
Zgodba o zapuščeni deklici iz Eritreje, ki jo mati nekaj tednov po 

porodu zapusti na krut način- zapre jo v kovček. 

Puščavska pesem  

Moreno, M.: Odvzeli so mi prostost #Biografski roman, ilegalne 

migracije, Nemčija 

Maria Moreno uradno ne obstaja. Nima dokumentov, njeno življenje 

v senci pa je zaznamovano s skrivanjem pred policijo.  

Morgan, M.: Imenovali so jo dvoje src #Avtobiografski roman, 

spomini, Avstralci, staroselci 

Zgodba o pogumni ženski, ki je potovala z avstralskimi domorodci in 

spoznala čudovite skrivnosti in modrost zelo starega plemena.  

Murad, N.: Zadnje dekle : moja zgodba o ujetništvu in boju proti 

Islamski državi #Avtobiografski roman, terorizem, islam 

Avtorica v knjigi brez olepševanja opisuje svoje ujetništvo in življenje 

kot spolna sužnja.  

Naša hiša je v plamenih : življenjska zgodba in izbrani govori 

mlade švedske podnebne aktivistke #Biografski romani, avtizem, 

varstvo okolja 

Nazer, M.: Sužnja : resnična zgodba o izgubljenem otroštvu in boju 

za preživetje #Spomini, suženjstvo 

Ko je bila Mende stara približno 12 let njeno vas napadejo Arabci, 

ugrabijo ženske in otroke ter surovo pomorijo in požgejo moške.  

Svobodna : moje epsko potovanje domov  

Obama, M.: Moja zgodba #Biografski romani, politiki 

Navdihujoči spomini nekdanje prve dame ZDA in ene najvplivnejših 

žensk sveta … 

Okoedion, B.: Pogumno v svobodo : pot iz pekla trgovine z ljudmi 

# Biografski roman, trgovina z ljudmi 

Blessing Okoedion, izobraženo mlado Nigerijko, so pod pretvezo, da 

bo opravljala pošteno delo, pripeljali v Evropo, nato pa... 

Park, Y.: Da bi lahko živela : pot severnokorejskega dekleta v svo-

bodo #Avtobiografski roman, begunci 

Yeonmi je napisala knjigo o svojih in maminih doživetjih med begom 

iz Severne Koreje preko Mongolije in Kitajske. 

Pascarl, J.: Bila sem princesa #Avtobiografski roman, islam  

Zgodba mlade Američanke, japonskega rodu, ki se je pri 17-tih zalju-

bila v princa Bahraina iz Malezije.  

Pogačar, K.M.: Ta rak ni bil le moj #Biografski roman, bolezen  

Preprosta in ganljiva pripoved o težkem času in zmagi življenja . 

Rodriguez, D.: Lepota za tančico #Biografski roman, ženske, dru-

žbene razmere, 

Ameriška frizerka Deborah Rodriguez odide v Afganistan, da bi spre-

menila svoje življenje, a se kmalu znajde v drugi vlogi. 

Sandoval, P.: Preustvarjena : resnična osebna zgodba #Biografski 

roman, droge, splav, vera 

Ob branju se soočamo s srce parajočo resničnostjo o pokvarjenosti 

sodobnega sveta in do konca izkrivljenem dojemanju vrednosti 

človeškega življenja.  

Sasson, J.: Majada, iraška hči : izpoved ženske, ki je preživela 

mučenje v ječah Sadama Huseina #Biografski roman, politični 

zaporniki 

Zgodba o Majade al Askari, priznane bagdadske novinarke, ki jo je 

lepega dne aretirala iraška tajna policija mokabarat. 

Souad: Živa zažgana #Biografski roman 

Živa zažgana je biografski roman avtorice Souad. Po rodu je Jor-

danka, opisuje svojo kruto življenje v islamski deželi Jordaniji, kjer 

moški krojijo usodo žensk. 

Sršen, N.: Rak na duši : skrivnost življenja in odkrivanje duše 

skozi kvantno medicino #Biogr afski roman, bolezni 

Dr. Nela Sršen razkrije svoja najgloblja čustva, ki so ji pripeljala 

bolezen, kako je kot bolnica doživela stanje klinične smrti in kako je 

zdravila svoje bolečine. 

Stojiljković, G.: Sama si si kriva #Biografski roman, nasilje  

Alenka, Simona Nina in Monica so živele v svetu, polnem zlorab, 

nasilja in trenutkov, ki mejijo na blaznost… 

Strayed, C.: Divja : izgubljena in najdena na pešpoti življenja 

#Potopisni roman, smisel, hoja 

Doživeta, duhovita pripoved, ki jemlje dih, navdaja s spoštovanjem 

in kliče k temu, da bi podobno pustolovščino doživeli tudi sami.  

Škarja, P.: Camino : od suženjstva do svobode #Potopisni roman, 

zloraba 

Petra v romanu piše o prehodu iz lastnega suženjstva do svobode, 

suženjstva kot posledice travme iz otroštva. 

Šnuderl, M.: Mavrica v pločevinki : resnična zgodba o boju za 

življenje #Avtobiografski roman, r ak  

Zgodba neustrašne borke za življenje, ki se z rakom bojuje že pet-

najst let. Njena pripoved navdihuje in vliva upanje. 

Wermuth, V.: Prepovedana žena #Avtobiografski roman, 

Čustvena pripoved o nesojeni ljubezni in hkrati nazoren prikaz 

kulturnih razlik in družbenih preprek med zahodom in vzhodom.  

Westover, T.: Osvobojena #Avtobiografski roman, mormoni 

Tara Westover je 30-letna doktorica zgodovine z britanskega Cam-

bridgea, ki je napisala spomine na odraščanje v mormonski družini.  

Žakelj, B.: Belo se pere na devetdeset #Avtobiografski roman, 

družinski odnosi, bolezni 

Gre za pripoved o odraščanju, soočanju z izgubo in boleznijo, pri-

poved o udomačevanju strahu in o vsem tistem, česar nočemo vide-

ti, dokler s tem nismo neizbežno soočeni. 

BRALNI IZZIV 
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Spoznajte resnične zgodbe               

pogumnih žensk... 

Priporočilni seznam Knjižnice Makse Samsa 

V Bralnem izzivu sodelujete tako, da preberete eno 

knjigo s seznama in v knjižnici oddate listek z vašimi 

podatki ter oceno knjige. Izmed vseh sodelujočih 

bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel knjižno nagrado. 

Ste prebrali tudi vi kakšno resnično, navdihujočo 

zgodbo, ki je ni na tem seznamu? Na listek napišite 

avtorja, naslov in oceno knjige ter vaše podatke in 

prav tako sodelujete v žrebanju. 

Pripravila in oblikovala Katarina Škrab 



Bakarič, D.: Na tesnobi #Avtobiografski roman, duševne bolezni 

Avtorica se je več let neuspešno borila z napadi panike. V knjigi opi-

suje, kako se je zlomila, se soočila s svojo težavo in se slednjič lotila 

zdravljenja. 

Bakarič, D.: Na boljše #Spomini, osebnostni razvoj 

Osebnostna rast se nikoli ne konča. Vedno prihajajo novi in novi 

izzivi, mi se odločamo, kako se jih bomo lotili.  

Bashir, H.: Solze puščave : spomini na preživetje v Darfurju 

#Biografski roman, vojna, etnični odnosi 

Resnična izpoved afriškega dekleta o strahotnih dogodkih med tam-

kajšnjo etnično vojno. Halima je odraščala v ljubeči in liberalni dru-

žini, ki jo je spodbujala pri izobraževanju,  vendar ... 

Bernard, C.: Frida Kahlo in barve življenja #Biografski roman,  

Preplet ljubezni, sovraštva in bolečine, ki je zaznamoval ljubezensko 

in umetniško življenje znane mehiške slikarke Fride Kahlo. 

Bin Ladin, C. Kraljevina izza tančice : moje življenje v Savdski 

Arabiji #Družbeni r oman, spomini, islam  

Carmen Bin Ladin, Iranka po materi in Švicarka po očetu, se je poro-

čila z Jeslamom Bin Ladnom. Vstopila je v kulturo, ki je ni niti pozna-

la niti razumela.  

Chöying,D.: Moj glas za svobodo #Avtobiografski roman, budizem  

Življenjska zgodba budistične nune in znane nepalske pevke o pre-

tresljivem otroštvu in edinstvenem življenju. 

Defonseca, M.: Preživela z volkovi #Spomini, genocid, vojna 

Presunljiva resnična zgodba o judovski deklici Mishi, ki si je med 

drugo svetovno vojno z begom rešila življenje pred genocidom. 

Dirie, W.: Puščavska roža : nenavadno potovanje puščavske no-

madke #Avtobiogr afski roman, obrezovanje 

V zgodbi spremljamo pretresljivo življenjsko zgodbo Waris Dirie, ki 

se je rodila v tradicionalni somalijski družini plemenskih nomadov. 

Puščavska zarja; Puščavski otroci; Pismo moji materi; Puščavsko 

srce 

¨Downham, J.: Preden umrem #Biografski roman, bolezen,  

Šestnajstletna Tessa ve, da ima pred sabo samo še nekaj mesecev 

življenja. Naredila je seznam desetih stvari, ki jih želi narediti, pre-

den umre. 

stés, C. P.: Ženske, ki tečejo z volkovi: miti in zgodbe o arhetipu 

Divje ženske #Psihološki roman, duhovnost, divja ženska 

(mitološki lik) 

Knjiga je preplet starodavnega pripovedništva, psihoanalize in kul-

turne antropologije, poziv ženskam da postavijo zdrave meje. 

F., Christiane: Jaz, Christiane F. : kljub vsemu življenje : avtobio-

grafija #Dr oge, odvisniki 

Milijoni bralcev so odraščali ob pretresljivih izpovedih te nemške 

najstnice, ki je bila pri trinajstih letih zasvojena z mamili in prostitut-

ka v knjigi (Mi, otroci s postaje Zoo). A kaj se je zgodilo zatem? 

Geldermalsen, M.: Poročena z beduinom #Biografski roman, 

Marguerite je skupaj s prijateljico potovala po bližnjem vzhodu in v 

Petri spoznala karizmatičnega Mohameda, prodajalca spominkov, 

ki jo je prepričal, da je on moški njenega življenja. 

Gray, C.: Mati Terezija : redovnica, ki je s svojim poslanstvom 

ljubezni pomagala milijonom najrevnejših #Biografije, misijo-

narji  

Guiliano, M.: Zakaj so pa Francozinje lahko vitke : skrivnosti 

uživanja ob hrani #Neleposlovna knjiga, Francija, spomini,  

Mireille Guiliano, rojena in vzgojena v Franciji, v tej knjigi preple-

ta zabavno opisane spomine z modrostjo, duhovitostjo, recepti... 

Hišna mrha : 26 žensk govori resnico o seksu, osamljenosti, 

delu, materinstvu in zakonu #Neleposlovna knjiga, ženske, iz-

povedi, družbeni položaj 

Hofmann, C.: Bela Masajka #Avtobiografski roman 

Corinne je pri sedemindvajsetih letih s fantom obiskala Kenijo. Na 

enem izmed lokalnih trajektov je uzrla masajskega bojevnika in se 

vanj v hipu zaljubila. Odpovedala se je vsemu, kar je dotlej sestav-

ljalo njeno življenje.  

Zbogom, Afrika; Vrnitev v Barsaloi; Afrika, moja strast 

¨Hosseini, K.: Tisoč veličastnih sonc #Družbeni roman, Afganistan, 

družbena neenakost 

Avtor pripoveduje zgodbo o svoji domovini skozi oči dveh afgani-

stanskih žensk različnih generacij, ki ju vrsta naključij poveže v 

tesno prijateljstvo.  

Izpoved iz Harema #Spomini, suženjstvo 

Zgodba mlade Beograjčanke, prave lepotice, ki izbira svojo živ-

ljenjsko pot. Leta 1991 po končanem šolanju naivno sprejme po-

nudbo za sanjsko službo v tujini. 

James, S.: Obsojena brez zločina : moj boj za vero in svobodo 

#Biografija, islam 

Zelo verna pakistanska družina se leta 1992 preseli k očetu v 

Avstrijo. Ker mlada Sabatina odrašča v evropskem okolju, tako 

hitro spozna, da ima ženska v življenju več možnosti… 

Jarosch, L.: Kraljica in divja ženska : živi kar si! #Neleposlovna 

knjiga, ženske, duhovnost, krščanstvo  

Knjiga nas spodbuja, da pokažemo lastne sposobnosti in lastnosti. 

Avtorja v knjigi podajata vsak svoj pogled na 14 svetopisemskih 

žena.  

Jessob, C.: Pobeg : svoboda po 17 letih zlorab v imenu Boga 

#Družbeni roman, mormoni 

Zgodba Carolyn Jessop je ena od mnogih – pri osemnajstih so jo 

prisilno poročili s petdesetletnim Merrilom, ki ga prej skoraj ni 

poznala. Postala je njegova četrta žena. 

Jousafzai, M.: Jaz sem Malala : deklica, ki so jo ustrelili talibani, 

ker se je zavzemala za izobraževanje #Biografski roman, islam, 

izobraževanje 

Pretresljiva zgodba o družini, ki je morala zaradi strahu pred teroristi 

zapustiti svoj dom, pa tudi zgodba o zagrizenem boju za izobraževanje 

deklet pod talibani. 

Kalkan, H.: Samo svobode sem želela : moj beg pred prisilnim za-

konom #Avtobiografski roman, družine 

Hülya Kalkan, v Nemčiji rojena hči turških staršev, je razpeta med 

dve zelo različni kulturi. V avtobiografiji pripoveduje o (ne)moči dru-

žinskih vezi in o svoji borbi za svobodno odločanje. 

Kamara, M.: Košček manga #Avtobiografski roman, invalidnost 

Mariatu Kamara preživlja brezskrbno otroštvo in odrašča v majhni 

vasici v Sierri Leone, dokler je nekega usodnega dne niso poslali po 

hrano v bližnjo vasico, kjer so jo napadli oboroženi uporniki. 

Kesar, A.: Druga žena #Avtobiografski roman, ločitev 

Iskrena in ganljiva izpoved o ločitvi in novi ljubezni, ki je prišla v 

življenje nekdanje voditeljice Vizite Alenke Kesar. 

Kominka A.: Iskanje srca v tujini #Biografski roman, družinsko 

nasilje 

Po grenki izkušnji fizičnega nasilja, zakona v skrivanju bolečin, trplje-

nja, reševanja življenja, nezmožnosti priti ven iz tega labirinta, sem 

prišla do točke, ko sem se odločila sodelovati z življenjem. 

Kozina Praprotnik, J.: Bela dama : življenje tekačice Helene Žigon 

#Spomini 

Jasmina Kozina Praprotnik v prepričljivem zapisu prikaže življenjsko 

pot Helene Žigon, vsestranske športnice, predvsem pa legendarne 

tekačice. 

Kozina Praprotnik, J.: Kazimira : biografski roman o deklici, ki se ni 

pustila starati #Biogr afski roman, špor tnice 

Kazimira je mati štirih otrok, upokojena rentgenska tehnica, paini-

stka, organistka, dirigentka ter redna obiskovalka tekaških prireditev, 

pa ne samo po Sloveniji, temveč tudi po svetu. 

Lieby, A.: Rešila me je solza : zgodba o ujetosti v negibno telo in 

boju za preživetje #Biografsk i rom an, k om a 

Mahmoody, B: Ne dam svojega otroka #Družbeni roman, islam 

Zakonca Mahmoody srečno živita v Združenih državah Amerike vse 

do dne, ko se mož odloči, da bo odpeljal ženo in hčerko Mahtob na 

obisk k sorodnikom v Teheran.  

Mai, M.: Ukradena čast #Biografski roman, zloraba 

Pretresljiva osebna izpoved o ženski, ki se je borila in zmagala, kljub 

vsem preprekam . 

Maze, T.: Jaz. Tina #Biografski roman, športnice 

»Ko sem se v svoji tišini popolne osredotočenosti pognala po progi, je 

čas zbledel. Bila sem v drugi časovni razsežnosti. V moji glavi ni bilo 

nič drugega kot jz in moje bitje. To je najlepši del športa.« 

Mehari, S.G.: Ognjeno srce #Biografski roman 


