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Angel, pojasnjuje Slovar slovenskega knjižnega jezika (DZS,1995), je dobro duhovno bitje, ki biva zunaj vidne narave; čisti, 
dobri angeli; zbori angelov; lepa, dobra je kot angel. Slovar navaja tudi ekspresivno rabo: angel pomeni zelo dobrega 
človeka, navadno je to ženska: moja mati je bila angel … 
 

IVAN POTRČ 
Ptuj, 1913−1993 
 
Prešernova nagrada, 1947, 1955 

PREPOVEDANO ŽIVLJENJE: kratka proza iz tridesetih let. Spremna beseda Jožica Čeh Steger. 
Maribor: Litera, 2012. Zbirka Piramida, 308 str. 
 

… Minila so leta. Neko nedeljo sta prišla po cesti srednje velik suh moški in mestno 
oblečena ženska. Ustavila sta se pred hišo na cesti, kakor da si ne upata na dvorišče. Moški 
je vprašal po očetu … 

JOSIP OSTI 
Sarajevo, 1945 
 
Vilenica, 1994 
Veronikina nagrada, 1999 
Jenkova nagrada, 2006 

IZGON V RAJ: izbrane pesmi. Izbral in spremno besedo napisal Boris A. Novak. Ljubljana. 
Mladinska knjiga, 2012. Knjižnica Kondor: izbrana dela domače in svetovne književnosti; zv. 340, 
421 str. 
 

… Nekoč, v mladosti, sem pisal pesmi, ki so / dišale po rožah. … Hotel sem, da bi bile / všeč 
dekletom, ki jih bodo brale. Danes, / v starosti, sadim rože, ki dišijo po / mladostnih 
pesmih, v želji, da bi bile všeč / starkam, ki se vsak dan sprehajajo po poti / ob vrtu … 

ALBERT CAMUS 
1913–1960 
 
Nobelova nagrada, 1957 

TUJEC. Prevedla Suzana Koncut. Ilustrirala Alenka Sottler. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 
Veliki večni romani, 106 str. 
 

… Že tretjič sem zavrnil kaplanov obisk. Nimam mu kaj povedati, ni mi do govorjenja, tako 
ali tako se bom kmalu srečal z njim. Zame je zdaj najpomembneje, da ubežim morilskemu 
stroju, da ugotovim, ali obstaja rešitev pred neizbežnim … 

MAJA HADERLAP 
Železna Kapla, 1961 
 
Nagrada Prešernovega sklada, 1989 
Nagrada Ingeborg Bachmann, 2011 
Nagrada fundacije Ravensburger Verlag, 
2011 
Nagrada Bruno Kraisky, 2012 
Nagrada mesta Rauris, 2012 
Rizzijeva nagrada, 2013 

ANGEL POZABE: roman. Prevedel Štefan Vevar. Maribor: Litera, 2012, 211 str. 
 

… Po več objavah v revijah naj bi izšla prva knjiga mojih pesmi. Skoraj ne morem verjeti: 
knjiga, ki bo moje slovenske pesmi morda povezala v nekaj drznega, nemara drugače 
usmerila moje študentsko življenje. Prisilila me bo k večji jasnosti, večji natančnosti, upam. 
Odložila bo izginjanje slovenskega jezika na Koroškem, zaneseno verjamem, obudila bo 
iluzijo, da ta jezik še vedno deluje … 

PREŽIHOV VORANC 
1893–1950 
 

Levstikova nagrada, 1949 
Prešernova nagrada, 1950 
 

DEKLE Z MANDOLINO: izbor zgodnje krajše proze. Spremna beseda Silvija Borovnik. Ljubljana: 
Študentska založba, 2011, 243 str.  
 

…Nad trgom je kraljeval stari grad, ki je bil štiristo let razvalina. Iznad kupa starega 
zidovja, poraščenega z ostrogovno, srebotovino in drugim grmovjem, je molel edino še 
nekdanji grajski stolp kvišku, ki je ponosno kljuboval stoletnim viharjem in nevihtam … 

BARBORA KARDOŠOVA 
1969, Slovaška 

ANGELI NE SPIJO. Prevedla Zdenka Hliš Kaaouana. Ljubljana: Amarillo, 2009, 254 str. 
 

… Adam je odprl neko debelo medicinsko knjigo in se poglobil v risbo. Zazehal je in se 
obrnil stran. Čez čas je knjigo brez zanimanja zaprl in odprl prenosni računalnik. Na njem 
je imel naloženih nekaj dobrih računalniških igric, ki ga doslej niso nikoli razočarale … 

SONJA PORLE 
1960, Slovenija 
 
Nagrada zlata ptica, 1997 

ČRNI ANGEL, VARUH MOJ. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2007. Zbirka Žepnice. (Iz)brano 
leposlovje, 183 str.  
 

… A nisem pomislila, in tudi zdaj ne trdim, da so ljudje iz tistega konca sveta drugačni in 
boljši od nas. Pomislila pa sem, priznam, da je tisti, ki se zaveda svoje krhke nebogljenosti 
v vesolju časa ter prostora, razumnejši in pokončnejši človek … 

EINAR MAR GUDMUNDSSON 
1954, Islandija 
 
1. nagrada založbe Almenna bokafelagid 
Nagrada Giuseppe Acerbi 
Častno priznanje danske akademije 
Nagrada Broste 
Nordic Council Prize for Literature, 1995 

ANGELI VESOLJA. Prevedla Tanja Ahlin. Ljubljana: Sodobnost International: Temza, 2011. 
Knjižna zbirka Horizont, 184 str. 
 

… Zunaj je mraz. Včasih sam stojim v temi. Včasih ležim kot otok v mrzlem morju in 
drgetam. Kralj Baldwin Britanski je imel prav: nisem pazil na svoje angele. Že davno so 
popadali na zemljo in zdaj tavajo s pristriženimi perutmi po hodnikih te skrivnostne 
stavbe … 

TRACY CHEVALIER 
Washington, 1962 
 
Nominacija za nagrado orange 

PADAJOČI ANGELI. Prevedla Suzana Jovanovič. Tržič: Učila International, 2009, 327 str. 
 

… Res neprijetno. Imela sva že svojo rutino. Vsi smo bili srečni gospa, dekleta, on in jaz. 
(Vedno pridem zadnja na vrsto.) Približno enkrat na teden sem dekleta peljala na hrib. 
Zabavale smo se vsaka po svoje, gospa pa je lahko sedela doma in brala … 

JURIJ GUSTINČIČ 
Trst, 1921 
 
Red zaslug za narod, 2012 

NISMO ANGELI. Prevod Đurdža Strsoglavec. Ljubljana: Mladina, 2003, 298 str. 
 

... V zasebni sobi newyorške bolnišnice Lennox, ki stoji med dvema prometnima avenijama, 
je zadnje dni življenja preživel Igor Stravinski. Trpel je strahotne muke. Njegovo trpljenje 
je še povečeval nepopisni hrup, ki je do bolnikove postelje prodiral z ulice. Sobe niso 
zvočno izolirali. Po tem se je konec njegovega življenja razlikoval od zadnjih dni 
Giuseppeja Verdija. Temu Italijanu, priznani nacionalni veličini – podelili so mu celo 
naslov senatorja −, je župan Milana slovo od življenja olajšal tako, da je dal pred okni 
skladateljeve sobe raztresti slamo, da se ne bi preveč slišal hrup kočij, ki so vozile mimo … 



MICHAL VIEWEGH 
Praga, 1962 

ANGELI VSAKDANJEGA DNE. Prevod Bojana Maltarić. Ljubljana: Sanje, 2008. Zbirka Sanje, 124 
str. 
 

… Iz njega spet izžareva odločnost – kot da ne bi že milijonkrat izgubil igre. »Največji 
dosedanji mejniki v Karlovem življenju so škoda 1000 MB, škoda 120, škoda favorit, škoda 
felicia in škoda fabia,« našteva skoraj nagajivo, s pogledom na Ilmuth. »Novi model fabie 
je napovedan za prihodnje leto in Karel ga pričakuje tako nestrpno, da se celo njemu 
samemu to zdi otročje.« 
»Vozil pa ga ne bo več,« ugotavljam … 

JUTTA BAUER 
Hamburg, 1955 
 
Nemška nagrada za mladinsko književnost, 
2001 
Nagrada H. C. Andersen, 2010 

DEDKOV ANGEL. Prevod Veronika Saje. Ljubljana: Sanje, 2006, 43 str. 
 

… Dedek je rad pripovedoval. Kadar sem prišel k njemu, mi je zmeraj kaj povedal … 

RAFAEL ALBERTI 
1902−1999, Španija 
 
Premio Nacional, 1925 
Leninova nagrada za mir, 1965 
Zlati venec na struških večerih poezije, 1977 
Premio Cervantes, 1983 

O ANGELIH. Prevod in spremno besedo napisal Ciril Bergles. Cankarjeva založba, 1996. Zbirka 
Bela krizantema, 115 str. 
 

… Valčki neba še niso poročili jasmina s snegom, / tudi vetrovi niso mislili na možnost 
glasbe tvojih las / in tudi kralj še ni ukazal, naj vijolico pokopljejo / v neki knjigi …  

MIRO GAVRAN 
Gornja Trnava, 1961 

POZABLJENI SIN ALI Angel iz Omorine. Prevedel Janez Kajzer. Ljubljana: Orbis, 2000, 180 str. 
 

… Danes sta šla v cerkev Dubravka in Nikola, očka in mama pa sta doma pripravljala 
kosilo in drugo. Jaz nisem šel v cerkev, ker ne znam molitev, pa tudi mama je rekla to ni 
zate, tebe Bog varuje tako in tako … 

TONE PAVČEK 
1928−2011 
 
Levstikova nagrada, 1958, 1961, 2005 
Trdinova nagrada, 1959 
Nagrada Prešernovega sklada, 1965 
Zmajeve dječje igre, 1979 
Prešernova nagrada, 1984 
Kajuhova nagrada, 1986 
Večernica, 1996 
Zlati red za zasluge RS, 2009 

ANGELI. Ilustriral Danijel Demšar. Spremna beseda Saša Pavček. Ljubljana: Mladinska knjiga, 
2012, 81 str.  
 

Pravijo, da ima vsak / svojega angela. / Moj je čisto meni enak: / nikoli ga ni doma. // Ko 
ga kličem, ga ni. / Ko ga iščem, ga ni. / Ko sem priden, / ga ni. / Morda ga pa sploh ni. … 

MATJAŽ PIKALO 
Slovenj Gradec, 1963 
 
Nagrada Pabla Neruda za poezijo, 1998 
Večernica, 2002 

DEŽELA ANGELOV. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. Zbirka Nova slovenska knjiga, 
197 str. 
 

…Profesor me je poklical k sebi. Z roko je pokazal na vas, ki se je za hip ali dva čudežno 
pokazala v kotanji. Potem me je vprašal: »Vidiš to pokrajino?«  
Pokimal sem. 
»To je dežela angelov!« je rekel. »Od severa do juga, od vzhoda do zahoda je poseljena z 
njimi.«… 

MARLENKA STUPICA 
Maribor, 1927 
 
Prešernova nagrada, 2013 
Levstikova nagrada, 1950, 1952, 1954, 1958, 
1960, 1970 
Zlato pero, 1966, 1973 
Zlata plaketa BIB, 1969, 1971, 1977 
Nagrada Prešernovega sklada, 1972 
Najlepša slovenska knjiga za otroke, 1993, 
2000 
Častna lista IBBY, 1999 
Nagrada Hinka Smrekarja za življenjsko 
delo, 1995 
Levstikova nagrada za življenjsko delo, 1999 

DREVO PRAVLJIC 
Pravljice in pesmi s podobami Marlenke Stupica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. Zbirka 
Sončnica, 390 str. 
 

… Za devetimi gorami, za devetimi vodami, prav na koncu sveta, kamor niti ptiček ne 
prileti, je modro morje. Na koncu tega morja je zelen otok. Na tem otoku je prekrasno 
zlato drevo. In to zlato drevo ima dvanajst vej. Na vsaki veji je gnezdo in v vsakem gnezdu 
je po petnajst jajc iz čistega kristala. Le lupinico razbij, pravljico iz nje izvij! … 

 
KLIČI ME PO IMENU 
Izbor iz krajše proze slovenskih avtoric. Izbrala, uredila in spremno študijo napisala Silvija 
Borovnik. Ljubljana: Študentska založba, 2013. Knjižna zbirka Beletrina, 435 str. 
 

Bog spi (Lidija Gačnik Gombač): 
… Ulice so prazne. Ravnina. In občutek: prostora ni, zraka ni. Edina dimenzija: večnost ... 

CHARLES BUKOWSKI 
1920−1994 

ANGELI SO NA DNU MOJEGA KOZARCA. Prevedla Tone Škrjanec in Jani Saksida. Ljubljana: KUD 
France Prešeren, 1997. Zbirka Mi pojemo v goščavi; 6, 152 str.  
 

Vedno 
pomembne / stvari / so / očitne / stvari, / ki jih nihče / ne / izreče.  


