
ZGODOVINSKI ROMANI 
 

1. Umberto Eco, Ime rože 
Zaplet se suče okrog skrivnostne smrti redovnika v srednjeveškem samostanu iz 13. stoletja, kamor Eco postavi svojega 
junaka, frančiškana Viljema iz Baskervilla in njegovega učenca Adsona. Meniha se znajdeta sredi labirinta samostanskih 
prostorov, obdana z molčečnostjo prebivalcev, ki očitno ne živijo pričakovano spokojnega in čistega življenja. Ko 
se vmeša inkvizicija, postanejo razmere zrele za enega najbolj nenavadnih razpletov. 
 
2. Umberto Eco, Praško pokopališče 

Tajne službe, dvojni vohuni, izdajalski častniki, grešni duhovniki. Torino, Palermo, Pariz. Prostozidarji, garibaldinci, 
karbonarji, mazzinijevci. Histerična satanistka, opat, ki dvakrat umre, po krivem obsojeni Dreyfus. Nekaj mrtvakov v 
pariškem odtočnem kanalu. Ponarejena listina Protokoli starih sionskih modrecev. Pariška komuna, hudodelci, 
izdelovalci bomb. Umetne brade, lažni notarji, satanistične bratovščine, črne maše. Bizarni spolni odnosi. Nenavadni dr. 
Froide. To je 19. stoletje. Med vsemi pa križari genialni ponarejevalec in lažni stotnik Simone Simonini, spletkari, se 
udinja raznim gospodarjem, si rešuje kožo, sovraži Jude, ponareja listine, spreminja identiteto in se sprašuje »Kdo sem 
jaz?«. Vse osebe v Praškem pokopališču razen Simoninija so v resnici živele in počele, kar počnejo v romanu. Pa tudi 
glavni junak počne stvari, ki so bile v resnici storjene, le da so bile v resničnosti verjetno delo različnih oseb. Morda pa 
tudi ne; kdo bi zagotovo vedel …  
 
3. Patrick Süskind, Parfum 
Pariz, 18. stoletje; čas neznosnega mestnega smradu. Ulice smrdijo po gnoju, dvorišča po urinu, stopnišča po podganjih 
iztrebkih, kuhinje po pokvarjenem zelju in spalnice po umazanih rjuhah. Sredi teh vonjav se nekega vročega poletnega 
dne rodi Jean-Baptiste Grenouille – otrok brez lastnega vonja, a s čudežno občutljivim vohom. Prične se ena najbolj 
nenavadnih in osupljivih zgodb v sodobni literaturi. 
 
4. Noah Gordon, Zdravnik 
Pustolovska in navdihujoča zgodba o iskanju medicinskega znanja v brutalnem času predsodkov in vraže-
verja visokega srednjega veka. 
London, 11. stoletje. Ko devetletni Rob Cole prime za roko svojo umirajočo mater in začuti, kako jo zapušča 
življenjska sila, ne more slutiti, da je to strašno zavedanje prihajajoče smrti poseben dar, ki ga bo popeljal iz 
domačega okolja skozi celotno Evropo do zdravniške šole v Isfahanu. Čeprav kot sirota postane vajenec 
brivca-kirurga in prakticira sumljivo medicino, se njegove veščine ostrijo z znanjem in spozna, da je bil rojen, 
da bi postal zdravilec in zdravnik. Njegovo iskanje ga vodil od težko prehodnih cest in nevarnih ulic Britanije 
skozi celotno Evropo do razkošnih in pokvarjenih palač Perzije ter šole največjega zdravnika njegovega 
časa, Ibn Sine. Pod krinko žida gara kot vojni kirurg v času konfliktov med bleščečimi vzhodnimi imperiji, kjer 
ga pod okrilje vzamejo mogočni možje, da bi ga potem ogrožala kuga in kruti predsodki mul in duhovnikov. 
In ob čistem plamenu strasti do znanja v njem srčno gori tudi žgoč ogenj ljubezni do rdečelase lepotice, ki je 
nikoli ni mogel povsem zapustiti. 

 
5. William Dietrich,  Napoleonove piramide 
Veličastna avantura, prestreljena z zgodovino in vrhunskim zapletom, izpod peresa Pulitzerjevega nagrajen-
ca. 
Revolucionarna Francija, leto 1798. Ameriški avanturist Ethan Gage, kockar, ostrostrelec in učenec pokoj-
nega Benjamina Franklina, si neke noči priigra skrivnosten medaljon. Že čez nekaj ur mu podtaknejo umor 
prostitutke, zato pobegne in se pridruži Napoleonovim četam na pohodu proti Egiptu. 
Med 167 člansko skupino znanstvenikov in inženirjev, ki spremljajo vojsko, ga sprejmejo zavoljo njegovega 
obeska, poznavanja električne energije in obljube, da bo pomagal razrešiti skrivnost velikih piramid. Čeprav 
se podaja v vojno, mu sledijo sovražniki, ki se želijo za vsako ceno dokopati do medaljona in moči, ki jo ta 
obljublja. 

 
6. William Dietrich, Ključ iz Rosette 
Gage se tokrat znajde v Sveti deželi, kjer poskuša odkriti legendarni papirusov zvitek modrosti in pri tem vztraja celo med 
Napoleonovim napadom leta 1799. Radovedni pustolovec dokument res odkrije, a mu ga Napoleonovi ljudje ukradejo, 
zato jim sledi v Francijo, kjer se mora spoprijeti s starimi sovražniki. Le s svojo iznajdljivostjo in drznostjo bo lahko 
preprečil, da bi svetu zavladale temne sile. 

 
7. Laurent Binet, HHhH 
»Himmlers Hirn heisst Heydrich« ali «Himmlerjevi možgani se imenujejo Heydrich«. Reinhard Heydrich je bil eden 
najnevarnejših ljudi tretjega rajha in veliki načrtovalec holokavsta, ki se je zdel neuničljiv, vse dokler ni postal tarča 
operacije Antropoid. 
Francoski pisatelj  je v svojem prvencu, mešanici napetega trilerja, zgodovinskih dejstev in metafikcijskih izmišljij, 
mojstrsko ovekovečil junaško dejanje odpornikov Jozefa Gabčika in Jana Kubiša, ki je spremenilo tok zgodovine. Roman 
je prejel nagrado Goncourt za prvenec. 



8. Stacy Schiff, Kleopatra 
Nova resnica o Kleopatri prihaja izpod peresa Pulitzerjeve nagrajenke. Če mislite, da veste dovolj o eni najslavnejših 

žensk vseh časov, se motite. Stacy Shiff nam s posebnim pripovednim žarom razkriva, da Kleopatra ni bila le očarljiva 
zapeljivka, ampak tudi in predvsem podjetna ženska, ki je znala spretno izkoristiti svoje darove – bogastvo, moč in 
inteligenco – za sklepanje političnih odločitev in vojaških zvez.  
Življenjepis temelji na zgodovinskih dejstvih in opozarja na številne mite in legende, ki so se s tisočletji napletli okrog 
Kleopatre, a nimajo resnične podlage. 
 

9. Philippa Gregory, Druga sestra Boleyn 
Mary Boleyn pritegne pozornost Henrika VIII., ko pride na dvor kot štirinajstletno dekle. 
Sprva je nad kraljem očarana, a njene sreče je konec, ko odkrije, da je le figura v častihlepnih spletkah svoje družine. Ko 
Henrikovo zanimanje zanjo upade, Mary ukažejo, naj za to vlogo pripravi svojo prijateljico in tekmico: sestro Ano.  
 
10. Philippa Gregory, Dediščina Boleynovih 
Piše se leto 1539. Henrik VIII. se mora znova poročiti in nevarno nagrado – angleško krono – prejme Ana Klevska. 
Čeprav jo lepota nove okolice očara, se zaveda, da se okoli nje stiska zanka. Katherine Howard pa naj bi se s 
spogledovanjem povzdignila na prestol. A njeno sorodnico Jane Boleyn preganja preteklost in zapuščina Boleynovih, 
dediščina sumničenj, izdaje in smrti. V tem času prevratov in negotovosti morajo tri mlade ženske poskušati preživeti na 
najbolj nestanovitnem dvoru v Evropi. 
 
11. Philippa Gregory, Bela kraljica 
Razburljiva zgodba Elizabeth Woodville, Bele kraljice, se odvija med vojno rož, dolgo vojno, v kateri se brat bori proti 
bratu in bratranec proti bratrancu. Elizabeth je navadna ženska iz rodbine Lancastrov, vdova, ki se v kraljevo družino 
Yorških povzpne zaradi lepote in čarovniških veščin svoje matere. A ko omreži kralja Edvarda in se z njim na skrivaj 
poroči, se njen boj v svetu moških šele zares začne. Dokler se bodo za prestol potegovali drugi, se mlada ljubimca ne 
bosta mogla zares prepustiti svoji ljubezni. Bela kraljica, strastna žena in ljubeča mati, se vztrajno in neusmiljeno bori za 
uspeh svoje družine, njuna sinova pa postaneta osrednja lika nerazrešene uganke, ki že stoletja vznemirja zgodovinarje 
– uganke o skrivnostnem izginotju princev v londonskem Towru.  
 

12. Philippa Gregory, Rdeča kraljica 
Margaret Beaufort pred poroko dobi en sam nasvet svoje matere: »Dekle si, in dekleta nimajo izbire.« Zaveda se, da so 
ženske koristne samo za rojevanje sinov, toda njene ambicije so večje. Vse svoje upe in spretnosti vlaga v svojega 
edinega sina Henryja Tudorja, ki ga želi spraviti na kraljevi prestol. Za njeno edino možnost se na koncu izkaže Elizabeth 
Woodville, Bela kraljica, s katero se dogovorita za poroko med Henryjem in Elizabethino hčero, kar bi pomenilo tudi 
konec vojne bratrancev. Se bo njuna želja uresničila? 
 

13. Ildefonso Falcones de Sierra, Morska katedrala 
Razkošen zgodovinski roman o svobodi, ljubez¬ni, vojni, izdaji, kugi, antisemitizmu in inkviziciji v 14. stoletju. 
Srednjeveško mesto Barcelona doživlja zlato dobo razcveta. Njeni najrevnejši meščani kamen za kamnom 
gradijo veličastno cerkev ob morju – Morsko katedralo. V njeni senci spremljamo življenje Arnaua, ki se 
skupaj z očetom zateče v mesto pred neusmiljenim fevdalnim gospodom in si skuša prislužiti svobodo. Po 
lakoti, kugi in mladostni ljubezni se Arnauovo življenje nosača kamenja postavi na glavo, ko ga kralj Pedro III. 
zaradi poguma v bitki razglasi za barona in ga prisili v poroko z Elionor, ki je Arnau ne ljubi. Njegov novi 
status pa ni povšeči številnim zavistnežem, ki se zarotijo proti njemu in mu nakopljejo na glavo inkvizicijo. 
 

14. Ildefonso Falcones de Sierra, Fatimina dlan 
Španija v 16. stoletju. Hernando je plavooki sin moriske, ki ga je pri trinajstih oskrunil španski duhovnik. 
V okolju prikrite muslimanske skupnosti, kjer živi, ga pripadniki skupnosti zaradi tega zaničujejo. Španci moriske 
nenehno preganjajo. V enem od spopadov z vojsko kralja Filipa II. Hernando spozna Fatimo in se vanjo zaljubi. Zgodba 
pa se zaplete, saj mu Fatima nikakor ni usojena … Če se musliman bojuje ali je prisoten na poganskem ozemlju, ni 
nujno, da je po videzu drugačen od tistih, ki ga obdajajo. Morda jim bo raje podoben ali pa jim bo prisiljen biti podoben, 
da bo njegovo ravnanje koristilo veri, podobno kot poučevanje, tolmačenje verskih skrivnosti in njihovo širjenje med 
muslimani, popravljanje povzročene škode ali kaj podobnega. Ahmad Ibn Tejmija (1263-1328) je znameniti arabski 
pravnik. 
  

15. Valerio Massimo Manfredi, Talisman Troje 
Po končani trojanski vojni se grški junaki zmagoslavno vračajo domov. Tam pa jih čaka neprijetno presenečanje: njihove 
žene so se med tem povezale in se dogovorile, da bodo svoje dolgo odsotne može pobile in zavladale same. 
Agamemnona ubije žena, Odisej blodi po morju, Menelaj spregleda zaroto kraljic in jim napoveduje vojno, Diomed pa se 
odloči, da bo zapustil nezvesto ženo in si poiskal novo domovino. Pluje proti zahodu, ob opisu njegove poti spoznavamo, 
kakšna je bila jadranska obala (Albanija, Dalmacija in Italija) v bronasti dobi. V to glavno zgodbo so vpletene refleksije o 
trojanski vojni in resničnem vzroku, zakaj naj bi se Grki odpravili proti Troji. Parisova ugrabitev Helene je bila le navidezni 
vzrok, v resnici so Grki hoteli dobiti čarobni kip Atene, ki tistemu ljudstvu, ki ta kip ima, zagotavlja varno in svetlo 
prihodnost. 
 



16. Valerio Massimo Manfredi, Talosov ščit 
Antika. Grčija. V Šparti vladajo strogi zakoni: če se otrok rodi s telesno hibo, ga izpostavijo volkovom.Tako 
mora plemeniti Aristarh zaradi otrple nožice izpostaviti svojega drugega sinka. A fantek preživi, saj ga pred 
kruto usodo reši star pastir. Ta ga poimenuje Talos in ga vzgaja kot svojega vnuka. Odraščajočemu 
mladeniču pozneje razkrije skrivnostno izročilo svojega zdaj zasužnjenega ljudstva in ga nauči rokovanja z 
lokom. Talosa pa zanimajo tudi špartanski vojaki, saj občuduje njihovo moč in vztrajnost. Potem pa odkrije, 
da je potomec ene najplemenitejših družin Šparte, in v njegovi notranjosti se razplamti boj med obema 
svetovoma, ki jima pripada. 

 

17.  Sherry Jones,  Dragulj iz Medine 
Zgodba o preroku Mohamedu in njegovih ženah. Ajša je hči bogatega trgovca iz Meke. Pri devetih letih jo 
oče poroči z veliko starejšim prerokom Mohamedom. Pozneje se ji pridruži še mnogo novih žena in v hiši 
vladata tekmovalnost in ljubosumje. Tudi družba tistega časa je polna verske nestrpnosti in preganjanja, 
političnih nasprotnikov in vojn. Ajša kmalu postane Mohamedova najljubša žena, njegova zaupnica in 
svetovalka, po smrti preroka pa tudi ena najpomembnejših in najbolj cenjenih žensk islama ter neustrašna 
branilka Mohamedovega Izročila.  
 

18. Simon Scarrow, Krvavi krokarji 
Rimski imperij se že skoraj deset let neuspešno bori za popolno prevlado nad Britanijo. Vendar pa 
nasprotnikova domača plemena, ki jih vodi neustrašni bojevnik Karatak, grozijo, da bodo uničila vse. 
Guverner Ostorij iz Londinija odpokliče prefekta Kata in centuriona Makra. Dobita nalogo, da vodita novo 
konjeniško kohorto v osrčje gorovja na severu in uničita naraščajoče odporništvo med plemeni. Ampak 
Karatak ima vse bolj velikopotezne načrte, nemiri pa vzniknejo tudi v Makrovih in Katovih bojnih vrstah, saj v 
severni trdnjavi Brukcij vlada delitev na rimske legionarje in trakijske bojevnike pod vodstvom okrutnega 
poveljnika Kverta, ki seje strah in trepet med domačini. 
Vendar pa bo ta končna preizkušnja krvave krokarje, kot se imenujejo prebivalci trdnjave Brukcij, prignala na 
rob moči. In če iz te bitke ne pridejo kot zmagovalci, bo na kocki vloga cesarja Klavdija, temelji rimskega 
imperija pa se bodo močno zamajali. 
 

19. Simon Scarrow; Legija, Centurion, Gladiator, serija o Orlih (V znamenju orla, Orli 
na pohodu, Ko orli lovijo, Orlov plen , Orli in volkovi ...) 

Romani o Rimskem cesarstvu. 

20. Sa Shan: Cesarica 
Zgodovinski roman o kontroverzni kitajski cesarici Vu je njen drugi roman in se spušča v zgodovino starodavne dinastije, 
ki se je na prestolu obdržala od 7. do 10. Stoletja. Zgodovinarji ga opisujejo kot zlato obdobje kozmopolitanske kulture na 
Kitajskem. Spremljamo usodo glavne junakinje, ki z pogumom ter odločnostjo postane cesarjeva žena in po njegovi smrti 
prva kitajska cesarica. 
 
21. Jason Goodwin: Drevo janičarjev 
Zgodovinski detektivski roman o odkrivanju zarote v Istanbulu 19. stoletja. Iz romana veje vonj po začimbah z velikega 
bazarja, ki se meša z omamnimi dišavami harema v palači Topkapi. A iz oblaka opojnih dišav se že na prvih straneh 
izvije tudi rezek in manj prijeten vonj po truplu vojščaka, ki ga najdejo zveriženega v velikanskem kotlu. Vrhovni poveljnik 
oboroženih sil zasluti zaroto širših razsežnosti, katere cilj je zamajati temelje Osmanskega cesarstva. Klobčič spletk je 
zmožen razplesti samo en človek: Yashim, detektiv v službi njegovega veličanstva. Možak poznih tridesetih let se 
ponaša s številnimi darovi, od znanja tujih jezikov do vrhunskih kulinaričnih sposobnosti, vprašljiva je le njegova moškost, 
saj je Yashim v resnici – evnuh. 
 
22. Mario Puzo: Družina: nepozabni Borgijci 
V romanu avtor bralca popelje v 15. stoletje, v Rim, in z enako neposrednostjo, s kakršno je nekoč razodel skrivnosti 
mafije, razkrije samopašnost ter spletkarstvo Vatikana tiste dobe. Središče pripovedi je Rodrigo Borgia oziroma papež 
Aleksander VI., moški, s čigar nenasitno slo po moči, razkošju in ženskah, se je lahko merila edino njegova strastna 
ljubezen do lastne družine. Obkrožajo ga njegovi izjemni otroci: preprosti, premalo ljubljeni Jofre; razdražljivi, brezsrčni 
Juan; lepa, odločna Lucrezia; in seveda vročekrvni vojskovodja Cesare, ki je bil Machiavellijev prijatelj ter obenem njegov 
navdih. 
 
23. Maurice Druon: Prekleti kralji 
Zajema precej široko obdobje zanimive francoske zgodovine, od kraljevanja Filipa Lepega in “pokola” templjarjev ter s 
tem pridobljenega 13 letnega prekletstva nad dinastijo Valois. (zadnja izmed teh – 13. rod je bila Margot Valoiška - Film: 
Kraljica Margot). Serija se konča s stoletno vojno med Francijo in Anglijo ki jo je povzročila Elizabeta (Valoiška poročena 
s homoseksualnim angleškim kraljem Henrikom) zaradi francoskega prestola, potem ko so umrli vsi njeni bratje. Spletke, 
zastrupljanje, zakoni, umori, prekletstva, pokvarjeni papeži, manipulativni kralji, vse prepleteno v življenjske zgodbe 
mnogo posameznikov, ki so pisali zgodovino 



 
24. Karl Bruckner: Zlati faraon 
Angleški arheolog Carter je po dolgem iskanju odkril pri Tebah ob Nilu grobnico faraona Tutankamona in v njej 
neprecenljive zaklade. Zakladi, po egipčanskem običaju priloženi balzamiranemu kraljevemu truplu, pa niso bili 
nedotaknjeni. Že v faraonskih časih so tatovi odnesli številne dragocenosti. Kdo so bili tatovi, iz kakšnih nagibov so se 
lotili tveganega dejanja, in ali niso morda vdrli v grobnico po kakem naročilu?Ta vprašanja so nagnila pisatelja, da je 
zgodovinska dejstva, ki so prišla na dan ob arheološki najdbi, dopolnil z dobršno mero lastne fantazije, predvsem pa z 
nespornim pripovednim darom in ustvaril delo, ki priteguje ne samo mladega, marveč tudi odraslega bralca. Zgodba se 
začne pred 33oo leti in sicer z roparskim podvigom skupinice egipčanskih … 
 
25. Robert Harris: Pompeji 
Soparen poznoavgustovski teden. Kje naj človek lepše preživi zadnje poletne dni kot v čudovitem 
Neapeljskem zalivu? Ob vsej njegovi obali najbogatejši prebivalci rimskega imperija počivajo v svojih 
razkošnih vilah. Največje vojno ladjevje sveta je mirno zasidrano v Mizenu. Turisti zapravljajo denar v 
obmorskih letoviščih, kot so Baje, Herkulaneum in Pompeji. 
Samo en človek je zaskrbljen. Inženir Mark Atilij Prvi je pravkar prevzel upravljanje Avgustovega vodovoda, 
po katerem priteka pitna voda za četrt milijona ljudi v devetih mestih ob zalivu. Izviri pa so po dolgih 
desetletjih prvič začeli usihati. Atilijev predhodnik je izginil. In nekje na šestdeset milj dolgem glavnem vodu 
je nastala okvara - nekje severno od Pompejev, na pobočjih Vezuva. Pošteni, iznajdljivi in nepodkupljivi Atilij 
obljubi slavnemu učenjaku in poveljniku ladjevja Pliniju, da bo odpravil okvaro, preden se zbiralnik vode 
izprazni. Ko pa odide proti Vezuvu, odkrije sile, ki jih tudi edina svetovna velesila ne more ukrotiti. 
 

26. Henry Rider Haggard, Dekle z biseri 
Dekle z biseri pripoveduje o času prvih kristjanov, predvsem o lepi Mirijam, ki se zaljubi v Marka, rimskega častnika. 
Vendar se Mirijam ne more poročiti z njim, da ne bi zatajila svoje vere. Ob tem pa jima stoji nasproti še Kaleb, prijatelj iz 
otroštva, ki goji do dekleta močna čustva. Pot do uresničenja te ljubezni je spričo notranjih dilem in zunanjih nasprotovanj 
dolga in negotova.  
 
27. Oliver Pötzsch, Rabljeva hči 
Prvenec Oliverja Pötzscha o dinastiji rabljev na Bavarskem, se bere kot lahkotnejša zgodovinska kriminalka. Avtor sam 
je namreč potomec Kuislov in knjiga Rabljeva hči ter vsa ostala nadaljevanja, temeljijo na nekaterih resničnih dejstvih. 
Osrednja oseba romana je mestni rabelj Jakob Kuisel, ki svojo poklicno veščino opravlja dosledno ter pošteno. Ko 
mestni veljaki zaradi nenavadnih dogodkov osumijo čarovništva babico Martho Stechlin, pričnejo Jakob, njegova hči 
Magdalena in mladi medikus Simon raziskovati. Prepričani so, da je pravi krivec nekdo drug. 
 
28. Oliver Pötzsch, Rabljeva hči in črni menih 
Nemški pisatelj v tem romanu uspešno nadaljuje zgodbo o rabljevi družini Kuisl iz 17.stoletja, glavne like pa tokrat 
postavi pred veliko uganko: kdo je odgovoren za umor župnika? Truplo le-tega je odkrito globoko pod cerkvijo v zatohli 
kripti, kjer se nahaja sarkofag, v njem pa okostje templjarja. Mladi medikus Simon, oče in hči Kuisl ter župnikova sestra 
Benedikta, si nadvse želijo razvozlati umor, predvsem pa skrivnostno uganko z namigom o bajnem zakladu templjarjev. 
Sledi zapleteno in napeto odkrivanje novih in novih ugank, ob tem pa se vsi večkrat znajdejo v smrtni nevarnosti, kajti še 
nekdo drug se hoče dokopati do končne rešitve. 
 
29. Vladimir Bratol, Alamut 
Pripovedno snov jemlje iz 11. stoletja, ko se v trdnjavi Alamut na današnjem iranskem ozemlju, pod taktirko Hasan ibn 
Sabe rojeva sekta Ašašinov-terorističnih gverilcev. Šolski prikaz manipulacije množic, ki glavnega arhitekta, ki se 
poslužuje izrojene variacije Platonovega nauka o votlini, ne poveličuje. Zamerljivi sociopat je v kontrastu z zavedenimi, 
katerih zdravo seme človečnosti, bi v boljših okoliščinah drugače klilo. Piše prepričljivo, psihološko dognano, s tanko 
mejo med fikcijo in zgodovinsko resnico. Branje sproža strašljiv občutek, ki bi ga lahko prevedli v vprašanje: »Kaj pa če 
je vse to res in se z nami dogaja nekaj podobnega?« 
 

30. Anthony Doerr, Vsa ta nevidna svetloba 
Leto 1934. V Franciji šestletna Marie-Laure preživlja dneve z očetom v pariškem naravoslovnem muzeju in 
sanjari o skrivnostih živlaskega in rastlinskega kraljestva. V Nemčiji osemletni Werner raziskuje čarobni svet 
tehnologije onkraj sirotišnice in sanjari o boljši prihodnosti. Ne eden ne drugi ne vesta, da se bodo njune 
sanje kmalu razblinile; odnesla jih bo reka vojnih grozot in ju potegnila v vrtinec nasilja, izgub in nemogočih 
odločitev. 
O čem naj sanjajo otroci, ko postane zgodovina nočna mora? 
 

31. Markus Zusak, Kradljivka knjig 
Roman Kradljivka knjig, ki je postavljen v čas druge svetovne vojne, skozi oči smrti pripoveduje zgodbo o 
Liesel Meminger, ki živi v rejniški družini v bližini Münchna. Tam se znajde zato, ker njeno mater, komunistko, 
transportirajo v Dachau. Čeprav Liesel ne zna brati, na pogrebu svojega brata prvič ukrade knjigo – precej 
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srhljivi priročnik za grobarje. Ko se s pomočjo svojega rejniškega očeta nauči brati, knjige postanejo njena 
strast. Drugi kradejo hrano za preživetje, ona pa krade knjige, ki jih nato med bombnimi napadi deli z drugimi. 
Tako ona kot okoliški prebivalci se vse bolj spreminjajo, tako zaradi vsebine knjig kot tudi grozot, ki se 
dogajajo okrog njih. 
 

32. Marina Fiorato: Beneško naročilo 
V Benetke pripluje ladja iz Konstantinopla. Z ladje se izkrca in opoteče potnik, ki s seboj prinaša darilo - kugo, 
ki se v nekaj dneh razširi po celem mestu. Turškemu sultanu se s tem uresniči želja po maščevanju. Skupaj 
z ladjo pa prispe tudi slepa potnica, mlada in lepa Fejra. Samo po zaslugi svojega medicinskega znanja 
preživi in ubeži kugi. Še pred pristankom ladje pa beneški dož naroči slavnemu italijanskemu arhitektu 
Andreu Palladiu, naj zgradi najimenitnejšo cerkev v svoji karieri, da bo z njo odrešil Benetke pred kugo. 
Medtem pa tudi znani kužni zdravnik Annibale poskuša rešiti prebivalce pred smrtonosno okužbo. Pri tem 
mu na pomoč priskoči Fejra, ki zdravnika s svojim izgledom in znanjem popolnoma očara. 
 
 

33. Marina Fiorato: Hči Siene 
Palio je bil središče: palio je bil Siena. Če si vedel to, si vedel vse. 
Zgodovinski roman nas popelje v 18. stoletje, v toskansko mesto Siena, kjer se odvija znamenita konjska 

dirka palio. V tej dirki sodelujejo jahači – predstavniki mestnih četrti (vsak s svojim živalskim simbolom), ki 

trikrat obkrožijo mestni trg. Osrednja zgodba sloni na tej smrtonostni dirki, ob njej pa se prepletata usodi 

dveh žensk: najlepše mladenke v Sieni Pie Tolomei ter vladarice mesta vojvodinje Violante de Medici. Avto-

rici je uspelo spisati roman pristno, prepričljivo ter s šarmom, rezultat pa je zanimiva mešanica podrobnih 

zgodovinskih dejstev in romantike. Rivalstvo, izdaja, spletke, pogum, moč ljubezni, so povezovalne niti, ki se 

v romanu vrtijo okoli konjske dirke. To zgoščeno strukturo zgodovinskega romana pa lepo omehča romanca 

med Pio in Riccardom. 
 
34. Margriet de Moor: Slikar in dekle 
Zgodovina, ujeta v trenutku večnosti 
Zgodba tega stilsko izredno dovršenega romana temelji na resničnem dogodku in se odvija na ozadju druge 

polovica osemnajstega stoletja. Glavna junaka sta pripadnika različnih družbenih slojev, na eni strani je rev-

na priseljenka v Amsterdam Elsje Christiaens, ki se v afektu spozabi in s sekiro ubije svojo stanodajalko, 

zaradi česar jo obsodijo na smrt, na drugi strani pa je slavni slikar Rembrandt van Rijn v zenitu svojega 

ustvarjanja. Na dan usmrtitve se njuni poti prekrižata ter za vedno ostaneta ovekovečeni v Rembrandtovi 

sliki Elsje Christiaens na vislicah, ki je to pisanje navdihnila. Slikar, ki se želi sprva izogniti obešanju tega 

nesrečnega dekleta pred Mestno hišo na trgu Dam, se kasneje odpravi do vislic s slikarskim potrebščinami v 

roki. Njuno srečanje, ki se sicer zgodi po dekletovi smrti, tako ostane za vekomaj zabeleženo v zgodovini 

nizozemske umetnosti. 

 
35. Anna Wambrechtsamer: Danes grofje Celjski in nikdar več 
Roman se prične v času, ko je Friderik II. Celjski zaprt, saj naj bi umoril svojo ženo Elizabeto Frankopansko, 
da bi se lahko poročil z Veroniko Deseniško. Pripoved poteka o tem, kako so iz Žovneških gospodov celjani 
postali Celjski grofje, kako so prišli do grofije, vse do propada mogočne dinastije s smrtjo Ulrika Celjskega v 
Beogradu. Poudarek ni toliko na politiki, kot na značaju posameznih ljudi in pomembnih zgodovinskih 
osebnostih tistega časa. Pripovedovalec je v večini oproda Friderika Celjskega, Jošt Soteški. 
 

36. Kate Quinn: Hčere Rima 
Obsežna in napeta pripoved o najbolj krvavem obdobju rimske zgodovine skozi oči dveh vplivnih 
žensk.  
Piše se leto 69. Rimsko cesarstvo utrjuje svoj položaj. Leto štirih cesarjev bo spremenilo vse – še posebej 
življenji dveh sester, ki sta močno odvisni od tega, kako se bo izteklo. Elegantna in ambiciozna Kornelija 
pooseblja bistvo popolne rimske soproge. Živi za dan, ko bo njen zvesti mož postal cesar. Njena sestra 
Marcela je bolj vase zaprta in na zunaj zadovoljna s tem, da zgodovino zapisuje, ne pa oblikuje. Ko pa krvavi 
udar njun svet postavi na glavo, morata obe ravnati karseda previdno, če hočeta preživeti. Kornelija se trudi 
sestaviti koščke svojih raztreščenih sanj, Marcela pa odkrije, da s svojo pretkanostjo in nadarjenostjo zlahka 
vpliva na je nadarjena za to, da vpliva na najvplivnejše moške v Rimu. Navsezadnje je lahko samo eden 
cesar ... in samo ena cesarica 

 

37. Nick Drake: Tutankamon 
Egipt leta 1324 pr. n. št. Na zlatem prestolu Tutankamon, Ehnatonov sin, vlada kraljestvu, ki naj bi bilo 
najmočnejše in najveličastnejše. Toda kralj, star komaj osemnajst let, in njegova prav tako mlada kraljica 
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Ankesenamon morata znova uveljaviti vlogo in moč velike dinastije, zato se nenehno bojujeta s političnimi in 
osebnimi spletkami dvora. Njuna najnevarnejša nasprotnika sta Aj, regent in "božji oče", ter Horemheb, 
general vojske Dveh dežel. A ko je ogrožena njuna lastna varnost, potrebujeta nekoga zunaj dvora, ki mu 
bosta lahko zaupala svoji življenji. 
Rahotep, glavni detektiv pri tebanskih medžajih in "iskalec skrivnosti", ne more zavrniti povabila z dvora, 
čeprav se že ukvarja s pohabljenimi trupli mladih ljudi, ki so jih našli v sencah mestnih ulic. A kar odkrije v 
osrčju temnih palačnih prostorov, spremeni potek raziskave in življenje njegove družine postavi na kocko ... 
 
 

38. Valerio Massimo Manfredi: Tiran 
Na Siciliji se začne neskončen dvoboj med moškim in velesilo. Dionizij, star šele dvajset let, neustrašen 
bojevnik sirakuške vojske, je navzoč pri strašnem pokolu v Selinuntu, sijajnem grškem mestu na meji s 
kartažansko provinco, do katerega pride zaradi obotavljanja demokratske vlade. Ogorčenje in bes v njem 
podžgeta tri odločitve: demokracija je neuporabna, Kartažani so smrtni sovražniki Grkov, edini človek, ki jih je 
sposoben pregnati s Sicilije, pa je on sam. 
Da bi dosegel popoln nadzor nad gospodarskimi in vojaškimi viri svojega mesta, je pripravljen očrniti spom in 
nase za vsa prihodnja stoletja in se za večno ožigosati kot tiran. Tako se začne dogodivščina moža, ki je 
ustanovil največjo vojsko starega veka, izumil pogubne bojne stroje, zasnoval razdiralne pentere in v nekaj 
mesecih pozidal najširše obzidje, kar jih je kdaj videl svet. Proti Kartažanom se je bojeval v petih vojnah, 
brez milosti je pokončal številne sovražnike in več prijateljev ter nazadnje ustanovil državo, ki se je raztezala 
do severnega dela Jadranskega morja. 
 

39. Conn Iggulden: serija Osvajalec (Volk s planjav, Gospodarji loka,  Mogočni 
vladar, Imperij srebra, Osvajalec) 
Pripoved o velikem osvajalcu Džingiskanu, ki je združil mongolska plemena in ustanovil enega največjih 
imperijev. 
 

40. Conn Iggulden: serija Imperator (Rimska vrata, Smrt kraljev, Polje mečev, Bogovi 

vojne) 
Pripoved o Juliju Cezarju. 
 

41. Jean M. Auel: serija Otroci zemlje (Rod jamskega medveda, Dolina konj, Rod 
jamskega medveda,  Pot domov, Zavetje skal, Dežela poslikanih jam) 
Vznemirljiv izlet v človeško prazgodovino. Prva knjiga zbirke je začetek Ajline poti, poti ene 

najbolj priljubljenih junakinj sodobnega romanopisja. Pisateljica Jean M. Auel si je zamislila 

srečanje pripadnikov dveh različnih stopenj v razvoju človeške vrste, ki živijo na istem 

ozemlju (severno od Črnega morja), in v spretno zasnovani zgodbi opisala vsakdanje življenje 

človeka v ledeni dobi. Predvsem pa je to zgodba o deklici Ajli, pripadnici kromanjonske rase, 

ki jo reši in vzgoji neandertalsko pleme, v razumskem in genetskem pogledu bolj zaostalo od 

nje. Čeprav je očitno drugačna od njih - se smeji, joče, govori drugačen jezik, je radovedna -, 

jo Rod sčasoma sprejme za svojo. Toda konflikt je neizogiben. 
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