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DOBRE KNJIGE ZA NAJSTNIKE (socialna in zasebna problematika) 

Sherman 
Alexie 

ABSOLUTNO  
RESNIČNI DNEVNIK 
INDIJANCA S ... 

Zgodba iz rezervata Indijancev, nadarjen fant, 
težave družbe z alkoholom, preseganje okolja, 
sprejetje v družbi 

Tamara Bach OSTANKI POLETJA Dve dekleti, 17- letna Louisa in 13-letna Jana, 
postaneta prijateljici in si pomagata pri reševanju 
težav, zlasti s prezaposlenimi starši 

Els Beerten VSI SI ŽELIMO 
NEBES 

Kdo je v vojni na pravi strani? Koga obsojati? 
Roman o prijateljstvu, ljubezni, pravih odločitvah in 
krivdi 

Anne-Laure 
Bondoux 

ČAS ČUDEŽEV Begunec Kumajl iz daljnega Kavkaza beži v Francijo, 
si skuša tam ustvariti novo življenje in ugotoviti, 
kdo v resnice je  

Tim Bowler ISKALEC ZVEZDE Glavni junak, ki preboleva izgubo očeta, zapade v 
slabo družbo in se začne ukvarjati s krajo, ob tem 
pa odkrije Skrivnost, ki jo stara gospa že dolgo 
skriva v svoji hiši 

John Boyne DEČEK V ČRTASTI 
PIŽAMI 

Zgodovinski roman o dečku, ki je živel z družino 
zraven koncentracijskega taborišča 

John Boyne DEČEK NA VRHU 
GORE 

Zgodovinski roman o dečku, ki ga je vzgajal Hitler 

Kevin Brooks DNEVNIK IZ 
BUNKERJA 

Fikcijski roman o ujetih v bunkerju, medčloveški 
odnosi in boj za obstanek, težke razmere 

Karl Bruckner SADAKO HOČE 
ŽIVETI 

Resnične posledice odvrženih atomskih bomb so 
več kot le gola številka žrtev in kvadratni kilometri 
uničenega površja 

Karin Bruder SKUPAJ SAMI Agnesa odrašča v totalitaristični Romuniji. 
Zapustijo jo starši in pobegnejo v Nemčijo. Ona pa 
živi pri stari mami Puši, ki ji nudi pravi dom. 

Giuseppe 
Catozzela 

NIKOLI NE RECI, DA 
TE JE STRAH 

Roman o Somalijki Samii, ki se kot mlada tekačica 
uvrsti na OI kljub težkim razmeram, celo begunstvu 

Gabriele 
Clima 

SONCE MED PRSTI Dario, »težek primer«, mora za kazen skrbeti za 
Andyja, invalidnega fanta. Na on the road 
dogodivščini se oba spremenita.  

Maria Giulia 
Cotini 

SHOTARO Invalidni deček Shotaro želi po očetovem zgledu 
postati samuraj. Kljub strašnim oviram ga 
vztrajnost pripelje do neverjetnih dogodkov.  

Alessandro 
D'Avenia 

BELA KOT MLEKO, 
RDEČA KOT KRI 

Najstniške težave vključevanja v družbo in iskanje 
ljubezni, soočenje z boleznijo in smrtjo 

Dušan Dim DISTORZIJA Prikaz odraščanja najstnika, ki mu glasba pomeni 
vse na svetu 

Berlie 
Doherty 

ABELA V romanu spremljamo dve dekleti z različno barvo 
kože, doma z različnih kontinentov, katerih življenji 
se nepričakovano prepleteta 

Siobhan 
Dowd 

BARJANSKI OTROK Roman o odraščanju na nemirnih irskih tleh v času 
vladavine »Železne lady« 
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Gayle Forman ČE OSTANEM Roman skozi tok zavesti dekleta, ki je v komi – 
odločitev za življenje ali smrt 

Gayle Forman KAMOR JE ŠLA Tri leta po zgodbi iz romana Če ostanem se Mia in 
Adam ponovno srečata. In …  

Marinka Fritz 
Kunc 

JANOV KRIK Jan ob odsotnosti očeta odrašča ob materi, zavije 
na kriva pota in pade pod birokratski mlin 
obsodbe.  

Anne Frank DNEVNIK ANE 
FRANK 

Dnevnik deklice, ki piše o svojem doživljanju druge 
svetovne vojne 

Loredana 
Frescura 

KAJ SPLOH VEŠ O 
LJUBEZNI 

Želja po vključevanju v družbo, lažna in prava 
zaljubljenost, sporočilnost skozi svetopisemske 
zgodbe 

Jana Frey VELIKE ZELENE OČI Problemski roman o težki življenjski preizkušnji, 
napisan po resničnih dogodkih 

Fabio Geda V MORJU SO 
KROKODILI 

Begunstvo, preživetje, sprejetje v novi družbi 

Mateja 
Gomboc 

IME MI JE JON Odraščanje najstnika v družini, ki se je povečala za 
dve sestrici, prva ljubezen, prijateljstvo 

John Green KRIVE SO ZVEZDE O dveh mladih, ki se borita z rakom, kar ju dodatno 
poveže 

John Green KDO SI, ALJASKA? Študentsko življenje, hrepenenje po ljubezni in 
bližini 

John Green NESKONČEN STOLP 
ŽELV 

Soočenje z duševno boleznijo, vsakdanje življenje 
in iskanje prave ljubezni 

Mandy Hager DRAGI VINCENT Zgodba o najstnici Tari, ki je optimistična in bralcem, 
mladim ali odraslim, dokazuje, da pot iz še tako 
težkih življenjskih situacij obstaja, če ima človek le 
dovolj volje 

Igor Karlovšek GIMNAZIJEC Prikaz nadarjenega fanta, ki je po krivem 
obtožen  za smrt svojega prijatelja in poslan v 
popravni dom, kjer spozna, kaj vse je treba 
narediti, da človek preživi, odraste in najde pravo 
pot 

Igor Karlovšek PREŽIVETJE Roman o najstniku, ki je doživel prometno nesrečo 
in se znova poskuša postaviti na svoje noge 

Igor  
Karlovšek 

TECI Je pomembnejša zmaga resnice ali višina kazni za 
storjeni zločin? Roman o Barbari, ki je bila 
zlorabljena 

Sue Monk 
Kidd 

IN DOBILA JE KRILA O boju za svobodo in nepremagljivosti človeškega 
duha (o boju proti režimu, ki tako neusmiljeno 
zatira pravice črncev in žensk) 

Christina 
Kilbourne 

DRAGI ZAZA Napeto raziskovanje izginotja prijateljice, ki bralca 
ves čas drži v napetosti 

Špela Kranjec  POJEDLA SEM 
ANOREKSIJO 

V središču zgodbe je izpoved 23-letne Špele o 
njenem 9-letnem boju z zahrbtno boleznijo 
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Nataša Konc 
Lorenzutti 

AVTOBUS OB TREH Dva najstnika, ki se spoprijateljita in skupaj 
preživljata poletje ob Soči, vprašanje pristnih 
družinskih odnosov 

Amadea Kovič ZAKAJ PA NE? Poletje med osnovno šolo in gimnazijo, vstop v 
najstniške odnose 

Maureen 
McCarthy 

KO SE BOŠ 
PREBUDILA 1, 2 

Iskanje svojih korenin in odgovorov na življenjska 
vprašanja 

Milena 
Michiko 
Flašar 

KLICAL SEM GA 
KRAVATA 

Mlada pisateljica z »multi-kulti« identiteto v 
svojem tretjem in najodmevnejšem romanu 
poveže dva družbena odrinjenca 

Vinko 
Möderndorfer 

KIT NA PLAŽI Sprejemanje brata z Downovim sindromom 

Marjana 
Moškrič 

LEDENE MAGNOLIJE Subtilen prikaz spopadanja najstnice s spolno 
zlorabo v družini 

Marie Aude 
Murail 

SIMPL O dveh bratih, ki ostaneta sama – prvi je duševno 
zaostal, drugi nadarjen najstnik. Roman o zelo 
lepih medčloveških odnosih 

Marie Aude 
Murail 

O, BOY! O treh otrocih, ki se kljub zelo težkih razmeram 
dobro znajdejo v svetu, čeprav brez obeh staršev 

Jandy Nelson NEBO JE POVSOD Dekle okreva po smrti svoje sestre in išče uteho v 
ljubezni, razpeta je med dvema fantoma, izbere pa 
lahko le enega 

Patrick Ness SEDEM MINUT ČEZ 
POLNOČ 

Deček se sooča z materinim umiranjem (elementi 
fantazijskosti)  

Jennifer Niven VSAJ EN POPOLN 
DAN 

Zgodba o Violet, ranjeni zaradi smrti sestre, in 
»čudaku« Finchu, izpostavljeni temi sta ljubezen in 
samomor 

Nejka 
Omahen 

VELIKO SRCE Osirotelo dekle se preseli k sorodnikom, ki jo 
pošljejo na gimnazijo. Spopada se s prebolevanjem 
smrti, išče lastno identiteto, se prvič zaljubi … 

R.J. Palacio ČUDO Roman, ki govori o sprejemanju drugačnosti, 
prijaznosti, sočutju in empatiji 

Annabel 
Pitcher 

RDEČE KOT KEČAP Dekle se čuti krivo za smrt svoje nekdanje 
simpatije. Uteho išče v pisanju pisem zločincu, ki je 
obsojen na smrtno kazen. 

Eric Wilson, 
Teresa 
Preston 

OKTOBRSKI OTROK Roman o vprašanju splava in sprejetja življenja 

Rainbow 
Rowel 

ELEANOR IN PARK Najstnika, ki sta odrinjena na rob družbe, v svoji 
drugačnosti najdeta sorodnost in med njima 
preskoči iskrica. Toda, lahko ljubezen res premaga 
vse ovire? 

Louis Schar ZELENO JEZERO Če želiš iz slabega fanta narediti dobrega, mu daš 
nalogo, naj cel dan na vročem soncu koplje luknje 

Brian Selznick DEŽELA ČUDES Zgodba o Benu in Rose. V tem romanu v slikah, se 
njuni zgodbi nenehno prepletata in bralca 
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pripeljeta do presenetljivega konca, v katerem se 
njuna zgodba združi v eno 

Cvetka 
Sokolov 

VSAK S SVOJEGA 
PLANETA 

Zastavi nam vprašanje, kako na naše odnose – 
družinske, prijateljske, medvrstniške, ljubezenske – 
vpliva (krščanska) vera 

Cvetka 
Sokolov 

KAR NE UBIJE Težave najstnikov, odraščanja, potrebe po zabavi, 
problem posilstva 

Karen 
Thomson 
Walker 

ČAS ČUDEŽOV Apokaliptična zgodba o propadanju sveta in boju za 
obstanek človeštva skozi oči odraščajočega dekleta 

Suzana 
Tratnik 

TOMBOLA ALI 
ŽIVLJENJE! 

16-letnica iz neurejene družine išče svoje mesto v 
družbi in življenju 

Irena 
Velikonja 

POLETJE NA 
OKENSKI POLICI 

Najstnica v poletnih počitnicah opazuje svet z 
okenske police, doživlja prva ljubezenska čustva in 
se spopada z vzgojo ločenih staršev 

Janja Vidmar BARABA Prikaz najstnika, ki je izpostavljen  družinskemu 
nasilju 

Janja Vidmar ČRNA VRANA Pretresljiv roman o medvrstniškem nasilju in še 
marsičem drugem 

Janja Vidmar PINK Humoren prikaz odraščanja najstnice v Mariboru v 
letu Titove smrti 

Jani Virk BREZ IMENA Pisatelj v središče zgodbe postavi fanta, ki so ga 
starši pustili na cedilu 

Cao Wenxuan BRON IN SONČNICA Pretresljiva zgodba o prijateljstvu deklice in dečka 
na kitajskem podeželju sredi prejšnjega stoletja 

Nicola Yoon VSE, VSE Madelin ne sme iz hiše, saj boleha za izjemno 
redko boleznijo. Pokonča jo lahko že majhen vdih 
neprečiščenega zraka, toda ljubezen ji zmeša glavo 
in odloči se za beg od doma.  

 


