
 
Vprašanja za bralno značko  

  Naslov Vprašanje 

1. A. KLEON:  
Kradi kot umetnik  

Kako William Shakespeare opiše dramaturgijo in v kateri komediji? 

2.  R. BELLERET:  
Piaf, francoski mit 

S katerim svetovnim boksarskim prvakom, ki je postal njena velika 
ljubezen, se je v New Yorku zbližala Édith Piaf, njuna ljubezenska 
zgodba pa je doživela upodobitev v filmu francoskega režiserja 
Clauda Leloucha? 

3. C. McCANN:  
Plesalec  

Katera sila žene človeka, da preko silnega trpljenja doseže vrhunec 
svojega ustvarjanja in s tem svetovno slavo? 

4. H. MURAKAMI: 
Brezbarvni Tsukuru 
Tazaki in njegova leta 
romanja 

 Tsukuru Tazaki je skupaj s štirimi prijatelji iz srednje šole 
predstavljal nerazdružljivo peterico. Čez nekaj let pa so ga prijatelji 
izobčili iz skupine. Kaj je bil vzrok? 

5. M. ELOY:  
Pevec tanga  

 Katerega leta so našli Felicitasino truplo? 

6. I. DUNCAN:  
Moje življenje  

 Kje je Isadora s svojo družino gradila »tempelj plesa in umetnosti« 
? 

7. B. NARDINI: 
Leonardo – portret 
mojstra 

Katere sanje oziroma kateri spomin je prvi iz Leonardovega 
otroštva? 

8. C. M. BUCHANAN: 
Mala plesalka  

Koliko šopkov vrtnic prejme Marie za svoj debitantski nastop na 
premieri La Korrigane? 

9. J. NEMEC:  
Zgodovina svetlobe  

Katerega češkega predsednika je fotograf František Drtikol 
fotografiral v svojem studiu? 

10. J. BONNIE:  
Soba 2 

Ali bi si želeli tako medicinsko sestro kot je Beatrice? 

11. E. ZOLA:  
Umetnina 

Kako je bilo ime muzi slikarja Clauda Lantierja, ki pa mu v zakonu 
ni prinesla sreče? 



12. G. GRASS: 
Pločevinasti boben  

Kaj je Fortuna Nord? 

13. T. McGIRK:  
Gala  

Kako je Gala ljubkovalno klicala Dalija? Kaj pa on njo? 

 
14. 

C. P. ESTES:  
Ples starih mater  

Kaj nam želi pisateljica povedati ali položiti na dušo? 

15. A. PALOMBO:  
Beneški violinist 

Kateri koncert (letni čas) iz dela Štirje letni časi je Antonio Vivaldi 

posvetil Adriani? 

16. J. HASLINGER:  
Operni ples  

Vzdevek vodje skrajne skupine »Gibanje ljudstvu zvestih«? 

17. M. BARBERY: 
Življenje vilinov  

Kaj zgošča moči vilinske ravni in povezuje paviljon s človeškim 
svetom? 

18. O. PAMUK:  
Ime mi je rdeča  

Vsi miniaturisti rišejo konje po spominu in vse enake. Zakaj jim je v 
veselje risati vse konje, da so si podobni kot jajce jajcu, ne da bi si 
jih zares ogledali? (namig: Jaz, konj) 

19. S. MAKAROVIČ: 
Mesečinska struna  

Opišite temeljni preobrat v zgodbi. 

20. C. LI:  
Zadnji Maov plesalec  

Učitelj Xiao svetuje svojemu učencu Li Cunxinu naj na piruete 
gleda kot na sadež. Kateri? Ko mu gre dobro, pravi, da je okusil ta 
sadež. 

21. J. BARNES:  
Hrumenje časa  

Kakšno vprašanje je skladatelj Šostakovič postavil zmedeni 
študentki na izpitu in kakšen je bil v tedanjih družbenih razmerah 
edini pravilni odgovor? 

22. B. ŠVIGELJ-Merat: 
Coco Dias ali Zlata 
vrata 

Kateri stavek, ki ga je izrekel Coco Dias, je Valérie privabil solze v 
oči in ga ne more pozabiti? 

23. D. BIGNARDI:  
Popolna akustika  

Kaj je imela v mislih pisateljica z izrazom (naslovom) »popolna 
akustika«? 

24. M. AMATO:  
Kitara za dva  

Kje je Trip puščal Lilly sporočila? 

25. E. JELINEK:  
Učiteljica klavirja 

Katera je bila najpogostejša oblika samopoškodovanja pri Eriki? 

26. S. GALLOWAY: 
Sarajevski čelist  

Vedran Smailović, čelist iz Sarajeva, je na eni glavnih sarajevskih 
ulic v prvih mesecih vojne igral Albinonijev Adagio v g-molu 22 dni. 
Zakaj ravno 22? 



27. N. CHARNEY:  
Tat umetnin  

Kakšen je naslov Galerije Sallenave? 

28. C. GAILLY:  
Večer v klubu  

Kdo je Dingo in kje najraje spi? 

29. R. AL Galidi:  
Avtist in poštni golob  

Po naključni najdbi polomljene violine Antonina Stradivariusa se je 
Geent odločil za izdelovanje njenih kopij. Iz česa jih je izdeloval? 

30. N. LECCA:  
Hotel Borg  

 V katerem mestu se je odvil zadnji koncert maestra Alexandra 
Norberga? 

31. E. BEERTEN:  
Vsi si želimo nebes  

Pod pretvezo katere nevarnosti so mlade flandrijske fante novačili 
v nemško vojsko? 

32. A. PINTERIČ:  
The Beatles, Tito in jaz  

Nekoč je Alenka v Beogradu odšla na večerjo, k njej pristopila 
prerokovalka. V družbi katere znane jugoslovanske pevke je bila 
tedaj Alenka? 

33. L. DE Bernieres: 
Corellijeva mandolina 

Kateri inštrument je podoben ženski, tako graciozen in tako ljubek? 

34. D. HILL:  
Duet  

Kako je Kullum poimenoval svojo kitaro?  

35. P. SMITH:  
Pač mulca  

Nekega dne v indijanskem poletju sta se Patti in Robert oblekla v 
najljubše stvari. Ona v beatniških sandalih in z oguljenimi šali in 
Robert s koraldami v telovniku iz ovčje kože sta popoldne preživela 
na Washington Squeru. Delila sta si kavo iz termovke in opazovala 
reko turistov. 
Turistka je svojemu možu rekla: »Oh, slikaj ju, mislim, da sta 
umetnika.« 
Mož pa je samo skomignil in odgovoril: »__________« 

36. A. CHUA:  
Bojna pesem mame 
tigrice  

Katero skladbo poleg Berceuse Gabriela Faureja je Lulu igrala na 
avdiciji za glasbeno šolo Juilliard? 

37. J.-L. BANNALEC: 
Neznani Gauguin  

Kje je inšpektor Dupin našel ukradeno Gauguinovo sliko? 

38. L. COHEN:  
Knjiga hrepenenja  

Kdo je izumil postopek črne fotografije? Opišite postopek. 

39. L. S. CHRISTENSEN: 
Beatli  

Beatli niso le roman o beatlomaniji, ampak predvsem topla in 

humorna, a tudi nostalgična in trpka pripoved o odraščanju. 

Humornost se pogosto odraža v neštetih sočnih, a nazornih 

metaforah.  

Lahko navedete vsaj eno metaforo, ki bi jo tudi vi uporabili v 

vsakdanjem življenju?  



40. H. SÖDERBERG:  
Resna igra  

Zakaj se Arvid odloči, da odpotuje? 

41. A. HEMON:  
Nowhere Man  

Kako je naslov knjigi s katero Jozef Pronek ni želel ubiti miši in 
kako knjigi s katero je nato le tresnil po miši? 

42. N. HORNBY:  
Zvestoba do groba 

Po katerem od petih slavnih bratov Marx, ki so zasloveli po svojih 
komičnih vlogah in zabavljaštvu, je dobil ime diskoklub v katerem 
je bil proti koncu osemdesetih let Rob Fleming DJ? 

43. D. KOREZ K.: 
Sopranistkine solze 

Boris Glavarov, častilec sopranistke Rahele, se čudi, zakaj še ni 

dobila nagrado Prešernovega sklada. Kaj mu odgovori Rahela? 

44. S. DRAKULIĆ:  
Frida ali o bolečini  

V katerem mestu je imela Frida prvo samostojno razstavo? 

45. M. ENARD:  
Kompas  

Kako bi lahko živeli v miru med vzhodom in zahodom? 

46. G. FORMAN:  
Če ostanem 

Katero rokersko zvezdo je Adam pripeljal v bolnišnico, da bi 
zamotila osebje na intenzivni negi in bi se sam lahko pretihotapil 
do Mie? 

47. A. SVINGEN:  
Pesem o razbitem nosu 

Kako je ime najboljši prijateljici in hkrati tudi Bartovi sošolki? 

48. Z. KARZ: 
Brezsladkorna vila 

Katera je bila, poleg plesa, Zipporina druga strast? 

49. O. MAKINE:  
Glasba njegovega 
življenja 

Koliko dni je potreboval Aleksej, da je našel svojega darovalca 
identitete? 

50. A. E. SKUBIC:  
Koliko si moja 

Tomo si je ob selitvi na Ter pridobil nove prijatelje. Eden izmed njih 
je Mario, ki je po poklicu ____________? 

51. C. BUKOWSKI: 
Hollywood 

Kakšen bo naslov romana, ki ga bo po snemanju filma napisal 
Hank Chinaski? 

52. P. BIBIČ:  
Spominjarije 

Kako je bilo ime stricu, ki je bil strojevodja in je umrl zadnji dan 
vojne? 

53. O. ŽUPANČIČ: 
pesniška zbirka po izbiri  

Napišite najljubši verz ali pesem. 

 

Vabljeni med knjige! 


