Vprašanja za bralno značko
Naslov

Vprašanje

1.

A. INGOLIČ: Mladost na
stopnicah

Kdo je Cirila Ogrina naučil voziti avto?

2.

L. M. MONTGOMERY: Ana z
zelene domačije

Kaj je po pomoti, namesto malinovega soka, dala Ana piti
Diani?

3.

F. M. DOSTOJEVSKI: Bedni
ljudje

Kakšno obliko romana je pisatelj izbral, da je mojstrsko prikazal
najgloblja čustva in občutja glavnih likov?

4.

Z. SMITH: Beli zobje

Kaj je skupnega osebam v romanu?

5.

U. GALIMBERTI: Besedo
imajo mladi

Knjiga ruši prepričanja o tem, da gre za izgubljeno generacijo.
Katero razmišljanje mladih vas je pozitivno presenetilo?

6.

J. S. LEFANU: Carmilla

Kdo je Carmila?

7.

P. GIORDANO: Človeško
telo*

Zgodba katerega vojaka se vas je najbolj dotaknila?

8.

K. NOVAK: Črna mati zemla

Zakaj je zemlja v Medžimurju vedno tako temna, skoraj črna?

9.

M. KASTELIC: Deček in hiša

Napišite kratko zgodbo.

10.

D. FOENKINOS: Delikatno

Kako je nastalo ime za bonbone PEZ in od kod izvirajo?

11.

J. EUGENIDES: Deviški
samomori

Katero stvar o Ameriki yia yia (babica Dema Karafilisa) ni
mogla nikoli razumeti?

12.

M. BRULC: Diznilend

Avtor je iznašel nekaj besed za občutke ali predmete, ki ne
obstajajo niti v slengu. Zapišite vsaj eno.

13.

E. WAUGH: Ekskluziva

Kje se nahaja Izmajlija?

14.

U. TOPIĆ: Emma Storm

Kdo je skrivnostno ljudstvo na Dolenjskem naučil že zdavnaj
izgubljene veščine izdelovanja okrasnih steklenih jagod?

15.

S. ORAČ: Famiglia

Kaj je bil vzrok vseh Lukovih zdravstvenih težav?

16.

M. ZUSAK: Fant, ki je postal
most*

Kateri most se je Clayu zdel najveličastnejši in kje stoji?

17.

A. SKUBIC: Grenki med

Zakaj in kako se Jana in Jenny maščujeta profesorju Hrčku?

18.

A. NIN: Henry & June

Kje imata Anais in Hugo hišo?

19.

G. GARCIA Marquez: Huda
ura

Kdaj se v malem karibskem mestu resnično začne huda ura?

20.

M. BARTOLJ: Kje si?

Napišite kratko zgodbo

21.

H. MILLER: Knjige v mojem
življenju

Kdo/kaj so "žive knjige"? Naštejte tri.

22.

G. BABNIK: Koža iz
bombaža*

Kakšen pomen ima beseda abiku?

23.

D. TARTT: Lišček*

Kdo je avtor znamenite slike Lišček?

24.

G. FAYE: Mala dežela*

Bi se na Gabrielovem mestu odrekli svojemu kolesu, ki so vam
ga ukradli, v korist revnemu otroku?

25.

L. M. ALCOTT: Male ženske

Prizore iz katere knjige so sestre March zelo rade igrale v svoji
mladosti?

26.

D. BENIOFF: Mesto tatov

Kaj dobi Lev v dar ob obisku Vike?

27.

J. M. COETZEE: Mladost

Zapišite naslov prvega filma, ki ga John gleda s svojimi novimi
očali.

28.

B. KREN: Mnogostranosti

Napišite najljubšo pesem ali verz.

29.

A. OZ: Moj Mihael*

V kateri državi se nahaja "svobodno mesto" Danzig in kako se
imenuje danes?

30.

B. JONSBERG: Moje
življenje kot abeceda

Kakšen čudež je doživela Candice, potem ko je skuhala
jambalayo za starša?

31.

J. GREEN: Neskončen stolp
želv*

Zakaj ima roman naslov Neskončen stolp želv?

32.

C. McCARTHY: Ni dežele za
starce

Katero skrivnost, zaradi katere ga je bilo sram, je Bell zaupal
svojemu stricu?

33.

J. KREČIČ: Ni druge*

Skozi katere znane melodije so se Matjažu in prijateljem včasih
čudežno le vrnila najstniška leta?

34.

K. MAGNUSSON: Nisem bil
jaz

Kakšno mnenje ima Pulitzerjev nagrajenec Henry LaMarck o
prevajalki svojih romanov?

35.

M. DEKLEVA: Oko v zraku*

Kateri slovenski pesnik je popival v gostilni Pod lipo?

36.

A. DEMŠAR: Olje na balkonu

Kako olje na balkonu vpliva na razjasnitev primera?

37.

E. LOUIS: Opraviti z
Eddyjem*

Katero TV oddajo je skupaj s pajdašema vsak dan gledal
Eddyjev oče?

38.

A. ACIMAN: Pokliči me po
svojem imenu

Katera dva vzdevka ima Oliver v romanu?

39.

M. D. KERANGAL:
Pokrpajmo žive*

Kaj je Claire prejela od Simona?

40.

L. PAUKOVIČ: Poletje v
gostilni*

Zapišite ime in priimek pripovedovalke romana.

41.

N. APPANAH: Povratnik
nasilja*

Kaj se zgodi z Moïsem, ko Marie končno zbere pogum in mu
razkrije resnico o njegovem poreklu?

42.

A. NAFISI: Prebiranje Lolite v Kaj pomeni izraz "kamen potrpljenja"?
Teheranu

43.

E. NOVAK: Preden odrastem

Napišite najljubšo pesem ali verz.

44.

N. LILIN: Prosti pad*

S katerimi besedami se je stotnik poslovil od Nikolaja, ko je ta
odhajal

45.

J. MONCADA: Proti toku

Katera opisana vojna je najstarejša?

46.

J. AUSTEN: Razsodnost in
rahločutnost

S katerim dekletom je ze štiri leta zaročen Edward Ferrars?

47.

S. SIMUKKA: Rdeča kot kri*

Zakaj se je Sneguljčica pred začetkom pouka zatekala v
temnico.

48.

G. KRALJ: Rok trajanja

Na kaj je računal Kunst?

49.

A. NOTHOMB: S
strahospoštovanjem

Bi dali odpoved, če bi bili na mestu Amelie, ko jo na koncu
degradirajo na mesto snažilke? Zakaj da oziroma ne?

50.

K. GLASTRA van Loon: Sad
strasti

Kdo je Bojev biološki oče?

51.

P. MÉROT: Sesalci

Baje se spodobi, da jima vsaka družina svoj zavožen primer:
brez zavoženega primera družina ni bila prava družina, manjkal
bi ji nasprotni princip, ki jo zanika in ji tako daje legitimnost. Na
katerih področjih je v življenju spodletelo stricu?

52.

A. STEINHŐFEL: Središče
sveta*

V knjigi je zanimiv opis knjižničarke. Opišite svojega
knjižničarja.

53.

T. GOLOB: Svinjske nogice

Katerega slovenskega ponarodelega junaka je moral Jani
upodobiti v stripu?

54.

C. N. ADICHIE: Škrlatni
hibiskus*

Kakšne neverbalne komunikacije se pogosto poslužujeta
Kambili in Jaja, da se izogneta očetovemu inkvizijciskemu
kaznovanju?

55.

D. ADAMS: Štoparski vodnik
po galaksiji*

Kaj je pravzaprav s to brisačo?

56.

K. SUAREZ: Tišine

Kaj išče protagonistka, da pobegne pred zbeganostjo, zmedo in
nemočnim spremljanjem, kako se svet okoli nje ruši?

57.

A. MEŠKOVIĆ: Ukulele jam

Kakšen je vzdevek Mikijevega brata Nena?

58.

H. MATAR: V deželi mož

Kaj se zgodi z očetovimi knjigami?

59.

S. PREGELJ: V Elvisovi sobi

Pri gradnji katere znamenite stavbe v Ljubljani je sodeloval
Janov ded?

60.

D. MATKOVIĆ: V imenu
očeta*

V imenu očeta je zbirka kratkih zgodb. Koliko besed ima
najkrajša zgodba?

61.

I. McEWAN: V imenu otroka* Na kakšen način poskuša Adam po sodbi nadaljevati odnos s
sodnico?

62.

S. BAKEWELL: V kavarni
eksistencialistov

Kaj je botrovalo odločitvi Sartra in Beauvoirjeve, da bosta živela
v svobodnem razmerju?

63.

P. MODIANO: V kavarni
izgubljene mladine

Kaj predstavlja kavarna v knjigi?

64.

R. SEPETYS: V morju zrnce
soli

Kdo je zrnce soli v morju?

65.

J. D. SALINGER: Varuh v rži

Kaj je po poklicu Holdnov oče?

66.

J. LE CARRE: Vohun, ki je
prišel s hladnega

Leamas se je zavedal, da mu je Liz podarila nekaj izjemnega,
ljubezen ter vero. Kako bi vi končali njuno zgodbo?

67.

N. YOON: Vse, vse

Kako se Madeline počuti v izolaciji? Primerjajte njene občutke s
svojimi, sedaj ko je novi koronavirus povzročil karanteno za vse
nas.

68.

F. PLOHL: Vsi moji grehi*

Kako je Feliks klical svojo ženo?

69.

S. ZUPAN: Zapiski nore
sladostrastnice

Napišite avtorja številnih duhovnih knjig, katerega obožujeta
Živa in Vlado.

70.

Knjiga po izbiri - na temo
mladosti

Vabljeni med knjige!

