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01/43 72 101 ali e-pošti
sodobnost@guest.arnes.si.
Ilustracija na naslovnici: Andreja Peklar

KUD Sodobnost International smo krea
tivna založniška ekipa, ki v sodelo
vanju z vrhunskimi avtorji in preva
jalci že sedemnajst let razveseljuje s
kakovostnimi izdajami del za otroke
in odrasle. Skrb za bralno kulturo je
temelj našega prizadevanja; horizon
te ljubiteljev kakovostne literature širi
mo z najstarejšo slovensko literarno
revijo Sodobnost, z različnimi bralnimi
projekti pa skrbimo tako za najmlajše
bralce in šolarje kot za popestritev dru
žinskih bralnih uric. Veseli nas, da smo
projektom za spodbujanje branja v le
tošnjem letu uspešno pridružili Zmenek
s knjigo – neverjeten odziv bralcev
na naše knjižne škatle nam je v jadra
zagnal svežega vetra.
V pričakovanju novih izzivov se z ve
seljem oziramo v pretekle mesece, vse
tja do januarja. Toplo vabljeni, da se
skupaj z nami potopite v katalog naših
letošnjih knjižnih izdaj. Naj vam pest
rost in barvitost skrbno izbranih knjig
polepšata jesenske dni.

NAJBOLJ PRILJUBLJENE SLIKANICE ZADNJIH LET
Kako prestrašiti
pošast
Avtorica:
Jana Bauer
Ilustracije:
Malgosia Zając
Vezava: trda
Obseg strani: 32
Cena: 19,90 €

Ferdo, veliki ptič
Avtorica:
Andreja Peklar
Vezava: trda
Obseg strani: 32
Cena: 19,90 €

Debela pekovka
Avtor:
Peter Svetina
Ilustracije:
Peter Škerl
Vezava: trda
Obseg strani: 28
Cena: 19,90 €

Le kako je mogoče, da nekateri
ne verjamejo, da obstaja? Pa
tako dober kakav zna pripraviti.

Tine in Bine detektiva
Avtorja:
Aino Havukainen in
Sami Toivonen
Prevod:
Julija Potrč Šavli
Vezava: trda
Obseg strani: 32
Cena: 19,90 €

Kiosk
Avtorica:
Anete Melece
Prevod:
Alenka Urh
Vezava: trda
Obseg strani: 32
Cena: 19,90 €

Kdo je Nino?
Avtorica:
Susanna Mattiangeli
Ilustracije:
Mariachiara Di Giorgio
Prevod:
Dušanka Zabukovec
Vezava: trda
Obseg strani: 32
Cena: 19,90 €

SLIKANICE
Za starost 3–8 let

Kako objeti ježa
Jana Bauer

Nekega povsem običajnega dne ježa zgra
bi nenavadna želja. Nekoga bi rad objel.
Toda slon, ki pravi, da se je od ptic nalezel
čudne bolezni, kar odfrfota stran in medved
je grozno nesrečen; nesreča pa je lahko
nalezljiva. Nihče noče objeti ježa, in ko ta
izve, da bodeča težava pravzaprav tiči v
njem, no, na njem, se razočaran uleže na
tla in da vse štiri od sebe. Še dobro, da je v
gozdu tudi Pipe v pajacu lisjaka! Prav lisičje
prebrisano se loti naloge, kako objeti ježa.

• Izvirna in večplastna zgodba o želji po
objemu bralca posrka z domiselnimi,
zanimivimi preobrati.
• Jana Bauer se na humoren način poigra
z arhetipskimi vzorci živalskih junakov in
jim dodeli edinstven značaj.
• Avtorica za tančico hudomušnosti pre
tanjeno izriše človeško željo po bližini,
žalost ob zavrnitvi in prijateljstvo, ki pre
maga še tako bodeče prepreke.

Jana Bauer

Kako objeti ježa
Ilustriral Peter Škerl
Vezava: trda
Format: 23 x 29 cm
Obseg: 32 strani
Starost: 5+
Cena: 19,90 €
KLJUČNE BESEDE: objem, bližina,
prijateljstvo, živalski junaki, humor,
iskanje rešitev.

Tisoč ptic
Andreja Peklar

Kralj daljne dežele živi v palači, osamljen
v njeni razkošni razsežnosti. Le petje ptic
ga še ponese nad njene zidove in mu na
obraz nariše nasmešek. Ko nekega večera
zasliši prav posebno pesem, si zaželi, da bi
jo poslušal noč in dan, dan za dnem. Zato
ukaže rajčico ujeti in zapreti v kletko. Toda
zaprta v kletki, ptica ne zapoje. Služabniki
prinašajo nove in nove ptice, izdelajo novo
kletko, še večjo, še lepšo, a vse zaman –
ptice še vedno ne zapojejo. Kraljevo zadnje
upanje je deček z obrobja mesta. Vse, kar
ima, je kletka in v njej ptica, ki prelepo poje.
Kaj je njegova skrivnost?

• S pravljično pripovedjo sta otroku na ra
zumljiv način predstavljena pojma svo
bode in osvoboditve, tako fizične kot tudi
duhovne.
• Postavljena v oddaljen, idealiziran fan
tazijski prostor, zgodba izpostavlja uni
verzalnost človeškega iskanja sreče in
prevprašuje načine takšnega iskanja.
• Besedilo odlično dopolnjujejo in preple
tajo vrhunske ilustracije.

Andreja Peklar

Tisoč ptic

Vezava: trda
Format: 23 x 29 cm
Obseg: 32 strani
Starost: 4+
Cena: 19,90 €
KLJUČNE BESEDE:
ptice, svoboda, sreča,
pravljični svet,
domišljija,
kraljevi
dvor.

Luna in jaz
Andreja Peklar

Avtorica nagrajene slikanice brez besed
Ferdo, veliki ptič je ustvarila poetično sli
kanico o prijateljstvu med deklico in luno,
ki nas igrivo opozarja na drobne čudeže
narave.
Ker ima za prijateljico luno, deklici po
noči nikoli ni dolgčas. Z njo se lahko igra
skrivalnice ali šteje zvezde. Lahko gresta
na dolg skrivnosten potep – s čolnom! In
ko zaspi, jo materinsko skrbna luna čuva
vso noč. Čeprav postane včasih tanka
kot mišji repek, njeno prijateljstvo nikoli
ne usahne.

• Prvo mesto na Razstavi otroške knjižne
ilustracije v Šardži, 2021.
• Posebno priznanje na Osmem hrva
škem bienalu ilustracije, 2020.
• Priznanje knjižnega sejma v Moskvi.
• Nagrada Kristine Brenkove za izvirno
slovensko slikanico, 2019.
• Nagrada kvalitete na Kitajskem (Hii Illu
stration), 2018.
• Ilustracije so bile izbrane za razstavo
knjižnega sejma v Bologni, 2018.
• Nagrada Purple Island na razstavi Nami
Concours 2015, Nami Island, Koreja.

Knjiga je izšla s finančno podporo
Javne agencije za knjigo RS.

Andreja Peklar

Luna in jaz

Vezava: trda
Format: 23,5 x 23,5 cm
Obseg: 32 strani
Starost: 4+
Cena: 16,90 €
KLJUČNE BESEDE: luna, lunine
mene, spanje, prijateljstvo, rime,
skrb, radovednost.

V vseh ozirih estetska knjiga je torej predvsem dvoje, odvisno od časa branja in starosti
bralca oziroma poslušalca: zvečer je lahko nežna in prijazna uspavanka, čez dan pa izhodišče za pogovor o naravi in njenih zakonitostih. Gaja Kos, LUD Literatura

Barva

Gülşah Yemen
Obožujem barve. Z različnimi barvami lahko ustvarim oblake, gozdove in mesta.
Včasih pa sanjam o pisanih vevericah,
ki živijo v drevesih, pticah, ki jadrajo med
oblaki, ali pa o poskočnih kvakvakvakajočih žabah.
Druga knjiga iz serije poučnih in ustvar
jalnih slikanic o črtah, barvah in zvokih.
Zabavna slikanica predšolske vzgojiteljice
odpira prostor za pogovor o tem, kakšnih
barv so bitja in stvari, ki nas obdajajo,
obenem pa spodbuja otroško ustvarjalnost
in domišljijo. Z barvami lahko ustvarimo
tudi podobe, ki v resničnem življenju ne
obstajajo, recimo nebesno modro veverico
ali zeleno opico, saj je pri ustvarjanju naš
vodnik le domišljija.

• Slikanica spodbudi otroke, da opazujejo
različne barve in odtenke; tako primarne
kot sekundarne barve, ki nastanejo z
mešanjem primarnih barv.
• Barvite in preproste ilustracije pritegnejo
tudi najmlajše ustvarjalce, slikanica pa
jih na koncu povabi, da zadnjo belo stran
pobarvajo, kakor želijo.
• V slovenskem prevodu je izšla tudi knji
ga Črta avtorice Gülşah Yemen.

Gülşah Yemen

Barva

Ilustriral Çağrı Odabaşı
Prevod: Špela Grošelj
Vezava: trda
Format: 23 x 23 cm
Obseg: 32 strani
Starost: 3+
Cena: 19,90 €
KLJUČNE BESEDE: barve,
ustvarjalnost, odtenki, živali,
navdih, domišljija.

Slikanica turških ustvarjalcev nudi estetski užitek, poučuje, spodbuja domišljijo in ustvarjalnost. Mag. Tilka Jamnik

Vera in Srečkomedbolhami
Davorka Premec
Vera je v bližnji in daljni okolici znana po
ljubezni do živali. S pločnikov rešuje polže
in deževnike, se pogovarja z vrabci, na
grozo domačih prinaša domov celo kobi
lice. Želi si domačega ljubljenčka, ampak
njena mama je odločno proti – zanj je
treba skrbeti, Vera pa je še majhna. Toda
Vera se ne vda; ko njena sestra na šol
skem dvorišču najde majhnega zapušče
nega psa, začneta kovati načrt …

• Izvirna zgodba pripomore, da otroci že
zgodaj ozavestijo problem zanemarjanja
živali, ter hkrati poudari, kako pomemb
na je skrb za živali.
• V dodatku na koncu slikanice so pred
stavljena zgodovinska dejstva o psih in
različne vrste psov glede na delo, ki ga
opravljajo; pes vodnik, pes pomočnik in
terapevtski pes.
• Mladi bralci izvedo tudi, kaj lahko storijo,
če najdejo zapuščenega psa.

Davorka Premec

Vera in Srečkomedbolhami
Ilustrirala Vanda Čižmek

Prevod: Đurđa Strsoglavec
Vezava: trda
Format: 22 x 24,5 cm
Obseg: 28 strani
Starost: 5+
Cena: 19,90 €
KLJUČNE BESEDE:
psi, zapuščene živali,
posvojitev živali, skrb,
ljubezen do narave.
Prisrčna in poučna slikanica, namenjena otrokom v predšolskem obdobju in v 1. triletju!
Mag. Tilka Jamnik

Bavbav
Benas Bėrantas

Ko veveriček Skokec prenoči pri svojem
najboljšem prijatelju vrančku Krakcu, se
od njunega norenja trese vsa hiša; žoga
prileti na rob postelje in se odbije skozi
odprto okno. Toda zunaj je trda tema in
prijatelja se žogo bojita poiskati. Ob svitu
je ni nikjer – kaj če jo je ukradel bavbav?
Veveriček in vranček skleneta, da bosta
izgubljeno žogo našla, pa čeprav bosta
morala premagati bavbava, in odpravita
se jo iskat v temen gozd.

• Zabavna in poučna zgodba ponuja ču
dovito priložnost za pogovor z otroki o
strahu in kako ga premagati; vsakdo se
namreč česa boji, celo najpogumnejši.
• Izjemne ilustracije bralcem pričarajo
gozdni svet in prispevajo k napetosti
ob branju dogodivščine glavnih junakov.
• Leta 2019 je bila slikanica uvrščena v
katalog Bele vrane, ki ga vsako leto se
stavi Mednarodna mladinska knjižnica
v Münchnu.

Benas Bėrantas

Bavbav

Ilustrirala Vilija Kvieskaitė
Prevod: Klemen Pisk
Vezava: trda
Format: 25,5 x 26 cm
Obseg: 32 strani
Starost: 5+
Cena: 19,90 €
KLJUČNE BESEDE: bavbav,
premagovanje strahu, strah pred temo,
prijateljstvo, pogum, gozdne živali,
otroci in starši.

Krasna slikanica z zelo preprostim jezikom, ki bo dostopen in razumljiv tudi najmlajšim
bralcem, nosi zelo močno sporočilo. Strah je najmočnejši takrat, ko mu pustiš, da kroji tvoje
življenje. Knjižna blogerka Ajda Naklada

Medvedovanje
Kęstutis Kasparavičius

Bliža se najlepši praznik leta – božič! Med
vedja družina priveže svojo kočo na balon
in odleti proti severu. Srečajo Božička in
obljubijo mu, da bodo v njegovem imenu
raznesli darila svojim sorodnikom po svetu.
Tako se začne medvedje božično potova
nje: na severu obiščejo bele medvede, ki v
iglujih pečejo medenjake, v Severni Ame
riki obdarijo rakune v indijanskih šotorih, v
bambusovem gozdičku na daljnem Kitaj
skem se poveselijo skupaj s pandami …

• Medvedovanje je darilo ilustratorja in pi
satelja Kęstutisa Kasparavičiusa vsem
ljubiteljem medvedov, praznikov in po
tovanj.
• S prijetno pripovedjo nas slikanica pri
pravi na praznovanje božiča, s svojo
zgodbo pa povabi k premisleku o pra
znovanjih.
• Spoznamo se z različnimi vrstami med
vedov in različnimi običaji.

Kęstutis Kasparavičius

Medvedovanje

Prevod: Klemen Pisk
Vezava: trda
Format: 24,5 x 20,5 cm
Obseg: 24 strani
Starost: 5+
Cena: 21,90 €
KLJUČNE BESEDE: medvedi, božič,
potovanje, svet, navade in običaji,
različne dežele.

Kdo ne obožuje medvedov? Sploh ko se ti odpravijo na potovanje okrog sveta in obiščejo
še vse druge medvedje družine. Čudovita slikanica, ki bo najmlajšim predstavila medvede
po vsem svetu. Urška Bračko

Jeti, v katerega ni nihče verjel
Asia Olejarczyk
Na daljni zasneženi Himalaji živi skriv
nostno bitje. Jeti. Toda dejstva temu na
sprotujejo, prav tako številke, znanost te
mu oporeka! Vsi v razredu pravijo, da jeti
ne obstaja, da so to le pravljice za majhne
otroke. Vsi, razen enega dečka, ki kljub
posmehu sošolcev in materinemu dvomu
verjame vanj in se trudi dokazati, da je
resničen. Kako ne bi bil? Rad ima kakav,
ceni dobre šale in ima umetniško dušo.
Toda dečkov prijatelj ima veliko težavo:
izgine, kadar nekdo o njem podvomi, saj
niti sam ne verjame vase …

• Izvirna zgodba predaja pomembno spo
ročilo, da tisto, kar se na prvi pogled zdi
nemogoče, lahko uresničimo, če zaupa
mo in verjamemo vase.
• Poudarja pomen prijateljstva in naklonje
nosti, pa tudi empatijo in sočutje, s ka
terima lahko sočloveku pomagamo pri
odkrivanju lastne identitete in uresniče
vanju njegovih potencialov.
• Slikanica poudari tudi zdravilni učinek
umetnosti.

Asia Olejarczyk

Jeti, v katerega ni nihče verjel
Ilustrirala Aleksandra Gołębiewska
Prevod: Klemen Pisk
Vezava: trda
Format: 21,5 x 26,5 cm
Obseg: 36 strani
Starost: 5+
Cena: 19,90 €
KLJUČNE BESEDE: jeti, prijateljstvo,
pomoč, empatija, iskanje identitete,
zaupanje vase, umetnost.

Topla in ganljiva zgodba o prijateljstvu in o tem, da je tudi nemogoče lahko mogoče, če si
res zaželimo, je polna čarobnosti in prismuknjenih trenutkov. Veronika Šoster, Bukla

Moja babica ne ve, kdo sem
Iva Bezinović-Haydon
Moja babi Zinka je vedno rekla: »Dajva!«
Kampirali sva in planinarili, tekli in vozili
kolo, plavali v najglobljem morju. Gradili
sva skrivališča in iz škatel za čevlje izdelo
vali hišice za žužke. Risali sva stripe, brali
časopis, pisali zgodbe. Zanjo ni bilo nič ne
mogoče! Babica je vse vedela in vse znala.
Vse do nekega dne, ko ni bilo več tako.
Govoriti o bolezni in smrti je vedno težko
in boleče. Slikanica Moja babica ne ve,
kdo sem oriše nežen odnos med vnukinjo
Emo in babico Zinko, ki nenadoma začne
pozabljati dogodke in ljudi, in otroke sez
nani s temo starosti in umrljivosti, pa tudi z
idejo ohranjanja spomina in ljubezni.

• Avtorici uspe na otroku prijazen način
ubesediti tematiko, s katero se spopada
vse več današnjih otrok.
• Slikanica je odlično izhodišče za pogo
vor na temo minevanja in staranja doma
ali v šoli.

Iva Bezinović-Haydon

Moja babica ne ve, kdo sem
Ilustrirala Hana Tintor
Prevod: Jana Bauer
Vezava: trda
Format: 25,6 x 25 cm
Obseg: 32 strani
Starost: 6+
Cena: 19,90 €
KLJUČNE BESEDE: medgeneracijsko
druženje, demenca, spomini, staranje,
odnos med babico in vnukinjo, družina,
ljubezen.
Začnemo nagajivo, živahno, polno dogodivščin, podvigov. Babica se drži dežnika z eno
roko, z drugo objema vnukinjo Emo, letita po zraku, kot da je babica Zinka Superman in
čisto nič manj. Dokler gumbi ne postanejo zanjo prezapleteni. Knjižna blogerka Anja Orehek

Aha!

Els Heinsalu
»Zakaj? Kako? Ali? … Ampak zakaj?«
Otroci ves čas zastavljajo vprašanja, sebi
in drugim. Če bodo ta vprašanja še vedno
radi zastavljali, ko bodo odrasli, bodo mor
da postali znanstveniki. In kaj stori znan
stvenik, ko najde odgovor na svoje vpra
šanje? Takrat, seveda, vzklikne: »Aha!«
Toda kako so veliki znanstveniki prišli
do svojih idej in zgodovinskih odkritij? Ne
boste verjeli, včasih čisto po naključju!
Aha! Raziskovati in odkrivati je zanimi
vo … in zabavno!

• Knjiga otroku na razumljiv in zabaven
način prikaže, kako so veliki znanstve
niki, kot so Arhimed, Galileo Galilei in
Newton, prišli do svojih odkritij.
• Pri raziskovanju ni pomembna le znan
stvena natančnost, temveč tudi igra!
• Ilustracije slikanico obogatijo z vizualnim
humorjem.
• Els Heinsalu je doktorica fizike, ki ni na
črtovala, da bo postala znanstvenica, saj
je kot majhna sanjala, da bo pisateljica.

Els Heinsalu

Aha!

Ilustrirala Kristi Kangilaski
Prevod: Julija Potrč Šavli
Vezava: trda
Format: 21 x 21 cm
Obseg: 44 strani
Starost: 6+
Cena: 19,90 €
KLJUČNE BESEDE: znanstveniki,
odkritja, ideje, raziskovanje, hevreka,
humor.

Unikatne ilustracije, ki branje še popestrijo, bodo pritegnile marsikatero oko in spodbudile k
pogovoru. Naj vaši otroci odkrijejo, da je raziskovanje lahko zabavno! Urška Bračko, Bukla

KNJIGE, KI SO SE NAM ZASIDRALE V SRCE
Ding dong zgodbe
Avtorica:
Jana Bauer
Ilustracije:
Bojana Dimitrovski
Vezava: trda
Obseg strani: 130
Cena: 19,90 €

Oskar in govoreči
predmeti
Avtor:
Andrus Kivirähk
Ilustracije:
Anne Pikkov
Prevod:
Julija Potrč Šavli
Vezava: trda
Obseg strani: 296
Cena: 24,90 €

Mamut
Avtor:
Stefan Boonen
Ilustracije:
Melvin
Prevod:
Stana Anželj
Vezava: trda
Obseg strani: 108
Cena: 22,90 €

Kratke zgodbe
Avtor:
Kęstutis Kasparavičius
Prevod:
Klemen Pisk
Vezava: trda
Obseg strani: 80
Cena: 14,90 €

Henrikin strešni vrt
Avtor:
Albert Wendt
Ilustracije:
Linda Wolfsgruber
Prevod:
Alexandra Natalie
Zaleznik
Vezava: trda
Obseg strani: 88
Cena: 19,90 €

Čudežno potovanje
Edwarda Tulana
Avtorica:
Kate DiCamillo
Ilustracije:
Bagram Ibatoulline
Prevod:
Jakob J. Kenda
Vezava: trda
Obseg strani: 210
Cena: 22,90 €

V četrtek zvečer pridi k moji bukvi. Imeli
bomo knjižno čajanko. Klatili bomo luno
z neba, jezdili zmaje in lovili ptice za rep.
Groznovilca

LITERATURA
ZA OTROKE
Za starost 5–10 let

Inšpektor Jože
Majda Koren

Humorja poln strip o detektivskih pustolov
ščinah inšpektorja Jožeta. Čistokrvni jazbe
čar, po poklicu policijski inšpektor, se, kadar
ne pije čaja s svojo drago Ivanko, posveča
lovljenju dveh zmikavtskih pujsov. Slišita
na ime Kapo in Bundo ter sta nenehno v
navzkrižju z zakonom: kradeta v trgovini,
rabutata sadje in zelenjavo, se tihotapita
na tovornjaku, ukradeta kombi, bežita pred
roko pravice, ukradeta krofe ... Čeprav Ka
po in Bundo na lepem podedujeta grad in
z njegovo prodajo obogatita, lahkomiselno
zapravita svoje imetje in se kaj kmalu vrne
ta na stara roparska pota. Kapo in Bundo
sta sicer izjemno premetena pujsa, a in
špektor Jože je vedno en korak pred njima.

• Strip nagrajenih in priznanih slovenskih
avtorjev je namenjen vsem vrstam bral
cev, mladim in starejšim.
• Detektivske prigode inšpektorja Jožeta
lahko bralci spremljajo v več zgodbah.
• Obilica humorja in enkratne slikovne po
drobnosti ilustratorja Stepančiča.

Majda Koren

Inšpektor Jože

Narisal Damijan Stepančič
Vezava: trda
Format: 20 x 26 cm
Obseg: 60 strani
Starost: 6+
Cena: 19,90 €
KLJUČNE BESEDE: detektivske prigode,
roparja, živalski junaki, humor, strip.

Jana Bauer

Groznovilca

Ilustrirala Caroline Thaw
Vezava: trda
Format: 17 x 23,5 cm
Obseg: 220 strani
Starost: 6+
Cena: 29,90 €
KLJUČNE BESEDE: gozdne
živali, pustolovščine, prijateljstvo,
sožitje, pogum, humor.

Groznovilca
Jana Bauer

Ko groznovilco, majhno divje bitje v po
letni oblekici in z rogovilcama na glavi,
južni veter v čajniku prinese v Hudo hosto,
so živali začudene, če že ne zgrožene.
Kakšna neotesanost in razgrajaškost! Toda
samosvoja vila je tudi pogumna, odločna
in dobrosrčna, živalska druščina z ježem,
polhom in veverico na čelu pa kaj kmalu
ugotovi, da življenje v Hudi hosti nikoli več
ne bo takšno kot prej ...
Zgodbe o groznovilci odlikuje iskriva du
hovitost, ki je očarala bralce po vsem svetu.
Prevedene so v kar 17 tujih jezikov, v njih
uživajo bralci v Litvi, Latviji, Ukrajini, Turčiji,

Rusiji, Mongoliji, Indiji ... Naj vas posebna
slovenska izdaja, ki združuje obe knjigi,
Groznovilco v Hudi hosti ter Groznovilco in
divjo zimo, ponese v gozdno pustolovščino.
Kdo ve, morda se še sami počešete z je
žem, zaplešete na Luni ali zajezdite volka!
Nominacija za desetnico.
Nominacija za večernico.
Znak kakovosti zlata hruška.
Uvrstitev na listo dobrih knjig na Hrva
škem.
• Zvočna knjiga meseca v Nemčiji leta
2019.

•
•
•
•

Mina HB

Susanna Mattiangeli
V tem zvezku boste našli same zanimi
ve reči! To so zapiski, osebne zadeve ter
resnične in izmišljene zgodbe Mine HB.
Med njimi boste naleteli na neprilagodljivo
učiteljico Valentino in naporna preigrava
nja pred tablo, na skrivno življenje številk,
nekaj polomljenih kopij in na simpatijo po
imenu Jakob Ternar. Odkrili boste tudi ko
pico dokazov o prijateljstvu. Minin bratec v
omari prepeva operne arije, mamo in očeta
je žal hipnotiziral računalnik, Mina pa piše
pisma sebi v prihodnost … Nujno branje za
vse sošolke in sošolce ter njihove starše!
Priznana italijanska avtorica Susanna
Mattiangeli nam je pričarala izjemen svet
deklice, ki je tako živahna in neustavljiva,
da nas v trenutku posrka v svoje resnične
in namišljene zgodbe.

• Smeh zagotovljen!
• Knjiga vabi mladega bralca k ustvarjanju
tistega, kar ga zares veseli.

Susanna Mattiangeli

Mina HB

Ilustrirala Rita Petruccioli
Prevod: Dušanka Zabukovec
Vezava: trda
Format: 15 x 21 cm
Obseg: 124 strani
Starost: 8+
Cena: 19,90 €
KLJUČNE BESEDE: pisanje, šola,
branje, prijateljstvo, prihodnost,
domišljija, pisma, dogodivščine,
humor.

Avtorica je za svoje ustvarjanje leta 2018 prejela eno najprestižnejših nagrad na področju
otroške književnosti – italijansko Andersenovo nagrado za pisateljico leta.

Baton in Roki

Kaj vse lahko pade na pamet dečku in psu
Koraljka Milun
Najboljše stvari se zgodijo, ko jih najmanj
pričakuješ. Ko nekega deževnega dne
petošolec Roki skozi okno opazi, kako na
ulico iz mimovozečega avtomobila vržejo
majhnega psa, ne okleva. Zamota ga v naj
mehkejšo brisačo in ga tesno privije k sebi.
Odtlej sta Roki in Baton nerazdružljiva,
in ko poletje končno prinese počitnice, ju
čaka kup pustolovščin. Toda zaradi nespo
razuma ljudje v soseski začnejo verjeti, da
je črni Baton nevaren. Kako naj Roki opere
njegovo ime? In kaj vse se lahko pripeti, ko
se čisto sama odpravita na izlet?

• Otroci prek zabavnih in napetih kratkih
zgodb spoznavajo, da je prijateljstvo s
kužkom nekaj posebnega.
• Knjiga na nevsiljiv način predstavi prob
lem zapuščanja živali in poudari pomen
ljubeče vzgoje domačega ljubljenčka.
• Hrvaška avtorica Koraljka Milun je v že
lji, da bi otroke spodbudila k branju, pisa
la o temi, ki jim je blizu.
• Obilo iskrivega humorja poskrbi za to, da
se bodo otroci ob branju tudi zelo zabavali.
• Čudovite ilustracije Ane Vujasić odlično
dopolnjujejo besedilo.

Koraljka Milun

Baton in Roki: Kaj vse lahko
pade na pamet dečku in psu
Ilustrirala Ana Vujasić
Prevod: Sara Virk
Vezava: trda
Format: 15 x 21,5 cm
Obseg: 104 strani
Starost: 8+
Cena: 23,90 €
KLJUČNE BESEDE: pes, posvojitev
zapuščene živali, prijateljstvo,
pustolovščine, humor, odraščanje.

Zgodba bo všeč vsem nadobudnežem, ki obožujejo pasje prijatelje ali pa bi morda kakega
radi sami imeli, knjiga pa jim bo zagotovo dala vedeti, kako se je treba obnašati do pasjih
družinskih članov. Urška Bračko, Bukla

H2O in skrivna vodna misija
Petr Stančík

Zgodba odličnega češkega avtorja Petra
Stančíka se osredotoča na vodo, ki daje
življenje. Voda ima formulo H2O, kar so
tudi začetnice glavnih junakov, Huga, Hu
berta in Ofelije, ki se s pomočjo zmanjše
valca in miniaturne podmornice odpravijo
na različne konce vodovodne napeljave.
Ste kdaj pomislili, da so ravno vodovodne
cevi tiste, ki vodijo v vsak dom, v vsako
tovarno in v vsako učilnico? V vsak še tako
skrit kotiček sveta. Seveda zgodba ne bi
bila tako napeta, če se v njej ne bi pojavil
zlobni profesor Vulpes.

• Poleg odlične in napete zgodbe na robo
vih strani najdete zabavne podrobnosti,
zgodovinska in znanstvena dejstva ter
celo recepte za najljubše jedi junakov
iz knjige!
• Petr Stančík je že kot otrok želel imeti
svojo lastno žepno podmornico, ampak
se mu je nikdar ni posrečilo sestaviti,
tako da je o njej napisal knjigo.
• Galina Miklínová si podmornice nikdar
ni želela, želela pa si je srečati Petra
Stančíka, kar se ji je s to knjigo izpolnilo
in pri čemer je zelo uživala.

Petr Stančík

H2O in skrivna vodna misija
Ilustrirala Galina Miklínová
Prevod: Peter Svetina
Vezava: trda
Format: 20,5 x 20,5 cm
Obseg: 80 strani
Starost: 8+
Cena: 22,90 €
KLJUČNE BESEDE: voda, svet,
izumi, dogodivščina, prijateljstvo,
znanstvena dejstva, napeto branje.

Izjemno domiselna zgodba češkega avtorja je pospremljena z dinamičnimi dvostranskimi
ilustracijami in tistimi ob robovih, ki popestrijo branje. Zgodbo, ki bo očarala vso družino,
je odlično prevedel Peter Svetina, ki bi si ga zlahka zamislili tudi v vlogi avtorja te knjige!
Urška Bračko, Bukla

Rosica in Fazan ter
druge pripovedke
Tamara Bakran
Vabljeni v topli svet pripovedk hrvaške pi
sateljice Tamare Bakran. Avtorica v razko
šnem pripovednem slogu in z neizmerno
domišljijo tke podobe, meša sanje, dodaja
resničnost, rešuje težave, s katerimi se
srečujejo pravljična bitja in s katerimi se v
svojem vsakdanu srečujejo otroci. Vsako
bitje si zasluži, da je ljubljeno in spoštova
no. Vsi in vse okoli nas ima občutke, tudi

narava. In njene blagoslove je treba ohra
niti. Blag humor spremlja pripovedi in riše
bralcu nasmešek na obraz ob princesi, ki
z bomboni lovi zlato ribico, ob posvojenem
jajcu, ob čarovnici Babuši in njenem ča
robnem medaljonu …
Pravljično vzdušje dopolnjujejo čudovite
ilustracije Ane Vujasić, ki je v podobe ujela
ta rahločutni svet bogate domišljije.

Tamara Bakran

Rosica in Fazan ter druge
pripovedke
Ilustrirala Ana Vujasić

Prevod: Vasja Bratina
Vezava: trda
Format: 15,5 x 21,5 cm
Obseg: 104 strani
Starost: 9+
Cena: 19,90 €
KLJUČNE BESEDE: pravljičnost,
domišljija, pomen narave, izvirno
reševanje težav, humor, pripovedke.

Najdenka iz Puhljevega gozda
Stefan Boonen
Ganljiva, zabavna in napeta zgodba.
Nekega dne na rečni breg pri Puhljevem
gozdu naplavi deklico. S seboj ima samo
rdeč kovček. Deklica je pozabila, kako ji je
ime, zato ji vaščani rečejo Najdenka. Na
bregu si postavi svojo kočico in stolp iz
avtomobilskih gum. Toda prebivalci Puh
ljevega gozda menijo, da tako ne more
živeti. Nekdo jo mora vzeti k sebi! Toda

kdo? Veliki Juš? Doktor Hendrik? Pek z
enajstimi sinovi? Kaj če za naplavljeno de
klico ni mesta v tako prikupni vasici, kot je
Puhljev gozd? Morda so z njo same teža
ve? Spomnimo se samo kolobocije z med
vedom iz Puhljevske hoste. Ali celotnega
cirkusa, ko je hotel gospod Valjon postaviti
zabaviščni park! In tudi tistega trenutka, ko
je Najdenka preprosto izginila.

Stefan Boonen

Najdenka iz Puhljevega gozda
Ilustriral Tom Schoonooghe
Prevod: Stana Anželj
Vezava: trda
Format: 19 x 12,5 cm
Obseg: 156 strani
Starost: 9+
Cena: 22,90 €
KLJUČNE BESEDE: sirota, vaščani, asimilacija,
medosebni odnosi, dogodivščine, dom, ekologija,
odločna junakinja.

Nenavadna zgodba Stefana Boonena bralca povsem začara z izrečenim in neizrečenim,
s srečo in bolečino, s tišino in glasbo, s strahom in pogumom. Dotika se najlepšega lesketa
nja osončene reke življenja in uničujočih poplav. Govori o ljubezni in o brezsrčnosti. O tem,
da je treba včasih storiti tudi kaj takega, česar drugi ne odobravajo. Je ena tistih zgodb, ki
jih z enakim užitkom berejo odrasli in poslušajo otroci. Maja Črepinšek, Moj malček

Gospa Greta in vonj po čokoladi
Jutta Richter
Ker je mama ponoči v službi, oče pa nekje
daleč, Lena in Lenart dobita varuško. Ime
ji je Margareta Strle, ima tanke ustnice
in srhljive oči, poleg tega se šušlja, da
v njeni prodajalni izginjajo otroci. Takšna
ženska naj bi ponoči pazila na otroka?
Toda kljub poznim uram Lena in Lenart
ne spita. Vstopita v kraljestvo za črnimi
vrati, deželo Onkrajino, o kateri jima je
nekoč pripovedoval očka. In medtem ko
odkrivata namene njenih prebivalcev, tro
lov Ostrozobarčkov, ki ju vneto silijo k slad
kanju s čokolado, in lisjaka Srebrne solze,
se odstira tudi tančica skrivnosti, v katero
je zavita gospa Greta ...

• Knjiga, ki jo bodo z navdušenjem brali
fantje in dekleta.
• Napeta in vznemirljiva zgodba, polna
rim, magičnih podob in presenetljivih pre
obratov.
• Knjiga, ki do zadnje strani ne bo dala
spati ne mlajšim ne starejšim bralcem.
Še posebej tistim, ki obožujete čokolado.

Jutta Richter

Gospa Greta in vonj po čokoladi
Ilustriral Günter Mattei
Prevod: Neža Božič
Vezava: trda
Format: 14 x 21,5 cm
Obseg: 144 strani
Starost: 9+
Cena: 23,90 €
KLJUČNE BESEDE: čokolada, varuška,
domišljijska dežela, troli, pustolovščine,
rime, napeta zgodba.

Drobne pesmi
Bina Štampe Žmavc

Ko sijem, v meni čas žari
na niti večnosti srebrne
in iz temin moje noči
morda se novo sonce vrne.

Knjiga je izšla s finančno podporo
Javne agencije za knjigo RS.

V pesmih Bine Štampe Žmavc se prelivajo
podobe letnih časov, krhkih cvetlic in skriv
nih občutenj, v njih zaživi paleta čustev,
ki segajo od zgodovinskega spomina do
jasnega pogleda v tem trenutku, ko velike
noge stopajo čez pravljice, male noge pa se
dotikajo mavrice. Umirimo korak in se sku
paj dotaknimo mavričnega neba, snežrož in
brezdanjega vesolja.

Bina Štampe Žmavc

Drobne pesmi

Ilustrirala Andreja Peklar
Vezava: trda
Obseg: 77 strani
Pesmi
Cena: 19,90 €

Zmožnost posebnega videnja vsega, kar je zunaj nje, in tudi rahlo nakazana pot v pritajeno
notranjost in hkrati globino doživljanja je velika, inovativna in dragocena umetniška moč.
Bina Štampe Žmavc z njo trosi lepo zveneče verze in slika sinjino, nežnost in zamaknjenost.
Njene pesmi nikakor niso drobne, temveč prav nasprotno, velikanske, slišne in zavezujoče,
saj se dotaknejo tistega, kar je v človeku dobro in plemenito, vabijo v milino posebnih barv,
skrivnostne tišine in sončne pripeke, ki vedno znova prinaša srečo in mir. Marija Švajncer, Ars

NAJSTNIKOM PRIPOROČAMO
Šifra 2.0
Avtor:
Luigi Ballerini
Prevod:
Dušanka Zabukovec
Vezava: trda
Obseg strani: 184
Cena: 19,90 €

Poglej skozi okno
Avtor:
Evald Flisar
Vezava: trda
Obseg strani: 204
Cena: 19,90 €

Sara in
pozabljeni trg
Avtor:
Zoran Penevski
Ilustracije:
Dušan Pavlić
Prevod:
Dušanka Zabukovec
Vezava: trda
Obseg strani: 152
Cena: 19,90 €

Čez potok, ne čez most
Avtorica:
Linn Skåber
Ilustracije:
Lisa Aisato
Prevod:
Marija Zlatnar Moe
Vezava: trda
Obseg strani: 256
Cena: 23,90 €

Indijske pravljice
Ilustracije:
Bojana Dimitrovski
Prevod:
Dušanka Zabukovec
Vezava: trda
Obseg strani: 127
Cena: 24,90 €

Slovaške pravljice
Ilustracije:
Bojana Dimitrovski
Prevod:
Andrej Pleterski
Vezava: trda
Obseg strani: 119
Cena: 24,90 €

»Včasih se človeku
zdi, da ga pot pelje
preveč okrog, takrat
potrpežljivost in
vztrajanje nista odveč.
In bolje je, če se sam
odločiš, kot da se drugi
odločijo zate. In še: zlo
lahko obstoji samo, če
ga podpirajo drugi. Pa
srečno.«
Modri Portugalec

ZA NAJSTNIKE
Za starost 11+ let

Modri Portugalec
Peter Svetina

Ko vstopimo v romanček Petra Svetine,
se nam udre pod nogami in znajdemo
se v nenavadnem, na trenutke grotesk
nem domišljijskem svetu. Z Anjo Klaro in
podgancem Hijacintom korak za korakom
spoznavamo deželo, njena smešna pra
vila in čudaške prebivalce. Kronikalistka,
ki se sprehaja z valjčkom za barve Penz
lom, in General, ki strumno deli ukaze
Ne kihaj s polnim nosom!, Ne jej na poln
želodec!, Ne smej se neslanim šalam!,
takoj pridobita našo simpatijo, toda pot
nas vodi naprej. In znajdemo se v veliki

Peter Svetina

Modri Portugalec

Ilustriral Damijan Stepančič

nevarnosti: Vlada Rizzi poveljuje taborišču
pozabljenih otrok …
Peter Svetina s premišljenimi jezikov
nimi potezami pričara natančno izmišljen
svet, ki neopazno odseva moralna in etič
na vprašanja našega vsakdana. Z dob
ro mero humorja, celo naklonjenosti do
človeških čudaštev in slabosti, pisatelj
zareže do najglobljih težav današnjega
trenutka, hkrati pa z vso jasnostjo pokaže
tudi rešitev. Bogato domišljijo Petra Sveti
ne izvrstno ujamejo ilustracije Damijana
Stepančiča.

Knjiga je izšla s finančno podporo
Javne agencije za knjigo RS.

Vezava: trda
Format: 21,5 x 15,5 cm
Obseg: 124 strani
Starost: 10+
Cena: 24,90 €
KLJUČNE BESEDE: domišljijski svet,
nonsens, humor, etična vprašanja,
družbene razmere, prijateljstvo.

Že dolgo nisem brala tako – iščem ustrezen strokovni termin (in ga ne najdem) – odbite
knjige. V pozitivnem smislu, da se razumemo! Gaja Kos, Delo

Bratje

Najstarejši, najtišji, najiskrenejši,
najskrivnostnejši, najnežnejši, najhitrejši in jaz
Bart Moeyaert
»Moj brat je povedal, da smo skupaj nep
remagljivi in to je bilo lepo slišati. Sam se
ni nihče počutil junaka.«
Eden najuspešnejših mladinskih avtor
jev nizozemskega govornega področja Bart
Moeyaert je bil rojen leta 1964 v Bruggeju,
v Belgiji, in ker je na svet privekal kot sedmi
sin, je bil njegov boter nihče drug kot kralj
Baudouin I. Belgijski.
Kako pomembno vpliva na nas družina,
je Moeyaert občutil ob odraščanju s šestimi
brati. V šestdesetih letih so jim starši puščali
veliko svobode, prav ta pa je vir navdiha za
vrsto zabavnih dogodivščin – predstavljajte

si le, kakšna je bila videti jutranja vratolom
na dirka Moeyaertove številčne kolesarske
ekipe v šolo! Zbirka miniaturnih zgodb Bratje prinaša zabavno branje; ker so zgodbe
kratke, bodo pritegnile bralce začetnike, in
ker so jezikovno izpiljene in duhovite, bodo
v njih uživali tudi starejši.
V duhovitih, včasih pa tudi predrznih
jezikovnih vragolijah se skriva ena glavnih kvalitet Moeyaertovega zgoščenega in
muzikaličnega sloga, je v svoji obrazložitvi
opozorila žirija, ko je temu priljubljenemu
mladinskemu pisatelju leta 2019 prisodila
prestižno nagrado Astrid Lindgren.

Mira ve vse
Luigi Ballerini

Tajne službe so se včasih zatekale tudi k
nasilju in mučenju, da so iz ljudi izsilile po
datke. Danes ni več tako: ljudje spontano
pošiljajo svoje osebne podatke mreži, dru
žabnim omrežjem in vsem spletnim stra
nem, ki jih obiščejo ali na katere se prijavijo,
ter s tem nevede privolijo, da režim neneh
no sledi njihovim dejavnostim. To bi lahko
poimenovali prostovoljno suženjstvo, neod
govorno in nespametno. Nobene potrebe ni
več, da bi nam kar koli vsiljevali s političnim
nasiljem. Vse počnemo sami.
Ne tako daljna prihodnost. Ljudje živijo
v pametnih domovih, obkroženi s pamet
nimi gospodinjskimi aparati, s pametnim

 ohištvom. Z veseljem nosijo komuni
p
katorje, ki zavzeto zbirajo podatke o nji
hovem zdravju, počutju in razpoloženju,
predvsem pa je prek komunikatorjev do
stopna Mira. In Mira ve vse: kje je najboljša
slaščičarna, katera pot do tja je najkrajša in
kateri okus sladoleda je komu najbolj všeč.
Mira ti zlahka izbere tudi idealnega part
nerja. In Mira se nikoli ne zmoti. Svoboda
je zgolj prividna, a le peščica ljudi ohranja
trezen pogled, svoje znanje in razumeva
nje sveta pa krepijo – z vrhunsko literaturo.
Pam, Tom, Vera in Aleks so najstniki s
tipičnimi najstniškimi težavami, a so hkrati
člani Fronte, ki načrtuje napad na Vlado …

Luigi Ballerini

Bart Moeyaert

Bratje: Najstarejši, najtišji,
najiskrenejši, najskrivnostnejši,
najnežnejši, najhitrejši in jaz
Prevod: Mateja Seliškar Kenda
Vezava: trda
Format: 14 x 21,5 cm
Obseg: 168 strani
Starost: 10+
Cena: 24,90 €
KLJUČNE BESEDE: bratje, družina,
odraščanje, povezanost, pustolovščine,
jezikovne domislice, humor.

Mira ve vse
Prevod: Dušanka Zabukovec
Vezava: trda
Format: 14 x 21,5 cm
Obseg: 276 strani
Starost: 12+
Cena: 24,90 €
KLJUČNE BESEDE: tehnologija,
prijateljstvo, nadzor, upor, ljubezen,
izdaja, umetna inteligenca, odnosi
med starši in otroki.
Knjiga, ki je v prvi vrsti namenjena mladim, bo dala misliti tudi odraslim: se danes preveč
zanašamo na tehnologijo, ji dajemo dostop do pomembnih osebnih podatkov, ji že prepu
ščamo nadzor? Urška Bračko, Bukla

USPEŠNICE IZ ZBIRKE HORIZONT
Da boš na tekočem
Avtor:
Christophe Van
Gerrewey
Prevod:
Mateja Seliškar Kenda
Vezava: mehka
Obseg strani: 144
Cena: 19,90 €

Hagard
Avtor:
Lukas Bärfuss
Prevod:
Slavo Šerc
Vezava: mehka
Obseg strani: 140
Cena: 16,90 €

Nizozemska devica
Avtorica:
Marente de Moor
Prevod:
Mateja Seliškar Kenda
Vezava: trda
Obseg strani: 285
Cena: 24,90 €

Preden moj mož
izgine
Avtorica:
Selja Ahava
Prevod:
Julija Potrč Šavli
Vezava: trda
Obseg strani: 196
Cena: 24,90 €

Rja
Avtor:
Jakub Małecki
Prevod:
Klemen Pisk
Vezava: trda
Obseg strani: 252
Cena: 24,90 €

V časih pojemajoče
svetlobe
Avtor:
Eugen Ruge
Prevod:
Štefan Vevar
Vezava: trda
Obseg strani: 354
Cena: 24,90 €

»Se ne zavedaš, da je vsak od nas nevidni otok? In nevidni otrok?
Da je vsako življenje otrok, ki si ga v največji meri predstavljamo?
Vsaka naša misel? Da smo vsi bolj kot kaj drugega otroci predstav,
ki jih porajajo naše misli o tem, kaj si želimo, kaj si zaslužimo? In
je lahko le dobro, če se tega zavedamo?«
Nevidni ot®ok

LITERATURA
ZA ODRASLE

Nevidni ot®ok
Evald Flisar

Roman pred bralcem razgrinja eno najbolj
nenavadnih »ljubezenskih« zgodb, kar jih
ponuja zakladnica svetovne književnosti.
Zgodba Adama in Eve, ki sta že davno
omahnila iz raja in postala žrtvi lastnih
(a zato nič manj kolektivno pogojenih) že
lja in predstav, drzno načenja meje med
resničnim in domišljijskim. Iskanje smisla
in beg pred praznino sta pri Flisarju brž
ko ne stalnica, se je pa srž tega iska
nja tokrat skoncentrirala v želji po stvar
jenju novega bitja, potomca, ki bi zapolnil

 oleče brezno osamljenosti in ničevosti
b
junakovih posameznih ciljev. Pa ju to res
lahko odreši? In kam se zateči, ko želja
ostane neizpolnjena? Odgovor bo bralca
nedvomno presenetil, ujel ga bo nepri
pravljenega in ga preselil v nevidni svet,
kjer se breme stvarnosti razkraja in drsi
v svet namišljenih predstav. A kaj, ko tu
di te ne zmorejo zakrpati raztrganin na
platnu smisla, idealov in ciljev, ki jih ljudje
neizogibno potrebujemo za kolikor toliko
znosno podobo realnosti.

Čarovnikov vajenec
Evald Flisar

Čarovnikov vajenec je brez dvoma najbolj
brani slovenski roman po drugi svetovni
vojni. Neusahljivo zanimanje zanj dokazu
je, da je to res »knjiga, ki noče umreti« –
zdaj jo berejo tisti, ki so ob njenem prvem
izidu šele shodili. Roman, ki ga je avtor
napisal pred 36 leti in ga je dr. Tomo Virk
imenoval »izraz totalitete sveta«, je očitno
ena tistih knjig, ki ostanejo »večno mla
de«, trajno aktualne, vedno vznemirljive

in nove. Tudi za tiste, ki jo berejo drugič
ali tretjič, saj je knjiga ob vsakem branju
drugačna. Tako kot je večna in hkrati vsak
dan drugačna človekova duša, s katero
se Čarovnikov vajenec v prvi vrsti ukvarja.
Mnogim bralcem je pomagal premagati
potrtost, osamljenost, razočaranja, neza
upanje vase, občutek brezizhodnosti in
veliko drugih problemov. Zgodba za vse, ki
želijo v ogledalu ugledati svoj pravi obraz.

Knjiga je izšla s finančno podporo
Javne agencije za knjigo RS.

Evald Flisar

Čarovnikov vajenec

Vezava: mehka
Obseg: 355 strani
Leposlovje za odrasle
12. izdaja
Cena: 16,95 €
Evald Flisar

Nevidni ot®ok
Vezava: trda
Obseg: 184 strani
Leposlovje za odrasle
Cena: 24,95 €

Čeprav je v romanu prisotna deziluzija, pa je končni ton Čarovnikovega vajenca vendarle
obarvan s prijazno svetlobo, ki jo dolgujemo junakovi spravi s svetom, kakršen je … Ta
po vseh peripetijah »spravljivi« zaključek je pravzaprav odraz avtorjevega globljega uvida
v nedoumljivosti človeške usode … Dr. Tomo Virk, Potovanje je končano, pot se pričenja
Roman Čarovnikov vajenec potrjuje potrebo in pomen »duha« in njegovega sodelovanja
pri težkem »samoupravljanju« evropskega razumnika – pomen za danes in jutri. Dr. Franc
Zadravec, Slovenski roman 20. stoletja

Kosmata druščina
Tone Hočevar

Tone Hočevar je novinar, urednik, avtor
številnih člankov in dokumentarcev ter
dopisnik. Povsod po svetu pa so njega in
njegovo družino spremljali – kužki. »Veli
ko, res veliko so prispevali, da sem se
marsikje dokopal do ozadij in resnic, ki jih
sicer ne bi poznal. V Mehiki, na Kubi in v
Italiji. Vozili smo jih s seboj, z letalom iz
Mehike v Ljubljano in potem spet na Kubo,
pa nazaj v Ljubljano,« je Tone zapisal v
svojih spominih z naslovom Skušnjave. V
Kosmati druščini boste spoznali naviha
ne, ostre, lovske in crkljive psičke, ki so
Knjiga je izšla s finančno podporo
Javne agencije za knjigo RS.

Tone Hočevar

Kosmata druščina
Vezava: trda
Obseg: 328 strani
Spominska proza
Cena: 28,90 €

 očevarjevim bogatili življenje, včasih pa
H
jim ga celo reševali!
Tone Hočevar se tudi tokrat izkaže kot
izvrsten pripovedovalec: v zgodbe o pasjih
junakih, med katerimi so reševalec, tera
pevtska psička, pa psička, ki se je naučila
opozarjati, kdaj je pri diabetesu potrebno
ukrepanje, in celo filmska zvezda, je Tone
vpletel spomine na otroštvo in bivanja po
svetu, oris slovenske kinologije, predvsem
pa marsikatero nabrito in duhovito dogo
divščino in potegavščino, v kateri glavno
vlogo igrajo njegovi štirinožni prijatelji.

Zgodbe iz Nemčije
Izbral Slavo Šerc

Konec minulega tisočletja je nemška krat
ka zgodba dobila nov zagon. Pričujoča
zbirka je rezultat prevajalčevega več kot
četrtstoletnega posvečanja temu podro
čju, njegov izbor pa predstavlja izjemno
raznolikost nemških kratkih zgodb. Če je
slog nobelovke Herte Müller zelo poetičen
in tok misli mestoma nadrealističen, je pri
drugih pisanje neposredno in realistično,
pri tretjih je sedanjost zaznamovana s trav
matično izkušnjo. Širi pa se ne le izbor

Knjiga je izšla s finančno podporo
Javne agencije za knjigo RS.

Zgodbe iz Nemčije
Prevod: Slavo Šerc
Ilustracija na naslovnici: Sanja Janša
Vezava: trda
Obseg: 208 strani
Leposlovje za odrasle
Cena: 24,90 €

poetik, temveč tudi dogajalni prostor: od
Berlina, Lizbone, Sicilije, Washingtona in
vse do – Ljubljane.
Uwe Timm, Herta Müller, Judith Hermann,
David Wagner, Julia Franck, Christiane
Neudecker, Clemens Meyer in drugi med
narodno priznani avtorji sestavljajo ta
osebni, a reprezentativni pregled kratko
proznega ustvarjanja nemških pisateljic in
pisateljev po letu 2000.
Zgodbe je izbral in prevedel Slavo Šerc.

Smrt se vozi v audiju
Kristian Bang Foss

Asgerjevo lagodno in neobremenjeno živ
ljenje v Københavnu se po katastrofalni
kampanji za oglaševalsko agencijo obrne
na glavo. Dneve in noči preživlja na kavču,
s steklenico v roki. Pol leta kasneje, ko
zmačkan izgubi državno podporo in stik z
bližnjimi, je primoran sprejeti edino ponu
jeno delo in postati pomočnik invalidnemu
dvaindvajsetletnemu Waldemarju, žive
mu leksikonu redkih in zagatnih bolezni.
Enolične dneve v Stentoftu, duhamornem
betonskem predmestju Københavna, si
neobičajni tandem lajša z brezsmiselnim
nakupovanjem, traparijami in obešenja
škim humorjem. A Waldemar ima načrt: rad

bi obiskal zdravilca v Maroku. Čeprav je
Asger skeptičen, mu pomaga dobiti denar
za potovanje in kmalu se znajdeta na poti
čez Evropo. Toda zasleduje ju črn audi s
senco za volanom in bolj ko se bližata Ma
roku, bolj se pot spreminja v dirko s smrtjo.
Smrt se vozi v audiju je izviren tragiko
mičen roman o nepričakovanih življenjskih
zasukih, ki se spogleduje s satiro o dan
ski socialni državi. Avtor jo izpisuje skozi
dinamično zgodbo, s humorjem in pristnim
jezikom. Leta 2013 je Kristian Bang Foss
za roman prejel nagrado Evropske unije
za književnost, v slovenščino pa ga je
odlično prevedel Darko Čuden.

Vrzel

Darko Tuševljaković
Vrzel je pretresljiv roman o Srbiji na preho
du iz dvajsetega v enaindvajseto stoletje.
Opisuje mlade, razpete med bivanjem v
domovini in odhodom v tujino, ter starejše,
prežete z nostalgijo in obsedene z bojem
proti času, ki jih prehiteva. Pisatelj z upo
dabljanjem življenja mladih v razburkanih
časih ter združevanjem elementov družbe
no-psihološkega romana in fantazmagori
je postavi prizorišče, na katerem se sredi
velikih političnih in zgodovinskih prelomov
izmenjujejo izjemno zanimivi liki s svojimi

osebnimi, čisto človeškimi problemi. Je
osupljiva zgodba o tem, kako se spopasti
s prelomnimi zgodovinskimi dogodki, ne
da bi se odrekli svoji drugačnosti.
V vzporednih in prepletenih pripovedih se
od Beograda in Kragujevca v devetdesetih
letih do počitnic v Grčiji razrešujejo osebne
in družinske drame, dolgotrajno nasilje ter
notranje in zunanje bitke posameznikov.
Darko Tuševljaković je za roman Vrzel
prejel nagrado Evropske unije za književnost.

Darko Tuševljaković
Kristian Bang Foss

Smrt se vozi v audiju
Prevod: Darko Čuden
Vezava: trda
Obseg: 172 strani
Leposlovje za odrasle
Cena: 24,90 €
V svojem temelju je Smrt se vozi v audiju natančen opis zasvojenosti skozi genialen umet
niški medij – roman. Majda Travnik Vode

Vrzel

Prevod: Vasja Bratina
Vezava: trda
Obseg: 176 strani
Leposlovje za odrasle
Cena: 24,90 €
Ko sami pri sebi sklenemo, da je biti drugačen povsem v redu, ko postanemo zvesti sebi in
konformizmu obrnemo hrbet, šele takrat nas bodo tudi drugi pripravljeni sprejeti take, kot
smo, in premostiti vrzeli, ki nas ločujejo. Alenka Štrukelj, Literarna lekarna

Kmalu nasvidenje
Markus Werner

Lorenz Hatt na dopustu v Tuniziji utrpi
srčni infarkt. Po vrnitvi v Švico sicer okre
va, a kaj kmalu se mu stanje poslabša.
Odtlej tiči doma, čaka in upa na rešitev.
Mučno čakanje prekinjajo pomenljivi po
govori z gospodinjsko pomočnico in obiski
neznanega, tihega gosta, ki mu Lorenz

 ripoveduje o sebi in svojem življenju ter
p
mu pri tem na široko odpre srce. Med
branjem se zavemo, da Lorenz Hatt govori
o vseh nas: o našem čakanju, omahova
nju, o naših upih in vdanosti v usodo, o
naših stiskah ter o našem hrepenenju po
življenju.

Konec panka v Helsinkih
Jaroslav Rudiš

Ole od svojega življenja v vzhodnonem
škem mestu ne pričakuje več veliko. Star
je 40 let, kadi, pije, ne začne dneva brez
tablete proti smrti in večino časa preži
vi v svojem baru, imenovanem Helsinki.
Razpadajoči pivski brlog je zadnje zato
čišče njegovih starih prijateljev in čuda
ških stalnih strank. Toda Oleja preganjajo
zadimljeni spomini na pankovsko mladost
in sivomodre oči dekleta iz češkega za
kotja. Pripoved se prepleta z dekletovimi

iskrenimi dnevniškimi zapisi, v katerih leta
1987 beleži svojo osebno revolucijo, pre
žeto z divjimi ritmi in uporom.
V melanholičnem, a ironije polnem ro
manu o zadnji pankovski generaciji in
njeni zapuščini po dvajsetih letih Rudiš
odlično izriše duha časa. Konec panka v
Helsinkih je tudi zgodba o nenehni želji
po smislu in svobodi, zgodba o svetu, ki
se spreminja tako hitro, da ga že dolgo ne
razumemo več.

Knjiga je izšla s finančno podporo
Javne agencije za knjigo RS.

Markus Werner

Jaroslav Rudiš

Kmalu nasvidenje

Konec panka v Helsinkih

Prevod: Slavo Šerc
Vezava: trda
Obseg: 175 strani
Leposlovje za odrasle
Cena: 24,90 €

Prevod: Klemen Pisk
Vezava: trda
Obseg: 259 strani
Leposlovje za odrasle
Cena: 24,90 €

Kako ne razmišljati o smrti v trenutkih, ko gospe s koso ni več mogoče odriniti? Julijana
Voroš, Portal dobreknjige.si

Konec panka v Helsinkih je roman, poln ironije, njegova velika vrednost pa se nahaja
v problemskih metasporočilnostih, ki odpirajo možnost pogovora o družbenih sistemih,
posameznikovih usodah, marginalnostih, jezi, uporništvu in še čem. Renata Vidic, Portal
dobreknjige.si

Revija Sodobnost, ustanovljena leta 1933,
spremlja kulturne premike doma in po svetu, objavlja vrhunska dela slovenskih pes
nikov, pisateljev in dramatikov, poroča o
novitetah na knjižnem trgu, osvetljuje manj
znane vidike filozofske in alternativne misli,
komentira kulturne in družbene dogodke
doma in po svetu. V novi resničnosti se
trudi biti informativna, evropska, globalna,
izzivalna, odprta in hkrati visoko estetska,
vendar berljiva. Z letnimi razpisi natečajev za najboljšo kratko zgodbo in najboljši esej spodbuja ustvarjanje na področjih
dveh razmeroma deficitarnih zvrsti, v rubriki
Mlada Sodobnost pa prinaša poglobljene
ocene del za otroke in mladino.
Na revijo Sodobnost se lahko naročite na
naši spletni strani www.sodobnost.com.

S projektom Naša mala knjižnica (NMK)
skušamo na zabaven in poučen način
spodbujati branje in razvoj bralne pis
menosti. Namenjen je najmlajšim bralcem, od vrtca do 5. razreda osnovne
šole. Otroke skozi šolsko leto pospremi
kakovosten izbor mladinske literature
priznanih slovenskih in tujih avtorjev.
Več o projektu na www.nasamalaknjiz
nica.si.
Se tudi vi sprašujete, kako navdušiti najstnike za branje? Kako h knjigam pritegniti odraščajoče fante in dekleta, ki se
jim knjiga vse bolj izmika? Kako knjigo
postaviti ob bok digitalnim medijem?
GG4U, skupni projekt dveh založb, KUD
Sodobnost International in založbe Malinc, skrbi za bralno kulturo in je namenjen predvsem starejšim učencem (7., 8.
in 9. razred). Projekt je zabaven in poteka
kot igra, omogoča poglobljeno branje ter
povezuje tako spletne medije kot knjige.
Projekt Literarni kolodvor je zabavna
literarna družinska aktivnost, s katero
spodbujamo k branju knjigolačne in
nagrajujemo knjigožerce. Lokomotiva
predstavlja tandem dveh bralcev, odraslega (starša, skrbnika, starega starša,
strica ali teto) in otroka, ki z branjem
knjig nabirata vagone in s tem tekmujeta z drugimi lokomotivami, torej z drugimi tekmovalnimi pari. Za udeležbo
sta potrebna dva, ki iščeta motivacijo
ali bi svoje navdušenje rada delila. V
tekmovalčevih rokah se lahko znajde
katerakoli knjiga, pazite le, da ustreza
vaši starosti. Literarni kolodvor bogato
nagrajuje z novimi obzorji, prinaša pa
tudi lepe nagrade.

S KOM NA ZMENEK? S KNJIGO!
Naročnina na knjižne škatle
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KUD Sodobnost International
Suhadolčanova 64, 1231 Ljubljana - Črnuče,
Slovenija
00 386 1 437 21 01
www.sodobnost.com
sodobnost@guest.arnes.si

