Vprašanja za bralno značko

Naslov

Vprašanje

1.

ADICHIE, Chimamanda N.:
Amerikanka*

Kam sta se preselila Ifemel in Obinze?

2.

AL Mansour, Haifaa:
Zeleno kolo*

Kako je Vadžda prišla do tako želenega zelenega kolesa?

3.

ALEKSIEVIČ, Svetlana: Vojna
nima ženskega obraza*

Pisateljica pravi, da ne piše zgodovine vojne. Kakšno zgodovino
piše?

4.

ATWOOD, Margaret E.: Deklina
zgodba

Deklino zgodbo lahko beremo kot roman poln družbenih vprašanj.
Kakšna vprašanja/premisleke o družbi lahko najdemo v knjigi?

5.

BAGIEU, Penelope: Neustrašne :
portreti neuklonljivih žensk

Katera od predstavljenih žensk se vam zdi najbolj neustrašna?

6.

BASTAŠIĆ, Lana: Ujemi zajca*

Kateri izrečeni stavek je bil odločilen v odnosu med Saro in Lejlo?

7.

BERBEROVA, Nina N.: Knjiga o
sreči

Kaj je po Samovem mnenju narobe z uživanjem sreče v raju?

8.

BERLIN, Lucia: Priročnik za
čistilke

Kaj je razlog za napetost in cinizem zaposlenih na urgenci in po
čem hrepenijo?

9.

BUŽAROVSKA, Rumena: Moj
mož

Kaj in kje je padlo na glavo deklice Lile in kakšne so bile posledice?

10.

COGAN, Priscilla: Stara pajkovka

Ženska nosi s seboj védenje, ki ga moški nima. Kakšno?

11.

COLETTE: Svitanje

S kom želi Colette oženiti Viala?

12.

COMBÜCHEN, Sigrid: Krpe časa

Koliko pisem Hedwig Langmark pisateljici Sigrid Combuchen je
objavljenih v knjigi? Kateremu avtorju bi vi napisali pismo?

13.

CROSSAN, Sarah: Zavetje vode*

Kdo je Kasienko naučil plavati?

14.

EPHRON, Nora: Moj vrat mi gre
na živce

Kaj predstavlja vrat?

15.

ETXEBARRIA, Lucia: Čudež v
ravnovesju

Kje je Eva spoznala Amandinega očeta?

16.

EVANS, Kate: Rdeča Rosa

Kje in kaj je študirala Rosa?

17.

FISHER, Marie L.: Vroče
zaželena leta

Kako se je imenoval kozmetični inštitut, ki ga je odprla Martina?

18.

FRENCH, Marylin: Ženske

Zakaj je prijateljstvo štirih žensk na hudi preizkušnji?

19.

GAL Štromar, Maja: 7 kg do
sreče

S kom na koncu najde srečo Mara?

20.

GASKELL, Elizabeth: Cranford

Knjiga je preplet različnih zgodb. Katera se vas je najbolj dotaknila
in zakaj?

21.

GILBERT, Elizabeth: Pečat
stvarjenja*

V Sloveniji obstaja vsaj 790 vrst mahov. Kakšno je botanično ime
za mah?

22.

HERTMANS, Stefan: Tujka*

Kako Vigdis ljubkovalno kliče njen mož in kaj ime pomeni v
hebrejščini?

23.

HETI, Sheila: Materinstvo*

Na podlagi česa se je Sheila odločala pri pomembnih vprašanjih?

24.

HIRSI Ali, Ayaan: Infidel =
Odpadnica

Navedite zadnji stavek v filmu Pokornost oziroma eno od sporočil
avtorice .

25.

HOFER, Klara: Sonja Kovalevska

Kdo je izrekel besede: "Kaj pa naj stori ženska s prvobitno
matematično nadarjenostjo, moj stari?"

26.

IHIMAERA, Witi: Legenda o
jezdecu kitov

Po kom je deklica Kahu dobila ime?

27.

JELINEK, Elfriede: Ljubimki

Kako je ime Paulinemu bratu in kako Brigittini tekmici?

28.

JONG, Erica: Strah pred letenjem

Kakšen je bil naslov tedenske revije, ki jo je za zabavo izdajal
Hummel?

29.

KAČIČ, Mila: Skozi pomladni dež
bom šla

Katera pesem vam je bila najbolj všeč in zakaj?

30.

KARLIN, Alma: Daljna ženska

Kakšen vtis je ubežnik Frank van Halen napravil na Almo ob prvem
srečanju z njo?

31.

KESAR, Alenka: Druga žena

Kako bi bilo ime njuni hčerki, če bi jo imela?

32.

KIDD, Sue Monk: In dobila je krila

Pokorina mama je imela navado govoriti: " Odločiti se moraš, kateri
konec šivanke boš ..." Dopolnite misel.

33.

KOVAČ, Nika: Pisma tebi

Pisma nosijo sporočila o naši notranji moči. Katero se vas je
najbolj dotaknilo?

34.

KRIEN, Daniela: Ljubezen v stiski

Naštejte imena vseh petih ženskih likov v romanu.

35.

KVEDER, Zofka: Njeno življenje

Kdo pri hiši je prepeval in pripovedoval vesele pravljice?

36.

LARSSON, Stieg: Dekle z
zmajskim tatujem

Kdo je dekle z zmajskim tatujem?

37.

LEE, Suzy: Val

Napišite kratko zgodbo.

38.

LESSING, Doris: Zlata beležnica

Zakaj ima Anna štiri beležnice?

39.

LEVY, Deborah: Vsega tega
nočem vedeti

Kaj so avtorici predstavljale gobice Brillo?

40.

MARININA, Aleksandra: Tuja
maska

Kaj so našli pri ogledu prizorišča Paraskevičevega umora na
stopnišču?

41.

MAURER, Neža: Sama sva na
svetu

Katera pesem se vas je najbolj dotaknila in zakaj?

42.

MELTON, Glennon Doyle:
Neukrotljiva

Kaj je bilo najlepše darilo, ki ga je Craig podaril Glennon?

43.

MITCHEL, Margaret: V vrtincu

Kakšna ženska je bila Scarlett O'Hara? Kaj ste pri njej najbolj
občudovali?

44.

MIZUMURA, Minae: Mamina
zapuščina*

Katero pomembno odločitev je sprejela Mitsuki po mamini smrti?

45.

MOHORIČ, Milena: Zgodbe iz
tridesetih let*

Iz knjige/11 zgodb izpišite eno misel (stavek/odstavek), ki vas je
vznemirila, razjezila, potolažila ...

46.

MORRISON, Toni: Najbolj modre
oči

Kaj si želi deklica Pecola?

47.

MUNRO, Alice: Preveč sreče

Zakaj so Sofiji odsvetovali potovanje skozi Kopenhagen?

48.

NDIAYE, Marie: Tri močne
ženske

Rudy se ukvarja s prodajo kuhinj. S katerim poklicom se je ukvarjal
v preteklosti in kaj je bil vzrok, da ga ne opravlja več?

49.

NEPOZABNE : ženske, ki so
premikale meje našega sveta

S katero od nepozabnih Slovenk bi želeli na klepet ob kavi?

50.

NETTEL, Guadalupe: Telo, v
katerem sem se rodila*

Kaj je hotela babica povedati z vprašanjem: "Od kdaj pa race
streljajo na lovce?"?

51.

NOVIK, Naomi: Izruvana

Kaj se je zgodilo, ko sta Agneška in Zmaj končno uspela združiti
svoja uroka?

52.

OTSUKA, Julie: Buda na
podstrešju*

Koliko je bila stara najmlajša japonska nevesta na barki?

53.

PERAT, Katja: Mazohistka*

Kdo je bil znani "spovednik" glavne junakinje Nade?

54.

PHILLIPS, Julia: Izginuli svet*

Kako staroselci imenujejo novo leto in kdaj ga praznujejo?

55.

PINKOLA, Clarissa: Ženske, ki
tečejo z volkovi

Kaj pomeni La Loba?

56.

PREGL, Sanja: Izgubljene dvojine

V čigav žep v bolnišnici spusti Andreja listek s sporočilom?

57.

SAINZ Borko, Karina: Hči Španke

Adelaida zase pravi, da ni pogumna. Kaj menite vi?

58.

SATRAPI, Marjane: Vezenine

Vstavite manjkajoče črke: »Zakon je L_ _ _ _ _ _A: včasih zadeneš,
pogosto pa izgubiš.«

59.

SILEI, Fabrizio: Avtobus Rose
Parks

Po čigavi zaslugi so Roso Parks izpustili iz zapora?

60.

SIN, Kyong-Suk: Prosim, pazi na
mamo

Katero spoznanje v zvezi z mamo Park So Njo se vas je najbolj
dotaknilo?

61.

SITTENFELD, Curtis: Za oženit*

Pri kateri reviji je delala Liz kot novinarka?

62.

SLAPŠAK, Svetlana:
Istomesečniki*

Kaj je za Milico in njene prijateljice pomenilo njeno pisanje romana?

63.

SPARK, Muriel: Zlata leta
gospodične Jean Brodie

Katera vaša učiteljica je na vas naredila največji vtis in zakaj?

64.

ŠTAUDOHAR, Irena: Kaj hoče
ženska?*

Katera življenjska zgodba predstavljenih žensk vas je najbolj
navdušila in zakaj?

65.

TAN, Amy: Žena kuhinjskega
boga

Kaj se je zgodilo s podobo Kuhinjskega boga in kaj je mati Weili
podarila svoji hčerki Pearl?

66.

TRATNIK, Suzana: Ava

Kdaj je Ava prvič videla morje?

67.

TROYAT, Henri: Katarina Velika

Komu so zaupali nalogo, da poišče idealno zaročenko bodočemu
carju, velikemu knezu Pavlu, in zakaj?

68.

WERFEL, Franz: Bledomodra
ženska pisava

Kako je Leonidas zavidljivo poimenoval Vero Wormser?

69.

WINKLER, Katharina: Modro
okrasje

Kaj je aybaşı?

70.

YOURCENAR, Marguerite: V
pobožen spomin

Kako avtorica razume besedno zvezo »v pobožen spomin«?

Vabljeni med knjige!

