ZIMSKE BRALNE
URICE
Nekaj namigov kaj brati za boljše poznavanje
zgodovine in pa za burkanje domišljije

UVOD
 Pozdravljeni!
 Ob lepi ideji božičnega sejma idej sem pomislil, kaj bi lahko sam prispeval.
Rad veliko berem, še posebej zgodovinske romane, pa tudi drugo literaturo,
velikokrat dobro, včasih tudi kakšno slabo ali tako, ki mi ni všeč.

 Dobil sem idejo, da naredim izbor literature, ki jo lahko priporočim za
branje in sicer razdeljeno po zgodovinskih obdobjih za zgodovinske romane,
zraven pa še malo knjig za zabavo ali premislek.
 Upam, da kaj pomagam ljubiteljem take literature
 Dušan Štolfa, december 2020

PRAZGODOVINA
 Jean M. Auel – Otroci zemlje (6 knjig), zgodba o
popotovanju preko Evrope v mlajši kameni dobi, srečanju
dveh ljudstev, neandertalcev in modernih ljudi
 Janez Jalen – Bobri – trilogija o življenju na ljubljanskem
barju, takrat še jezeru

ANTIKA
 Nick Drake - Nefretete : knjiga mrtvih –
detektivka v času starega Egipta
 Christian Jacq – Ozirisove skrivnosti – 4 knjige
o času faraona Senostrisa III, drugo tisočletje
pred naši štetjem, zarote in boj proti skrivnostim
 Gustav Schwab - Najlepše antične
pripovedke – na enem mestu zbrane
pripovedke, legende, zgodbe o stari Grčiji in
Rimu, vključno z Iliado in Odisejo ter mitološkim
pregledom

ANTIKA - GRČIJA
 Robert Graves – Zlato runo – zgodba o
Argonavtih
 Josef Vital Kopp – Sokrat sanja – zgodba o
Sokratu in njegovi filozofiji

 Taylor Caldwell – Aspazija (dva dela) – zgodba o
ženski v grškem svetu, ki je postala zelo vplivna.
Več o Aspaziji
 Plutarh – Življenja velikih Grkov (Solon,
Temistokel, Periklej, Alkibiad Demosten)

 Plutarh - Vzporedni življenjepisi (več knjig)
Plutarh primerja usode grških in rimskih velikih
ljudi
 Valerio Massimo Manfredi – Tiran – zgodba o
Dinoziju I. Sirakuškem
 Gerhard Herm – Dionizova kraljica – čas po
smrti Aleksandra Velikega

ANTIKA - RIM
 Gaj Svetonij Trankvil – 12 rimskih cesarjev
 Plutarh, Življenje velikih Rimljanov
 Conn Iggulden – Imperator (5 knjig o Juliju Cezarju)

 Dezső Kosztolányi – Neron, krvavi pesnik,
 Simon Scarrow – 17 knjig o vojakih Makru in Katu, v
času cesarja Klavdija

ANTIKA - RIM
 Howard Fast – Moji preslavni bratje Makabejci –
zgodba o uporu Izraelcev proti Selevkidskemu
cesarstvu, čas med helenizmom in Rimom
 Robert Harris - Zarota : [zavezništva, izdajstva
in zločini vélikih Rimljanov], zgodba o velikem
državniku Ciceru
 Robert Harris – Pompeji – čas tik pred uničenjem
Pompejev
 Valerio Massimo Manfredi – Poslednja legija –
zgodba o poslednjem rimskem cesarju, Romulu
Avgustu
 Valerio Massimo Manfredi – Cesarstvo zmajev –
povezava med Rimskim, Perzijskim in Kitajskim
imperijem

SREDNJI VEK
 Vasja Klavora – Kraljeva gora – zgodba o
Langobardih, kralju Alboinu in njihovem prehodu iz
Panonije v Italijo
 Géza Gárdonyi – Atila - Zgodovinski roman o
slovitem hunskem poglavarju Atili, imenovanem tudi
Bič božji, je pisan kot prvoosebna pripoved Grka Zete,
bizantinskega knjižničarja.
 Conn Iggulden – Osvajalec – 5 knjig o imperiju
Mongolov, od Džingiskana do Kublajkana
 Conn Iggulden – Vojna rož – 4 knjige o vojni med
dinastijama Lancaster in York, Anglija, 15. stoletje

SREDNJI VEK
 Maurice Druon – Prekleti kralji – 6 knjig o francoski
dinastiji Capetingov, ki naj bi jih preklel na grmadi
usmrčeni Veliki svečenik templjarjev , Francija, 14.
stoletje
 Ken Follett - Stebri zemlje, Svet brez konca – prvi dve
knjigi iz trilogije Kingsbridge – eden najboljših
srednjeveških romanov, ki ne govori o kraljih ampak o
navadnih ljudeh vpetih v zgodovinski čas
 Abbott Jacob – Viljem Osvajalec, življenjepis – zgodba
o osvajalcu Velike Britanije
 Kristian Giles – Krokar – vikinška trilogija – potovanja,
ropanja in trgovanje Vikingov (9. stoletje)

 Sherry Jones – Dragulj iz Medine, Meč iz Medine –
zgodba o Ajši in Mohamedu, prvih dneh Islama in
razdelitvi na dve struji

NOVI IN NAJNOVEJŠI VEK
 Laszlo Passuth – Bog dežja objokuje
Mehiko - Cortezovo osvajanje Mehike
 Janez Jalen – Vozarji – trilogija o času
furmanov, 18. in 19. stoletje na
Slovenskem
 Francis Marion Crawford - Corleone :
zgodba o Siciliji – spopad dveh
mafijskih družin

 Chung Jung - Divji labodi : tri hčere
Kitajske – tri generacije Kitajk, 19. in
20. stoletje, okupacija Japonske,
državljanska vojna, komunizem
 Chung Jung - Mao : neznana zgodba –
biografija Mao Ce Tunga, voditelja
komunistične Kitajske

 Prežihov Voranc – Doberdob – slovenski
vojaki na soški fronti v 1. svetovni vojni
 Erich Maria Remarque – romani o 1. svetovni vojni,
medvojni Nemčiji, 2. svetovni vojni
 Na zahodu nič novega,
 Vrnitev,
 Trije tovariši,
 Iskra življenja,
 Slavolok zmage,
 Ljubi svojega sovražnika

 Hans Helmut Kirst – 08-15 – serija romanov o
vojaku Aschu v nemški vojski

 Keith Love – Podivjana celina – ni roman ampak
zgodovinsko delo o tem, kaj se dogajalo takoj po 2.
svetovni vojni
 David Kinney, Robert K. Wittman - Hudičev dnevnik :
Alfred Rosenberg in ukradene skrivnosti tretjega
rajha – zgodba o glavnem ideologu nacizma

 Ernest Hemingway – Zbogom orožje – ameriški vojak
na Soški fronti v 1. svetovni vojni
 Ernest Hemingway – Komu zvoni – ameriški
prostovoljec v špasnki državljanski vojni

 Fulvio Tomizza – Materada – izseljevanje Italijanov iz
Istre po 2. svetovni vojni
 Fulvio Tomizza – Boljše življenje – življenje v istrski
vasi v prvi polovici 20. stoletja
 Fulvio Tomizza – Zaročenca iz ulice Rossetti – zgodba
o Slovencih v Trstu v času fašizma
 Ken Follett

–

Stoletje – trilogija,

 Svetovna zima
 Rob večnosti
 Propad velikanov

 fascinanten, aktualen zgodovinski roman, v katerem se
odigrajo usode družin in njihovih članov iz petih držav
(ZDA, Rusije, Nemčije, Anglije in Walesa), in sicer v
povezavi s prelomnimi zgodovinskimi dogodki v 20.
stoletju

AMERIKA
 Michener, James A. – Zaliv – Zgodba o
ljudeh v zalivu Chesapeake, 4 knjige
 Howard Fast – Priseljenci – saga v 5
knjigah o družinah, ki so se priselile v
Kalifornijo – od naselitve konec 19. stoletja
do danes
 Mario Puzzo – Boter 1 in 2 – zgodba o
mafijski družini Corleone

NAJLJUBŠI PISATELJI
 Haruki Murakami – Murakami se sprehaja od

resničnosti do fantazije, ustvari svetove, ki so in niso








Kronika ptiča navijalca,
1Q84,
Ljubi moj Sputnik,
Južno od meje, zahodno od sonca,
Norveški gozd,
Kafka na obali,
Brezbarvni Tsukuru Tazaki in njegova leta romanja –

 Douglas Adams – izjemno duhovita znanstvena
fantastika






Štoparski vodnik po Galaksiji,
Restavracija ob koncu Vesolja,
O življenju, vesolju in sploh vsem,
Zbogom in hvala za vse ribe,
Pretežno neškodljiva

 John Ronald Reuel Tolkien – izjemen ustvarjalec
namišljenih svetov





trilogija Gospodar prstanov,
Hobit,
Hurinova otroka,
Silmarillon – skoraj Biblija Tolkienovega sveta, od stvaritve
sveta naprej

 Umberto Ecco – izjemen pisatelj, a njegove knjige niso
za vsakogar, odlične zgodbe, zapleti in predvsem
premišljevanja, ki izhajajo iz same pripovedi







Ime rože,
Foucaltovo nihalo,
Otok prejšnjega dne,
Baudolino,
Skrivnostni plamen kraljice Louane,
Praško pokopališče

 Arto Paasilinna – izjemno duhovit in ploden finski

pisatelj, njegove knjige niso predolge a so pravo branje,
napisane z odličnim humorjem











Tuleči mlinar
Gozd obešenih lisic
Zajčje leto
Na lovu za spomini
Ladjar z lepimi stopali
Prikupna struparka
Očarljivi skupinski samomor
Župnikov zverinski služabnik
Rešitelj Surunen
Najboljša vas na svetu

 Ernest Hemingway





Sonce vzhaja in zahaja
Velika reka z dvema srcema : izbrana kratka proza
Rajski vrt
Starec in morje

 Steinbeck, John






Vzhodno od raja
Polentarska polica
Ulica ribjih konzerv
Zima naše nezadovoljnosti
Sladki četrtek

Dobre knjige
 Balli Kaur Jaswal - Erotične zgodbe
pandžabskih vdov - tečaj kreativnega
pisanja za starejše indijke v Londonu, ki dobi
nepričakovan zasuk
 Donna Tartt - Skrivna zgodovina – Napet
in srhljiv roman, dogaja se na elitnem
kolidžu v Vermontu
 Stieg Larsson – trilogija Millennium,
izjemna kriminalka
 Dekle z zmajskim tatujem,
 Dekle, ki se je igralo z ognjem
 Dekle, ki je dregnilo v osje gnezdo)

 David Lagercrantz - Dekle v pajkovi mreži :
nadaljevanje trilogije Stiega Larssona
 Jiang Rong - Volčji totem – zgodba iz Kitajske
Mongolije, o bivanju ljudi in volkov
 Pedro Juan Gutiérrez - Umazana havanska
trilogija – vsakdan navadnih ljudi na Kubi

 Nicolai Lilin – Sibirska vzgoja, Prosti pad –
zgodba o Sibircih in njihovem kodeksu časti, druga
knjiga pa grozote vojne v Čečeniji
 Patrick Süskind - Parfum : zgodba o morilcu –
zgodba o človeku, ki je ustvaril popolni parfum, iz
trupel deklet.. 18. stoletje
 Zyranna Zateli - Ob volčjem svitu se vračajo –
grški magični realizem

