
 
Vprašanja za bralno značko  

  Naslov Vprašanje 
1. H. KAWAKAMI: 

Aktovka 
Katera drevesa rastejo na profesorjevem vrtu? 
 

2.  J. KENDA: Apalaška 
pot 

Kaj v pohodniškem žargonu pomeni Flip flopper in zakaj je bil 
Jakob na koncu zadovoljen, da je izbral to taktiko?  

3. A. ADIGA: Beli tiger Kdo je Beli tiger in zakaj se tako imenuje? 

4. N. NOVAK: Camino* Ali je avtor prepešačil celotno pot? 

5. B. THACKER: Couch 
surfing 

Kako je bila videti  avtorjeva najboljša nastanitev in katero oceno 
je prejela? 

6. Z. VALDES: Dala sem ti 
vse življenje 

Koga pripovedovalka imenuje XXL? 

7. C. STRAYED: Divja Kakšen pohodniški vzdevek so se Trije kozli domislili za Cheryl? 

8. E. SOLOMU: Dnevnik 
nezvestobe* 

Katera rastlina se pojavlja skozi celotno zgodbo, in kako se 
imenuje njena bolezen?  

9. C. MAGRIS: Donava Podobo reke Donave krojijo številni zgodovinski, kulturni, 
geografski in drugi dogodki ter pojavi. Kateri se vas je najbolj 
dotaknil? 

10. T. CAPOTE: Drugi 
glasovi, druge sobe 

Kako se odloči Joel, da se bo podpisal pod pismo prijatelju 
Sammyju Silverstonu? 

11. G. C. SIMSION: Dva 
koraka naprej 

Kateri muzej sta v Bilbau obiskala Martin in Zoe in slike katerih 
avtorjev sta občudovala? 

12. N. KAZANTZAKES: Grk 
Zorbas 

Katera Zorbasova "modrost" se vas je najbolj dotaknila? 
 

13. J. HERSEY: Hirošima Kdaj je Nakamura-san začela prejemati rento zdravstvenega 
zavarovanja, ki je znašala 6.000 jenov ali 20 dolarjev na mesec? 

 

14. 
K. ABDOLAH: Hiša ob 
mošeji* 

Kateri dogodek   na televiziji so spremljali v  mošeji imam in Aga 
Džan ter Šahbal? 

15. P. A. MAYLE: Hotel 
Pastis 

Kaj je pastis? 



16. O. BAYDAR: Izgubljena 
beseda 

Katero frazo bi morali prenehati ponavljati, da bo zavladal mir? 

17. F. ŠEHIĆ: Knjiga o Uni Kako naj bi reka Una dobila svoje ime? 

18. F. DONNER: Kolo 
usode 

Kdo je bil Clarina velika ljubezen? 

19. B. KORUN: Kondorjev 
klic 

Katero od starodavnih mest ali znamenitosti bi si najbolj želeli 
obiskati? 

20. P. RUMIZ: Kot konji, ki 
spijo stoje 

Po čigavi poti in po kateri pokrajini stopa avtor? 

21. A. GHOSH: Lačna plima Kaj je značilno za iravadske delfine? 

22. G. GARCIA MARQUEZ: 
Ljubezen v času kolere 

Koliko časa je čakal Florentino Ariza, da sta se s Fermino našla v 
brezmejni ljubezni? 

23. I. FALCONES d. S.: 
Morska katedrala 

Kako sta Bernat Estanyol in njegov sin prišla do svobode? 

24. I. ANDRIĆ: Most na 
Drini 

Simbolični junak romana je most. Katera zgodba povezana z 
mostom se vas je najbolj dotaknila? 

25. K. FOLET: Mož iz Sankt 
Petersburga 

Kaj je vzkliknila ena od deklet na sprejemu v kraljevi palači? 

26. J. KEROUAC: Na cesti Na kako dolg papirni trak je bil napisan roman Na cesti? 

27. A. FRATER: Na lovu za 
monsunom 

Kako določijo ime posameznim pojavom med monsunom?  

28. E. FLISAR: Na zlati 
obali 

Je Marko dobil zadnje poglavje očetove knjige? 

29. S. E. McKAY: Nevihta 
nad Kandaharjem 

Katero ime je prevzela Jasmine po napadu Talibanov? 

30. F. GOLDMAN: Notranji 
krog 

Kako je bilo ime avtorjevi tragično preminuli ženi, zaradi katere je 
začel pisati to knjigo? 

31. T. KRIŽNAR: Nuba Kaj prejme v dar najboljši Nuba v rokoborbi? 

32. D. MORRISSEY: Opalna 
puščava 

Kdo je Shirley povedal, da je Štefan umrl na Golem otoku? 

33. R. L. STEVENSON: 
Otok zakladov 

Kje se je skrival Jim, ko je slišal, da mornarji kujejo zaroto? 

34. M. DOLENC: Ozvezdje 
jadran 
 

Komu je Ozvezdje Jadran najlepši poklon? 
 



35. A. CAPUS: Popotovanja 
v soju zvezd 

Katero božansko bitje, ki je oddajalo grom in blisk, je vznemirjalo 
prebivalce Tafahija. 

36. E. HLADNIK M.: Pot na 
Orient* 

Katero slovensko jed je v svojo kuharsko knjigo vključila svetovno 
znana kulinarična avtorica Claudia Roden? 

37. R. DAVIDSON: Poti V kaj se preobrazijo sicer povsem normalni in prijetni ljudje, ko na 
glavo poveznejo klobuke in postanejo turisti?  

38. O. E. MANDELŠTAM: 
Potovanje v Armenijo 

Po čemu slovi armensko mesto Aštarak? 

39. C. ZAGORSKI: 
Potovanje v Tumanjan 

S kakšnim namenom je avtor potoval v Tumanjan in zakaj se 
vasica tako imenuje? 

40. I. CERAR D.: Pravljične 
poti Slovenije 

Kako je bilo ime povodnemu možu, ki je lovil ribe v Bohinjskem 
jezeru, ulov pa odnašal v podvodni grad? 

41. S. ERPE: Prtljaga Napišite najljubši verz... 

42. V. MILEK: Razpoložena 
za Pariz* 

Avtorica pravi, da je zaljubljena v Pariz. V katero mesto pa ste 
zaljubljeni vi? 

43. M. SEDGWICK: Rdeča 
kot kri, bela kot sneg 

Mladi mož, ki je prišel v Rusijo je s sabo nosil obrabljen usnjen 
kovček in majhno, a masivno leseno škatlo. Kaj je bilo v škatli? 

44. J. KAY: Rdeča prašna 
cesta 

Naštejte vsaj 3 stereotipe o Afričanih. 

45. W. KAMINER: Ruski 
disko 

Kako je bilo ime Kaminerjevemu mačku in koliko časa je bil pri 
njem? 

46. I. CANKAR: S poti Fritz je v Veroni odkril "božanstven kino". Kaj je bilo na programu? 

47. J. SLOCUM: Sam z 
jadrnico okoli sveta 

Koliko mladičev je imel v telesu morski pes, ki ga je kapitan ujel, da 
bi ga postavil na ogled obiskovalcem za šest penijev? 

48. J. GAARDER: Skrivnost 
igralnih kart 

Katero je bilo osrednje sporočilo, ki so ga morali vsi peki iz Dorfa 
(jokerji) predajati ljudem? 
 

49. A. KERMAUNER: 
Smaragdna obzorja 

V Maroku se zdi Tanji vse znano, vse domače. Kdaj je dobila 
pojasnila za ta občutja? 

50. B. GRADIŠNIK: Strogo 
zaupno po Siciliji 

Kako je Arhimed dokazal goljufijo sleparskemu zlatarju, pri 
katerem je naročil zlato krono v obliki lovorjevega venca Hieron II.? 

51. R. SPEHT: Tisha Ann Hobbs, 19-letna vaška učiteljica, se zameri vaščanom. Zakaj? 

52. S. RUGELJ:  Triglavske 
poti 

Nov ženski rekord na Triglav je ___________. Postavila ga je 
________________. 

53. S. DOWD: Uganka 
londonskega očesa 

Razložite besedo čudlar. Koga označuje? 



54. A. de BOTTON: 
Umetnost potovanja 

Po katerih dveh delih je postal znan Francoz Xavier de Maistre? 

55. J. KRAKAUER: V divjini Kateri avtor je Christopherja navdahnil, da se je odločil za asketsko 
življenje? 

56. H. SIENKIEWICZ:  V 
puščavi in goščavi* 

Kaj pomeni beseda "bakšiš"? 

57. M. S. TAVARES: V tvoji 
puščavi 

Kako se je imenovala ladja v Alicanteju, na kateri sta si glavna 
junaka delila kajuto? 

58. J.M. LINENGEN: Pisma 
iz vesolja 

Zakaj je bil Jerry Linenger cepljen v vesolju? 

59. A. ŠTEGER: Včasih je 
januar sredi poletja* 

Kaj je soroche? 

60. G. KUIĆ: Vonj po dežju 
na Balkanu 

Katero skupnost opisuje avtorica v romanu? 

61. D. M. CARDOSO: 
Vrnitev    

Kaj je kimbundu? 
 

62. S. NIFFOI: Vrnitev v 
Baralue 

Carmine je poleg ljubezni do bark gojil še dve ljubezni. Kateri? 

63. A. DOERR: Vsa ta 
nevidna svetloba 

Od kod je stric Etienne leta 1922 pripeljal Delcov 32-voltni radio? 

64. H. D. THOREAU: 
Walden* 

Kaj se je zgodilo z Janezom Kmetom ob poslušanju flavte? 

65. A. TOMAŽIČ: Zakaj 
potujete v take dežele 

Knjiga Rdeči horizonti je bila v diktatorski državi prepovedana. Kako 
so državljani vseeno dostopali do njene vsebine?  

66. M. HOUELLEBECQ: 
Zemljevid in ozemlje 

Kateri franconski avtor, Houellbecqov sodobnik (avtor 
Francoskega romana) se pojavi v romanu? 

67. R. M. PIRSIG: Zen in 
umetnost vzdrževanja 
motornega kolesa 

Kdo je Fajdros? 

68. D. STEPANČIČ: Zgodba 
o sidru 

Napišite kratko zgodbo 

69. A. NAIR: Ženski kupe Katera odločitev je bila za Akhilo najtežja? 

70. Knjiga po izbiri 
 

 

Vabljeni med knjige! 


