sinom Jakobom, zaposlenim v Trstu, se sprehodimo v čas tik po drugi svetovni
vojni, nato pa v 60. leta prejšnjega stoletja. Tja ju ponese snop pisem, poslanih njenemu očetu Mihu. V prvem
delu oživijo posledice vojnih preizkušenj in obenem hrepenenje po boljših časih mlade generacije. V drugem
delu igra osrednjo vlogo Mihova žena Pavlina, ki se odpravi služit in izobraževat v London, kar je zanjo izziv, še
večji pa, da je doma pustila dveletno hčerko Agato. V tem družbeno-zgodovinsko-(avto)refleksivnem romanu
Agata in Jakob odstirata razloge za dramo, ki je zaznamovala življenje družine.

Edith Wharton: Lunini utrinki
Nick Lansing in Susy Branch sta mlada, privlačna, a revna Newyorčana. Zaljubita se drug v drugega in se poročita,
zavedata pa se, da so njune možnosti za srečo majhne, če si ne bosta priskrbela denarnih in drugih sredstev, da
ostaneta v visoki družbi. Preživita čudovit medeni mesec v vili prijateljev ob jezeru Como, nato pa se preselita v
vilo drugih prijateljev v Benetke. Ljubosumje in negotov način življenja povzročita, da Nick odide. Živeti od
radodarnosti 'prijateljev' ni preprosto. A prava ljubezen, čeprav med revnim parom, premaga vse, pravi avtorica.

Iztok Tomazin: Na meji
Knjiga Iztoka Tomazina Na meji pripoveduje o svobodi, takih in drugačnih mejah. Tako o odvečnih in potrebnih ki jih želimo presegati, in takih, ki jih za nobeno ceno ne bomo. Zgodbe v knjigi Na meji so pisane v
avtobiografskem slogu in se odvijajo tudi v tujih gorstvih, večina njih pa je vendar le povezana s Karavankami,
naravnim gorovjem z umetno mejo in številnimi ilegalnimi prehajanji te gorske verige in z njimi povezanim
tihotapstvom. A vedno v značilnem hribovskem kontekstu. Na meji je torej gorniška knjiga, ki pa tudi v žanrskem
pogledu prestopa meje.

