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DRUŽBENI ROMANI

KristoffMagnuson: NISEM BIL JAZ

Zapletena komedija zmešnjav na simpatično berljiv,
nazoren in razumljiv način razkriva ozadje in nekatere
ključne vzvode borznih špekulacij, odgovorne tudi za
nedavno krizo na finančnem trgu, po kateri si svet še do
danes ni opomogel. Kriza – karierna, ustvarjalna in
življenjska

–

v

temelju

pregnete

vse

tri

protagoniste.(www.emka.si)
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Petra Soukupova: MORJE
Prvenec izjemne češke pisateljice, ki je z inovativnostjo in
dih jemajočo pisateljsko zrelostjo razburkala češko
književno gladino. Recenzenti občudujoče prikimavajo,
bralci roke širijo v objem. V središču pripovedi se vrtinčijo
življenjske zgodbe ljudi, v katerih se lahko prepoznamo tudi
sami, sicer članov iste družine, ampak svetlobna leta
oddaljenih drug od drugega. Njihove odtujene poti se
končno pristno prekrižajo na bolj ali manj naključnem
počitniškem potovanju na morje. Skozi avtoričin sočen in
duhovit slog se na tem osebnostnem srečanju potopimo v
presenetljivo intimno razumevanje medosebnih odnosov in
spoznamo nezmožnost osrečujoče komunikacije, tudi
znotraj najožje družine.(www.emka.si)

Juan de Recacoechea: AMERIŠKA VIZA

Ameriška viza mnogim pomeni obljubo boljšega ţivljenja. Mario Alvarez,
nekdanji učitelj angleščine, je stavil vse na to, da jo dobi – zbral je ves
denar, kar ga je lahko, in za sabo pustil vse svoje ţivljenje. Prva postaja
na njegovem potovanju je glavno mesto Bolivije La Paz, kjer ţeli dobiti
ameriško vizo, uradno za obisk sina v Miamiju, sicer pa namerava ostati
v Zdruţenih drţavah Amerike za vedno. Toda stvari se hitro zapletejo in
znajde se pred vprašanjem, koliko je res pripravljen storiti za to, da bi
uresničil svoje sanje. Na potovanju sreča mnoţico ljudi z obrobja, ki jim
je skupno iskanje poti iz revščine. Njegova pripoved tako slika podobo
današnje druţbe in teţav, zaradi katerih so med seboj povezani različni
deli sveta. Zgodba je napeta in iskriva, tragikomični pripetljaji in njihovo
hudomušno opisovanje pa razkrivajo poseben humor. Knjiga velja za
najboljši bolivijski kriminalni roman, avtor je zanjo prejel nacionalno
nagrado, po njej pa je bil leta 2005 posnet tudi film, nagrajen na
številnih mednarodnih festivalih. (www.emka.si)
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Robert Musil: ZGODBE, KI TO NISO
Naslov knjige – Zgodbe, ki to niso – izhaja iz zbirke, ki jo je Musil
sam objavil leta 1935 v Zürichu pod naslovom Zapuščina za časa
življenja, oznaka pa se nanaša predvsem na pripovedni postopek:
Musil tu veliko pripoved razdrobi v jezikovno dovršene miniature,
posamične observacije, ki vzbujajo vtis fotografskih študij. Pred
nami so mojstrsko izpisane pripovedi o zločinih in strasteh, pa
tudi o povsem vsakdanjih prigodah, tudi iz sveta živali, ki se
nemalokrat vedejo bolj človeško od ljudi. Knjigo zaokrožujejo
pripovedni

fragmenti

zapuščine.(www.emka.si)

in

aforizmi

iz

pisateljeve

Polona Glavan: NOČ V EVROPI
Mehka izdaja tega romaniziranega potovanja z vlakom po
sodobni Evropi je ponatis razprodane uspešnice iz leta
2001. Protagonisti, večinoma mladi iz vseh koncev sveta, se
po svoji volji vkrcajo v kompozicijo spominov in ljubezni, ter
se potujejo skozi noč, ki ne prinaša nič novega, vendar je
tudi to dovolj za potešitev želje po novem.

Roman je bil izbran za osrednjo knjigo tekmovanja za
Cankarjevo priznanje 2012.(www.emka.si)

PauloCoelho: OB REKI PIEDRI SEM SEDELA IN JOKALA

PauloCoelho: MAGOV DNEVNIK
Magov dnevnik je prva knjiga Paula Coelha. V njej je priljubljeni brazilski
pisatelj opisal svoje romanje po Jakobovi poti od Saint-Jean-Pied-dePorta v Francij do Santiaga de Compostela v Španiji, na katero se je
podal leta 1986. V spremstvu vodnika je Coelho prehodil več kot 700
kilometrov, se na poti seznanjal s spretnostmi reda RAM, ki so natančno
opisane v knjigi, spoznal tri oblike ljubezni, Eros, Filos in Agape, se
udeleževal Obredov Tradicije in končno doumel Skrivnost. Coelho, eden
najvplivnejših pisateljev našega časa, čigar dela so prevedena v 71
jezikov, njegove knjige pa izhajajo v 160 državah po svetu, je s svojim
prvencem napisal čudovito priliko o iskanju lastne življenjske poti, ki vodi
do spoznanja, da se izjemnost skriva v poteh navadnih ljudi ter da delo,
opravljeno z navdušenjem, odpira vrata v nebesa ter vzbuja ljubezen, ki
lahko spremeni človeka in ga ponese k Bogu. (www.felix.si)
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Jean Echenoz: POBLISKI
V romanu spoznamo izumitelja, rojenega pred svojim časom,
upodobljenega kot Gregorja, ki je spretno izklesan literarni portret
Nikole Tesle. Nadarjeni priseljenec, ki je življenje v ZDA začel kot slabo
plačan pogajalec za Thomasa Edisona, je s svojimi izjemnimi
izumiteljskimi darovi postal Edisonov glavni tekmec. S poglabljanjem v
zapleteno Teslovo duševnost Echenoz osvetljuje tudi nepričakovana
nasprotja v izumiteljevem življenju. Neustrašen, ko ga je obdajala
strela, je Gregor trepetal pred žensko, ki jo je občudoval, sposoben
prodreti v najbolj izmikajoče se skrivnosti visoke napetosti
električnega toka pa je podlegel fantazijam strašnega orožja žarkov
smrti. Nazadnje je ta človeški zvezdni utrinek, izstreljen v ameriško
kulturno stratosfero, kjer si je družbeni prostor delil Johnom
Pierpontom Morganom in Markom Twainom, brezbrižno zdrsnil v
pozabo, kjer so bili njegova edina družba le še golobi.(www.emka.si)
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RafikSchami: MRAČNA PLAT LJUBEZNI
Rana in Farid pripadata na smrt sprtima klanoma Muštakov in
Šahinov. Čeprav velja Damask za multikulturno mesto, v katerem
se srečujejo krščanstvo, muslimanstvo in judovstvo, je njuna
ljubezen prepovedana, saj Sirijo obvladujejo še klani in krvna
maščevanja. Muslimani in kristjani se lahko bojujejo, trgujejo,
žalujejo, umirajo, le ljubiti se ne smejo. In če kak par ta nezapisani
zakon vendarle krši, se kazen glasi: smrt. Diktatorji, fanatiki,
junaki, komunisti, emigranti, taboriščniki, maščevalni sorodniki,
vojaki, rokodelci in obrtniki, duhovščina in mnogi drugi se zvrstijo
v epskem mozaiku zgodb Mračne plati ljubezni, ki ni le zgodba o
prepovedani ljubezni, zgodovini Sirije in njeni tragični, še danes ne
izpolnjeni

usodi,

temveč

je

intimna

nas.(www.bukla.si)

AtiqRahimi: SYNGUE SABOUR – kamen potrpljenja

zgodovina

vseh

Kamen potrpljenja je pretresljiv zapis usode mlade
muslimanske ženske v represivnem afganistanskem režimu.
Ob vzglavju svojega moža, medtem ko se zunaj prižigajo in
ugašajo bombne zvezde, pred nami sestavlja mozaik
svojega življenja in nam počasi odpira srce. (www.bukla.si)

MichalViewegh: BIOSOPROGA

Še eno literarno dete češkega magika postreže z drvečimi
besednimi zavojčki. Tokrat nas posrka v sunkovito zgodbo o
sijajno uspešnem pisatelju in mladi, v biodimenzijo
prebujeni soprogi. Inteligentno provokativno in fantastično
humorno čtivo za Vieweghove sledilce. (www.emka.si)

Andrej Skubic: KOLIKO SI MOJA
Koliko si moja? se zdi na prvo branje spet ena "manjša",
intimna Skubičeva romaneskna zgodba. Koliko si moja? je
zgodba o ljubezni in zgodba o lastnini. Je zgodba o
posamezniku, ki se mora soočiti z izgubljanjem tistega in tistih,
za kar in za katere je mislil, da (jih) ima. Tako kot v scenariju, ki
ga protagonist piše, se tudi v romanu izriše »absurdna tragična
zgodba, kjer tip sredi zapletenih, zgodovinsko zahtevnih
okoliščin pravzaprav najebe po naključju«. Ker mu tega nihče
noče priznati, bo o časti in dobrem imenu na koncu odločalo
sodišče. Obupna stava. Ampak lahko navijamo.(www.bukla.si)
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POEZIJA
Neţa Maurer: DREVO SPOZNANJA

Pesniška zbirka Drevo spoznanja je prvič izšla leta
1987, tokrat pa ni dobila le nove vizualne podobe,
temveč je dopolnjena s številnimi novimi pesmimi
pesničinega zrelejšega življenjskega obdobja, vpetimi
med obstoječe tri dele in dodanimi v četrti, zadnji del,
ki kot življenjska obdobja ciklično zaokrožuje zbirko.
(www.bukla.si)
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Mila Kačič: MED TISOČI BI TE SPOZNALA

Darilna knjiga izbora 50 pesmi slovenske pesnice
Mile Kačič v počastitev 100. obletnice pesničinega
rojstva. Knjiga je odeta v knjigoveško svilo, kot
pritiče mehko tkanim verzom. (www.emka.si)

Primoţ Čučnik: MIKADO

Čučnikova sedma samostojna pesniška zbirka se od bližnjih
predhodnic razlikuje po čistosti zastavka, neelegičnem
tonu, direktni vključitvi »večnih« pesniških vrednot in
razmerij čustvo/um, fizika/metafizika, končno/neskončno
ali prosti/vezani verz, ritem/poliritem, rima /aliteracija … Ta
čistost in vse drugo pa je le skozi nasprotja ... trka in se
odbija, pada in se pobira v »vesoljnem drsališču«, ki se širi
(zvok/tišina) z »ušesom v središču«.(www.emka.si)
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Srečko Kosovel: PRAVICA: Mladi verujejo vate

Izbor misli, ki so kakor kozmična energija – človeka
predramijo v življenje. Vzviharjene vrstice pesnika vsemirja,
vizionarja, sijajnega misleca ustvarjajo iz svetovnega
pogleda

in

…(www.emka.si)

ostroumno

imenujejo,

pojmujejo

PLAŢNICE

Guillaume Musso: DEKLE S PAPIRJA

Še do nedavnega je Tom Boyd veljal za enega najuspešnejših
in najbolje prodajanih pisateljev. Vse v zvezi z njim in
njegovo romanco s svetovno znano pianistko je budno
spremljala tudi javnost. Ko pa je ljubezen ugasnila, se je Tom
umaknil pred svetom in se začel vse bolj vdajati pijači in
tabletam. Poleg vsega ga je zapustil še ustvarjalni navdih.
Neke noči pa se v njegovi hiši na vsem lepem pojavi gola in
krasna neznanka. Trdi, da je Billie, junakinja iz njegovih
slavnih zgodb, ki je padla v resničnost zaradi tiskarske
napake v njegovi zadnji knjigi.
Naj se sliši še tako noro, Tom je vse bolj prepričan, da je
Billie resnična osebnost. In potem mu ta ponudi še dogovor:
če bo napisal naslednjo knjigo, se bo lahko vrnila v
domišljijski svet, v zameno pa mu bo pomagala dobiti nazaj
izgubljeno ljubezen ... (www.bukla.si)

Jane Costello: HOČEM TE NAZAJ

Fant SamantheBrooks je naredil napako. Napako, za katero njegovi
prijatelji, sorodniki in tudi sama Sam vedo, da jo bo obžaloval. Jamie
je kar na lepem oznanil, da odhaja.
Jamie je ljubeč in inteligenten. Sicer ni popoln, vendar je popoln
zanjo – v vseh pogledih, razen v tem, da je svobodnega duha. In po
šestih letih na enem kraju in v službi, ki jo sovraži, se mu zdi, da mora
nekaj storiti, zato rezervira enosmerno vozovnico za Južno Ameriko,
čeprav ve, da bo s tem uničil zvezo s Sam.Toda Sam se ne bo vdala
brez boja. Ker je Jamie še vedno noro zaljubljen vanjo in je razdvojen,
ali bi res odšel ali ne, ima Sam tri mesece časa, da ga prepriča, da bi
naredil tisto, kar je prav. Zato s pomočjo prijateljic Ellie in Jen skuje
načrt, zaradi katerega naj bi spoznal, čemu se odpoveduje. Načrt, ki
vključuje podle zvijače in spletke ter ima samo en cilj: da bi ga dobila
nazaj.
Toda takrat, ko Jamie končno le sprevidi, kaj je izgubil, je v Saminem
življenju že čudovit nov moški. In takoj se zastavi vprašanje ... ali ga
sploh še hoče nazaj?
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Nicholas Sparks: TALISMAN
Ameriški marinec med misijo v Iraku najde fotografijo
neznane ženske, za kateroma začne sčasoma verjeti, da mu
je večkrat rešila življenje na bojišču. Po vrnitvi domov se
odloči poiskati skrivnostno žensko s fotografije, da bi se ji
zahvalil za srečo, ki mu jo je prinašala. Prepešači dolgo pot
iz Kolorada do Severne Karoline in jo najde v majhnem
mestu Hampton. Sprva se upira skušnjavi, ko pa jo bolje
spozna, hvaležnost preraste v ljubezen, vendar pa mu njen
ljubosumni bivši mož in skrivnost o talismanu ne dasta miru
...
Mu bo uspelo v njeno življenje vrniti pogum in vero v
ljubezen? (www.bukla.si)

Nicholas Sparks: VARNO ZAVETJE
Nicholas Sparks, ameriški avtor številnih uspešnih
ljubezenskih romanov - po nekaterih so posneli tudi filme
(Beležnica, Ljubezen v steklenici, Poslednja pesem) - nam v
tej pretresljivi zgodbi o temni strani ljubezni in poroke
omogoči vpogled v družinsko nasilje ter nas spomni na tisto
čustvo, ki je v življenju resnično pomembno in kamor se
lahko vedno zatečemo.
Mlada Katie se preseli v Southport v Južni Karolini, da bi
začela novo življenje. Zaposli se kot natakarica v lokalni ribji
restavraciji in se trudi ostati neopazna. V takšnem majhnem
obalnem mestu pa je težko dolgo ostati tujec, in čeprav se
izogiba stikom z drugimi ljudmi, se previdno in počasi
zbližuje z ovdovelim lastnikom trgovine Alexom in njegovima
majhnima otrokoma. Toda Katie preganja temačna
skrivnost. Bo ostala in tvegala, da jo najde preteklost?
(www.bukla.si)

11

Kluun: PETELINČKA

Duhovita satira o domišljavih moških in uspešnih ženskah. V
glavnih vlogah nastopajo: Stijn, Carmen, Luna, Frenk in Maud.
Mladi, zdravi in ambiciozni.
Leta 1998 Amsterdam prekipeva od življenja. Vsi na veliko služijo
denar in se zabavajo. Nič ni prepovedano, vse je mogoče. Stijn
poskuša s svojim poslovnim partnerjem Frenkom unovčiti ta
optimistični čas. Želita si uspeha, ugleda in dobička. Porodi se
jima fantastična poslovna ideja. Mednarodno naravnana.
Preprosta. Z veliko ciljno skupino.(www.emka.si)

12
Jenny Colgan: DOBIMO SE V SLAŠČIČARNI
Vstopite in spoznajte Issy Randall, ponosno lastnico slaščičarne
svet torticIssy Randall zna peči. Ne še več - Issy zna delati
nebeške, omamno slastne tortice.Otroštvo je preživela ob
ljubečem dedku v njegovi pekarni in kaže, da je podedovala tudi
njegov talent za peko.Ko ostane brez varne a dolgočasne službe,
Issy zgrabi priložnost in vzame usodo v svoje roke. Oborožena z
dedkovimi recepti ter z najboljšo prijateljico in zapeljivim
bančnim svetovalcem ob strani, Slaščičarna svet tortic naposled
odpre svoja vrata.Toda Issy se niti ne sanja, v kaj se je pravzaprav
spustila. Potrebovala bo veliko poguma in še več slaščic, da se bo
izognila katastrofi...Preizkusite tudi njene izvrstne recepte!
(www.bukla.si)

E. L. James: PETDESET ODTENKOV TEME

Nadaljevanje erotičnega romana Petdeset odtenkov sive, ki
je navdušil več kot 100 milijonov ljudi po celem svetu in v
samo treh mesecih postal najbolje prodajana knjiga vseh
časov v Veliki Britaniji, vas bo zasvojilo! Romantična zgodba
s pikantnimi erotičnimi prizori, ki bralca osvobaja
predsodkov, vas bo obsedla, si vas prisvojila in se vam za
vselej vtisnila v spomin.
(www.emka.si)

E. L. James: PETDESET ODTENKOV SIVE

Romantična zgodba, ki osvobaja predsodkov in zasvoji
bralca - obsedla vas bo, si vas prisvojila in se vam za vselej
vtisnila v spomin!Študentki književnosti AnastasiiSteele, ki
pride intervjuvat uspešnega poslovneža Christiana Greya,
se ta zdi izjemno privlačen, vendar ji obenem vzbuja strah.
Prepričana je, da sama nanj ni naredila velikega vtisa, zato
ga poskuša pozabiti - dokler se Christian ne pojavi v
trgovini, kjer je honorarno zaposlena, ter jo povabi na
zmenek. Neizkušena in naivna Ana je zaprepadena, ko
ugotovi, da si želi tega moškega. In ko jo Christian posvari,
da bi se ga morala na daleč izogniti, si ga želi samo še bolj.
(www.emka.si)
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E. L. James: PETDESET ODTENKOV SVOBODE

V trenutku ko je Ana Steele srečala ambicioznega in čustveno globoko
ranjenega podjetnika Christiana Greya, je med njima preskočila iskrica in
zanetila čutno ljubezen, ki je obema za vedno spremenila življenje.
Ana je od samega začetka vedela, da ljubiti gospoda Petdeset odtenkov ne bo
lahko in v njunem mladem zakonu vzniknejo težave, ki jih nobeden od njiju ni
predvidel. Ana se mora naučiti živeti v Christianovem svetu bogastva in
razkošja, ne da bi pri tem žrtvovala svojo celovitost in neodvisnost, Grey pa
mora premagati potrebo po nenehnem nadzoru in se spraviti z grozotami iz
svoje preteklosti, ki ga še vedno preganjajo.

Zdaj ko sta slednjič združena v ljubezni, strasti, intimni bližini in gmotnem udobju, se pred njima odpira svet
neskončnih priložnosti. Toda ravno ko se zdi, da imata vse, nepričakovano udari tragedija in zdi se, da se bodo
uresničile Anine najhujše bojazni. (www.emka.si)
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KRIMINALKE

Rok Klančnik: TRINAJSTI APOSTOL

Trinajsti apostol je literarni prvenec Roka Klančnika, direktorja
slovenskega turističnega predstavništva za Beneluks in Francijo v
Bruslju. V slovenski prostor vnaša nov literarni žanr, tako imenovani
turistični triler, v tem primeru od Balija do Malija, v katerem se v
prehajanju od občega do intimnega ter nazaj kot zanka prepletajo tri
aktualne teme: svetovni terorizem, razmahu katerega smo bili priča
v zadnji dekadi, vprašanje boga in ateizma ter ljubezen kot
krovna in nepogrešljiva rdeča nit. Ta narekuje tempo dogajanja med
protagonistom in skrivnostno žensko, ki je še kako vpeta v nenavadne
teroristične napade po vsem svetu. Dokler se zanka dokončno
krvavo ne zadrgne z zadnjim ljubezenskim izdihom. Kajti očitno je bilo
napisano, da naj bi bilo tako. (www.bukla.si)
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FrederickForsyth: KOBRA
Ameriški predsednik se zaradi dogodka, v katerega je bil
osebno vpleten, odloči, da bo uničil trgovino s kokainom.
Ker specializirane vladne agencije za boj proti
prepovedanim
drogam
nimajo
uspeha,
najame
upokojenega uslužbenca ameriške obveščevalne agencije.
Paul Devereaux, neizprosen in prekaljen tajni agent z
vzdevkom Kobra, za pomoč zaprosi vietnamskega vojnega
veterana CalaDexterja in vojna ZDA proti kokainski mafiji se
lahko začne. Kmalu ugotovita, da večina kokaina v ZDA
pride iz Kolumbije, kar ju pripelje do kolumbijske
bratovščine Hermandad, ki pod vodstvom don Diega
Estebana ves svet oskrbuje z belim praškom.
Bo Devereauxu in Dexterju uspelo uničiti to mamilarsko
zalego? (www.bukla.si)

John Grisham: PRIZNANJE
Za vsakim po krivem obsojenim nedolžnim človekom stoji vsaj
eden, ki je kriv. Ta včasih niti ne razume povsem, kako so
lahko policija in tožilstvo ujeli in obsodili napačnega človeka,
zagotovo pa mu zanj ni kaj dosti mar. In kar verjeti ne more,
kakšno srečo da je imel, ker niso ujeli in obsodili njega.
Priznanje je napet in srhljiv triler o skesanem, na smrt bolnem
zločincu Travisu Boyetteju, ki prepričuje odvetnike, sodnike in
politike o nedolžnosti na smrt obsojenega, da bi s svojim
priznanjem

vendarle

preprečil

njegovo

usmrtitev.(www.emka.si)
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RosamundLupton: POTEM

Nekega popolnega dne se zgodi popoln zločin. Črn dim šine v
modrino poletnega neba. Šola je v plamenih. Panika. Grace
opazi dim in steče. Ve, da je v šoli njena hči Jenny. Požene se
v gorečo zgradbo, da bi jo rešila. Potem mora Grace odkriti,
kdo je požigalec, in zaščititi svoje otroke pred človekom, ki jih
še vedno ogroža. Spoznati mora meje svojega telesa in
brezmejnost ljubezni.
V tem romanu smo na vsaki strani priča mojstrici besede.
Nepopustljiva čustvena napetost, zveneč slog pisanja in
napeta zgodba se zlijejo v izjemno bralsko izkušnjo. Po
odmevnem prvencu Sestra, prevedenem v 31 jezikov, je to
drugi roman angleške avtorice RosamundLupton. Še boljši.

KathleenMcGowan: PRINC POEZIJE: tretja knjiga Magdalenine
linije
Odpravi se v Firence in v Toskani z Bérengerjem poiščeta duhovnega
učitejaDestina, ki vztraja, da morata proučiti življenje enega
največjih Princev poezije v zgodovini, Lorenza de’Medici, botra
italijanske renesanse. Tudi Bérenger je Princ poezije iz starodavne
prerokbe, njegova usoda je tesno prepletena z usodo Lorenza
Medičejskega. Da bi lahko izpolnil svojo usodo, mora Bérenger
razkriti krivoversko resnico o družini Medičejcev – in šokantno
resnico o rojstvu renesanse. Krivoverske resnice niso bile skrite brez
razloga, kajti obstajajo ljudje, ki bodo šli čez trupla, da bi Bérengerju
preprečili

prevzem

položaja,

ki

mu

po

pravici

pripada.

(www.emka.si)

StiegLarsson: DEKLE, KI JE DREGNILO V OSJE GNEZDO
StiegLarsson: DEKLE, KI SE JE IGRALO Z OGNJEM
StiegLarsson: DEKLE Z ZMAJSKIM TATUJEM
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ZGODOVINSKO LEPOSLOVJE
PhilippaGregory: 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?(www.emka.si)
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UmbertoEcco: IME ROŢE

Ko je leta 1982 izšel roman Ime rože, je v hipu postal
uspešnica. Literarni prvenec Umberta Eca je osvojil tako
široke množice kot zahtevnejše bralce in kritike po vsem
svetu. 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.

Kultni roman, ki je že zapisan v zgodovino književnosti.
(www.emka.si)

Umberto Eco: PRAŠKO POKOPALIŠČE
Zgodovina, ki se bere kot roman. Roman, ki se bere kot
prikrita zgodovina.
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.(www.emka.si)

Karel Grţan: FRIDERIK IN VERONIKA
Zgodovinska povest o nesrečni ljubezni med Veroniko Deseniško
in Friderikom Celjskim, povezana s kartuzijo Jurklošter. V spremni
besedi je ddr. Igor Grdina med drugim zapisal: »Pri nas malone
svetovno znana zgodba o brezdušno pogubljeni, pa neštetokrat
poveličevani ljubezni med celjskim grofom in lepo Veroniko v
povesti Karla Gržana ni zgolj variacija na (pra)staro temo: njena
navezava na starodavno jurkloštrsko kartuzijo je izvirni
pripovedni element, ki ga ni mogoče odpraviti kot čisto izmišljijo.
V razmisleke o ravnanjih protagonistov afere, ki je pretresla
slovenski srednji vek, vnaša nove motivacijske pobude in odpira
doslej neslutene fabulativne možnosti. Skrivnostni samostan v
dolini Gračanice, ki s svojimi (pol)ruševinami še po stoletjih budi
ustvarjalno domišljijo, je po vsej verjetnosti odigral določeno
vlogo pri romantičnem zapletanju in tragičnem sekanju
ljubezensko-oblastniškega gordijskega vozla v celjski grofovski
hiši: težko je namreč verjeti, da bi bil povsem po naključju izbran
za Veronikino poslednje bivališče.« (www.mohorjeva.org)
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ZNANSTVENA FANTASTIKA

ColleenHouck: TIGROVO PREKLETSTVO
Strast. Usoda. Zvestoba.Bi žrtvovali vse in spremenili svojo
usodo?
KelseyHayes si niti v sanjah ni mislila, da bo to poletje
skušala izničiti tristoletno indijsko prekletstvo. In to s
skrivnostnim belim tigrom na drugem koncu sveta. Toda
zgodi se točno to. Počitniško delo v cirkusu spremeni
življenje sedemnajstletnice iz Oregona enkrat za vselej, ko
se spoprijatelji z veličastnim tigrom Renom. Ko jo vprašajo,
ali bi tigra spremljala v Indijo, kjer ga nameravajo izpustiti
na prostost, Kelsey brez odlašanja odpotuje s svojim
varovancem. Kmalu po prihodu v tujo deželo pa odkrije, da
je Ren uročen indijski princ. Soočena s temačnimi silami,
skrivnostnimi uroki in mističnimi besedami, kjer ni nič, kot
je videti, Kelsey tvega vse, da bi združila posamezne delčke
starodavne prerokbe, ki bi lahko za vedno izničila
prekletstvo.
Tigrovo prekletstvo je prvi del napete in vznemirljive
fantazijsko-romantične epske pustolovščine, ki vam bo
jemala dih in v vas prebudila koprnenje po novih
dogodviščinah.

Alma M. Karlin: ISOLANTHIS: Roman o potopu celine
RomanIsolanthisvsesvetovne ustvarjalke Alme M. Karlin seže v mogočno
prostorje visoko razvite civilizacije Atlantide. Po smrti kralja se dvigne
plamen boja za oblast; lesketa krone si zaželita naslednika Atarikitli in
Arototec (slednji je nadvse cenjen znanstvenik, a tudi pripadnik temnih
sil). Ko v Pozejdonijo prispe kralj temne zemlje, faraon Ramon Phtha,
mesto tekočih voda prebiča viharni veter ‒ čedni mladenič se (usodno)
zaljubi v Isolanthis, dedno princeso, v žilah katere žubori čista kri
prastarega rodu. A slepeče lepo Isolanthis, navidez krhko kot obris
meseca, kliče resnobnost življenja … Krono vendar nosi, da bi mogla
služiti drugim. Bo sok mladosti dušo svečenice vendarle premamil s
hrepenenjem? (www.sanje.si)
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Oliver Lauren:DELIRIUM
Delirium je v številnih jezikih ţe obšel svet, navdušil
kritike in milijone bralcev ter prejel mnoge ugledne
nagrade, nazadnje tudi veliko nagrado Francije za
najboljše mladinsko fantazijsko delo v letu 2012.
Brez ljubezni mogoče ne bi bilo niti sovraštva, in brez
sovraštva ne bi bilo nasilja. Ampak sovraštvo ni
najnevarnejše.

Brezbriţnost

je.

Delirium govori o svetu, v katerem lahko znanstveniki
izkoreninijo ljubezen – delirio. Vsi drţavljani morajo
okrog svojega osemnajstega rojstnega dneva prestati
kirurški

postopek

zdravljenja.

Vlada

in

znanost

obljubljata, da je ţivljenje brez ljubezni ţivljenje brez
bolečine:

varno,

predvidljivo

in

srečno.

Lena Holoway se je od nekdaj veselila dneva, ko bo
ozdravljena. Tik pred postopkom pa se Leni zgodi nekaj
nepojmljivega: zaljubi se.
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BIOGRAFIJE

John Lennon: PISMA

John Lennon se je na večino čustev, pa naj je bilo to jeza ali
veselje, odzval tako, da je pisal. Vsi poznamo njegovo glasbo, saj
je bil eden največjih piscev popevk vseh časov, ustvarjalec
komadov Help!, Lucy In TheSkyWithDiamonds, Imaginein ducatov
drugih. Nekaj malega vemo tudi o njegovi poeziji. Zdaj so tu v
knjižni obliki prvič v zgodovini zbrana in predstavljena njegova
osebna pisma. HunterDavies, avtor edine avtorizirane biografije
Beatlov, je izsledil skoraj tristo Johnovih pisem in razglednic –
sorodnikom, prijateljem, oboževalcem, tujcem, ljubicam in celo
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pralnici. Pri tem mu je pomagala Johnova vdova Yoko Ono

(imetnica Lennonovih avtorskih pravic), ki je s svojim pristankom
tudi omogočila ta projekt. (www.emka.si)

Ian Kershaw: HITLER

V skoraj tisoč strani obsežni knjigi Ian Kershaw popisuje Hitlerjevo
življenje od otroških let do razvoja v agitatorja in firerja na čelu
tretjega rajha ter dokončnega poraza in samomora.
Knjiga nam v 28 poglavjih jasno izriše portret Hitlerja kot pogosto
pretepenega otroka, ki so ga zasvojile pustolovske zgodbe Karla Maya,
malega kolovodja v igri ravbarji in žandarji, bizarnega posebneža v
dunajskem zatočišču za ubožne, sanjača, pivniškega agitatorja,
kanclerja in firerja tretjega rajha. (www.emka.si)

Walter: STEVE JOBS: biografija največjega računalniškega
vizionarja
Ekskluzivniživljenjepis,

napisan

polnimsodelovanjemStevaJobsa.

s
Na

podlagivečkotštiridesetihrazgovorov s StevomJobsom - pa tudi z
večkotstotimičlanidružine, prijatelji, nasprotniki, tekmeci

in

sodelavci - je v dvehletihnastalakronikarazburljivegaživljenja in
izjemnomočneosebnostiustvarjalnegapodjetnika, kateregastrast
do

popolnosti

in

ognjevitzagonstapovzročilarevolucijo

v

šestihindustrijah: napodročjuosebnihračunalnikov, risanihfilmov,
glasbe, telefonov, tabličnihračunalnikov in digitalnegazaložništva.
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OTROŠKO IN MLADINSKO LEPOSLOVJE

Erica Johnson Debeljak: ANTIFA CONA

Roman Antifa cona raziskuje meje in pripadnosti med
nemirnimi mladimi, ujetimi v zgodovino, ki je niso ustvarjali
sami. Njihove zgodbe so v primerjavi z dogodki iz
preteklosti domačega kraja navadne otročarije. Ali pa se jim
tako vsaj zdi, dokler v bližnji jami ne odkrijejo trupla. In to
sploh ni kakšen fosil, tudi ne le posušene, okamnele kosti,
ampak pravo pravcato truplo, mlado telo, ki ni tako zelo
drugačno od njihovih. (www.emka.si)

24

Kajetan Kovič: KAKO SE VRTIJO URE: izbrano delo za otroke

Izbrano delo obsega vse najlepše pesmi in zgodbe Kajetana
Koviča, enega najbolj priljubljenih slovenskih avtorjev za
otroke. V celoti sta objavljeni največji uspešnici Maček Muri
in Moj prijatelj Piki Jakob. Knjiga vsebuje tudi izbor
najboljše poezije za otroke in še 45 odličnih zgodb. Vse
ilustracije so delo priljubljene ilustratorke Jelke Reichman.
(www.emka.si)

Fran Milčinski: LAŢ IN NJEN ŢENIN

Predstavljamo vam iskrivo izdajo pravljice enega največjih
slovenskih mojstrov hudomušno se vrtečega peresa.
Prežemajo jo značilen humor, pomenski zasuki in duhovita
namigovanja.(www.emka.si)
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Peter Carnavas: SARINO VELIKANSKO SRCE

Čarobna zgodba o deklici, ki neutolažljivo hrepeni po
prijateljstvu in ljubezni. Krenimo po sledi Sarine poti in se
pustimo srčno očarati.

Slikanica

nagrajenega

mednarodnega

avtorja

Petra

Carnavasa se je v letu 2009 nepričakovano in povsem
izjemno povzpela na sam vrh najbolje prodajanih knjig v
Avstraliji in brž prehitela uspešnici Sanje mojega očeta
Baracka Obame in Somrak StephenieMeyer. Naj se mehko
utrta stezica bližine primakne tudi k vam!
(www.emka.si)

Sophie McKenzie: ZALJUBLJENA, ZATRESKANA

Prisrčna zgodba o ljubezni, ki zmore čez prve čeri. River in
Flynn se brezglavo zaljubita, a njuna zveza je zaznamovana
s Flynnovo nedostopnostjo in jezo. River to skoraj spravi ob
pamet, toda ko se ji Flynn le odpre, se izkaže, da se za
izbruhi jeze skriva zgodba o družinskem nasilju, zaradi
katerega mora fant prezgodaj dozoreti. Potem pa je tukaj
še spolnost. Kdaj je pravi čas zanjo? Naj River sledi sebi ali
Flynnovi potrebi? Vsekakor ni nič tako, kot si je
predstavljala, preden je spoznala Flynna … (www.emka.si)
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Jacob Grimm: ZLATE GRIMMOVE PRAVLJICE
Malo pred božičem leta 1812 sta učenjaška brata Jacob in
Wilhelm Grimm kronala nekajletno zbirateljsko podjetje z
izdajo prve knjige Otroških in hišnih pravljic, ki so sčasoma
prerastle v eno temeljnih besedil zahodne civilizacije ter
najbolj znano in prevajano pravljično zbirko vseh časov.
Bogata in raznolika zbirka ljudskih zgodb je neskončen
rudnik sporočil in pomenov, ki nagovarjajo in navdihujejo
tako otroke kot odrasle. Ob 200. obletnici prvega izida je
izšel bogato ilustriran izbor, tako imenovane »male izdaje«,
ki vsebuje poleg nekaj desetih najbolj znanih Grimmovih
pravljic, kot so Rdeča kapica, Sneguljčica ali Trnuljčica, še
nekatere

manj

zgodbe.(www.emka.si)

znane,

nič

manj

očarljive

Asja Hrvatin: LEPE PUNCE LEPO BRUHAJO

Ona ni prijetna. Ni prijazna. Ni obzirna. Ni lepa. Ni močna.
Ni izvirna. Bruhala bo. Ona je iskrena. Je čuteča. Je lepa. Je
pristna. Je posebna. Bruhala bo. Ko pa njeno telo postaja
vedno šibkejše in njena bolezen prevzame nadzor ter
začenja načenjati tudi odnos s sestrico, mamo in
prijateljico, je ona prisiljena sprejeti odločitev, ki je lahko le
njena: se bo borila ali predala?(www.emka.si)

Antoine de Saint-Exupery: NAJLEPŠI CITATI. ŢIVLJENJSKE MODROSTI
Antoine de Saint-Exupery: NAJLEPŠI CITATI. LJUBEZEN
Antoine de Saint-Exupery: NAJLEPŠI CITATI. SREČA
Antoine de Saint-Exupery: NAJLEPŠI CITATI. PRIJATELJSTVO

Cvetka Bevc: DESETKA

27

Desetka je sodobni, nagovarjajoči, vznemirljivi mladinski
roman s kolektivnim junakom. Barbi, najlepša bejba na
šoli, odkrije, da sploh ni zares zaljubljena v svojega fanta,
ampak jo mede kapetan šolske nogometne ekipe.
Lepemu Rikiju se zdi, da ga vsi obletavajo zaradi keša in ni
nihče njegov pravi prijatelj. TočkaricaAška se zaljubi v
violinista Lina, Petja premleva, zakaj je tako nesposobna,
da je nihče še pogleda ne. Kroki odkrije, da je gej, Fiksi pa
pod vplivom velike ljubezni preneha s kajenjem trave.
Dodajte še piflarskegaJupsa, tračarko in bodočo igralko
Jančo, alpinistko Roberto, ki v šolo hodi napravljena v
"gozdnega dedca", ter računalniškega frikaJoja, pa dobite
Desetko, klapo, ki kljub številnim težavam drži skupaj.
Deset zgodb o tem, kako postati in ostati cool. (emka)

Vanessa Curtis: NEUKROTLJIVA LILAH MAY
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Bistra, svojeglava petnajsteltnaLilahMay je jezna na ves svet, nase pa
še posebej. Vse se je začelo, ko je njen starejši brat Jay, ki je bil hkrati
tudi njen najboljši prijatelj in nadarjen kitarist, pred dvema letoma
nenadoma izginil. Za to krivi sebe, ker je staršem izdala njegovo
"skrivnost". Je sploh še živ? Kako da ni že prej spoznala, da je bil Jay
osamljen in ga nihče ni razumel? Ves njen svet se vrti okoli
pogrešanega brata. V šoli ji ne gre več, razume je nihče, za povrh jo
še zbadajo na račun staršev, ki imajo precej nenavadni službi ... Lilah
ima dobro prijateljico Bindi, ki ji je vedno pripravljena pomagati,
ampak Lilah ne opazi, da je morda tudi ona osamljena in v težavah. In
morda niti Adama Carterja, svoje velike simpatije, ne opazi dovolj ...
(emka)

ZannahKearns:NE OBUPAJ, NIKI

Mladinski roman o najstnici Niki, ki izve, da njen dedek ni mrtev,
kot ji je govorila mama, ampak živi v Londonu. Skupaj z mamo se
preselita k njemu, da bi tam začeli novo življenje. Niki se mora
vključiti v pisano družbo, preživeti mora na novi šoli in se
izogibati nevarnih ulic. V novem domu spoznava dedka, odkriva
družinske in mamine skrivnosti in se poskuša sprijazniti z njimi.
Toda nekega dne odkrije mamino največjo laž. Bo ta uničila njun
odnos in Nikijino samopodobo?Močna in topla zgodba o
odraščanju, ki je zlepa ne boste pozabili. (www.bukla.si)

Joss Stirling:SORODNI DUŠI
Sky se s starši iz rodne Anglije preseli v novo okolje, v ameriško
mestece Wrickenridge v Koloradu. Nova šola, nove prijateljice,
nova srečanja ...Najbolj jo očara frajer z motorjem, Zed, na
katerega so nora vsa dekleta. Tudi Zed jo opazi, saj je Sky nekaj
posebnega. Razkrije se, da sta oba savanta, človeka s posebnimi
močmi, ki lahko bereta misli in vidita v prihodnost.Ne le to;
usojena sta si, saj sta - sorodni duši in skupaj sta najmočnejša. A
vse ni tako preprosto. Sky preganjajo temne sence njene
preteklosti, še hujše zlo pa ji grozi v prihodnosti.BoSky dovolj
močna, da bo sama krojila svojo usodo? Čeprav tvega, da bo
pogubila svoje srce? (www.emka.si)
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UČBENIKI

Mojca Bavdek, Marija Končina: ČEZ PRAG BESEDILA: zbirka nalog
za maturo iz slovenščine: neumetnostna besedila

Izdaja Čez prag besedila omogoča temeljito pripravo na maturo iz
slovenščine, in sicer iz tistega njenega dela, ki se imenuje
""razčlemba neumetnostnega besedila"" oz. ""druga izpitna pola"".
Vsebuje osemnajst neumetnostnih besedil, tem pa sledijo številne
naloge različnih tipov, ki preverjajo maturitetne standarde, torej to,
kar je treba znati (in obvladati) na maturi.(www.emka.si)
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PSIHOLOGIJA:

spoznanja

in

dileme.

Delovni

zvezek

za

4.

Letnik

gimnazijskega izobraţevanja

Maja Krajnc: RAZVOJ IN UČENJE PREDŠOLSKEGA OTROKA.Delovni
zvezek z videoposnetki za modul Razvoj in učenje predšolskega otroka v
programu Predšolska vzgoja

Alen Albin Širca:KONJE KRAST, Per Petterson: priročnik za
spoznavanje knjiţnih del

Vodič po večkrat nagrajenem norveškem romanu Konje krast izpod
peresa Pera Pettersona ponuja srednješolcem in bodočim maturantom
vse, kar morajo vedeti o tej sodobni uspešnici. (www.knjigarna.com)

Nika Cebin: ATOMI IN MOLEKULE: zbirka nalog za kemijo v
gimnaziji
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Alen Albin Širca: KONJE KRAST, Per Petterson

Alen Albin Širca: POMLADNI DAN, Ciril Kosmač

Vodič

po

Pomladnem

dnevu,

pomembnem

delu

slovenskega pisatelja Cirila Kosmača, ki prerašča ozke
okvire povojnega socialističnega realizma, je učinkovita pot
do znanja za domače branje in esej na maturi.
(www.knjigarna.com)

Lilijana

Štepic:

ABC

NEMŠKE

SLONICE

1:

Priročnik

za

srednješolse in odrasle
Priročnik je namenjen vsem tistim srednješolcem in
odraslim, ki se prvič soočajo z učenjem nemškega jezika in
na videz zapletenih slovničnih struktur, ter tudi vsem tistim,
ki bi želeli znanje nemške slovnice obnoviti in poglobiti. Ker
je zasnovan nekoliko drugače in preprosteje, vas bo kaj
hitro prepričal, da nemški jezik le ni tako težak, kot se
morda zdi. Knjiga je plod dolgoletnih izkušenj avtorice s
poučevanjem nemškega jezika tako v skupinah kot tudi
individualno, predvsem s tistimi udeleženci, ki imajo pri
učenju nemškega jezika težave, pri čemer je razlaga še
zlasti usmerjena na tista področja, ki učencem povzročajo
največ težav (določanje spola, končnice, samostalniške in
pridevniške sklanjatve, pravilni in nepravilni glagoli ter
razlike med njimi …).(www.emka.si)
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LEPOSLOVJE v angl., nem. inšpa. jeziku

F. Scott Fitzgerald:THE DIAMOND AS BIG AS THE RITZ AND
OTHER STORIES

LEO & CO. SCHÖNE FERIEN (LeichteLektürefürDeutschalsFreundsprache)

SIEGFRIEDS TOD: nach Motiven aus dem Nibelungenlied:
freierzahltvon Franz Specht
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TheoScherling: SCHWERE KOST

SIEGFRIDS

TOD:

nach

Motiven

Nibelungenliedfreierzählt Franz Specht

THEO SCHERLING: Schwere Kost

aus

dem

STROKOVNA LITERATURA

Robert Brus: DREVESA IN GRMI JADRANA
Drevesa in grmi Jadrana so prva knjiga pri nas, v kateri je predstavljeno
izjemno bogastvo drevesnih in grmovnih vrst vse vzhodne jadranske
obale od Trsta prek Slovenije, Hrvaške z Istro, Kvarnerjem, Dalmacijo
in otoki pa vse do Črne gore. V njej je predstavljenih 126, s krajšimi
omembami ali fotografijami pa skoraj 200 domačih in tujih, pogosto
malo znanih vrst toplih obmorskih predelov. Več kot 900 fotografij
prikazuje drevesa na zanje

značilnih, pogosto prepoznavnih

nahajališčih v naravi ali mestih vzdolž vse jadranske obale, slike
značilnih podrobnosti pa omogočajo lahko prepoznavanje vrst.
Posebnost knjige so zbrane različne zanimivosti v zvezi s posamezno
vrsto, za vsako so dodani doslej najbolj izčrpni podatki o njeni
razširjenosti ob Jadranu. (www.emka.si)

France Ţagar: SLOVENSKA SLOVNICA ZA VSAK DAN
Mohorjeva družba, mati slovenskih slovnic za šolo (Breznik
1916) se je odločila, da svojim članom posreduje sodobno
slovnico v prijaznejši obliki, a povsem v skladu s
Toporišičevo doktrino. Učitelji in dijaki so Žagarjevo
prijazno slovnico v zadnjih desetletjih odkrito in prikrito
uspešno uporabljali. Zdaj jo z ilustracijami Bineta Roglja
ponujamo staršem in starim staršem za pomoč njihovim
šolarjem pri reševanju zagat pri obladovanju slovnice.
(www.emka.si)
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Robert Brus:DREVESNE VRSTE NA SLOVENSKEM
Monografija je zgrajena kot obširen leksikon ter ponuja lahko in
hitro dostopne podatke o vsaki drevesni vrsti. Vsaka je
predstavljena z monografijo, sestavljeno iz več rubrik. Poleg
opisov in splošnih predstavitev je pri vsaki vrsti upoštevano
najnovejše znanje o njeni razširjenosti v Sloveniji, prav tako je
predstavljena vloga vrste v okolju, potencialni negativni vplivi ob
njenem nekontroliranem vnašanju v naravno okolje, njen
potencial ob podnebnih spremembah in njen bodoči pomen.
Posebna pozornost je posvečena uporabnosti in drugim
zanimivostim vsake vrste. Vsako drevo je predstavljeno z
originalnimi avtorjevimi barvnimi fotografijami, ki prikazujejo
drevesa na prepoznavnih lokacijah po vsej Sloveniji in za hitro
določitev vrste najpomembnejše morfološke značilnosti.
(www.modrijanovaknjigarna.si)

POJDI Z MENOJ: s pesmijo po Sloveniji

Knjiga, ki bralca in poslušalca popelje na popotovanje
po Sloveniji ob glasbi 18 slovenskih ljudskih pesmi v
priredbi Blaža Puciharja, z ilustracijami Damijana
Stepančiča in s spremno besedo Dušice Kunaver.
(www.emka.si)
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FILOZOFSKO, PSIHOLOŠKO IN SOCIOLOŠKO BRANJE

Nada Mulej: RDEČA NIT: Sam svoj coach v času sprememb

RDEČA NIT je knjiga za vse, ki se zavedate, da je upravljanje
z osebno energijo, energijo organizacij in naravnih virov
veščina prihodnosti. Je povabilo, da se iz oči v oči srečate s
seboj, da bi lahko iskreno in velikodušno srečevali in
navdihovali druge. Je vitaminski koktejl, ki vam daje moč,
da hodite po svoji poti in se spomnite svojih pristnih,
pozabljenih,

in

skritih

virov

moči

in

sposobnosti.

Spomni vas, kako ohraniti hladno glavo in toplo srce v času
sprememb ter zasebno in poslovno živeti in delovati v
skladu s svojimi vrednotami. (www.emka.si)

Orlando Figes: ŠEPETALCI
Orlando Figes v tejknjigirazkrivazasebnoživljenjemilijonovRusov pod
Stalinovotiranijo, v družbi, v kateri so vsišepetali - bodisi da so
hotelizaščititisvojebližnje, bodisi da so ovajalisodržavljane.
Delo
se
opiranaobsežnoraziskavoustnezgodovine,
ki
je
zajelastotinedružiniznekdanjeSovjetskezveze, ternamnožicolistin, fotografij in
predmetovizdružinskiharhivov. Vodinasskozimoralniblodnjak, v katerem je
človekalahkopogubilaenasamaneprevidnabeseda,
ko
je
režimpostavilizvenzakonacelotnedružbenesloje
in
narode,ko
so
ljudjeplačevalistrahotnocenozagospodarsko
in
političnoveličinoStalinovegaimperija.
Vendar
so
tudi
v
tistihtežkihčasihmnogiohraniličlovečnost
in
pogum,
da
so
kljubovalineusmiljenemupritiskutotalitarnedržave.
V
tem
pretresljivem
in
mogočnemdelunemeStalinovežrtveprvičpripovedujejosvoježivljenjskezgodbe.
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PRIROČNIKI

Drago Ţagar: DRUGAČNI UČENCI

Pričujoči učbenik pokriva relevantne teme, ki bi jih psihologi morali
obvladati in je kljub kompleksnosti napisan enostavno, v lepem in
tekočem jeziku, kar zagotavlja njegovo dobro razumljivost.
(https://knjigarna.ff.uni-lj.si)

Špela Kryţanowski: FENG ŠUI: filozofija prostora in psihologija
bivanja
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V knjigi je podrobno predstavljen zgodovinski pregled
metod in spoznanj fengshuija ter najpomembnejša načela,
ki lahko oplemenitijo sodobno arhitekturno prakso; bralec
spozna principe zaznavanja, materialističnega in duhovnega
pogleda na svet, zakonitosti energetskega ustroja, kot jih
razumejo bioenergetiki, in dognanja fizike, ki se takemu
razumevanju približajo. Besedilo raziskuje tudi filozofska
izhodišča, ki so temelj tradicionalnih kitajskih tehnik, ter
dolgoletni

razvoj

svet.(www.emka.si)

in

vstop

fengshuija

v

zahodni

Beti Ţerovc:SLOVENSKI IMPRESIONISTI

Razkošna monografija prikazuje najlepše obdobje
slovenskega slikarstvana na prelomu 19. in 20. stoletja.
Gre za skupino štirih umetnikov, ki so ustvarili izjemna
dela in dvignili likovno umetnost na Slovenskem na
vrhunsko raven. Čudovite krajine intenzivnih barv in čutne
poteze s čopiči na umetninah, kot so Sejalec, Kolo, Breze,
Sava v megli, Ženski akt in druge,so se vtisnile v zavest
vsakega
Slovenca.
Vrhunsko oblikovana knjiga z galerijo najznamenitejšega
slovenskega slikarskega obdobja zagotovo sodi v vsak
slovenski dom. (www.emka.si)
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Karen McIvor:USTVARITE NEPOZABNE SPOMINE

Ta izčrpna knjiga vam bo razkrila vse veščine, ki jih boste
potrebovali za izdelavo lepih kolažnih strani, pa če ste že
izkušen oblikovalec kolažnih albumov ali šele začetnik.
Navodila so napisana po korakih, besedilo pa je
podkrepljeno z nazornimi fotografijami, ki razlagajo
tehnike, kot so uporaba štampiljk, barvanje, izdelovanje
reliefov, mozaikov in izrezovanje. Naučili se boste, kako
izdelati umetniška ozadja, kako izrezati in uokviriti
fotografijo ter kako strani albuma okrasiti z blagom,
trakovi, luknjami, obročki in folijo. (www.bukla.si)

JESENSKA BARVITOST. Najlepše ideje za vso druţino.

V tej knjigi boste našli najlepše ideje za jesensko
ustvarjanje: od svetlečih lučk in strašnih buč do pisanih
okenskih slik in sadnih aranžmajev v zahvalo za pridelek.
Zaradi podrobnih navodil in natančnih predlog bo
ustvarjanje otročje lahko. Tako bodo v trenutku nastali
različni izdelki iz kostanjev, buč, pisanih listov, papirja, lesa
ali filca. (www.bukla.si)

BernardetteCuxart:USTVARI RED BREZ HIŠNIH ZMED

Ta knjiga ti bo s pomočjo zabavnih in nazornih slik
pomagala urediti in polepšati igralni kotiček, šolske in
toaletne potrebščine ter sobo. Doma imaš gotovo kaj
papirja, kartona in podobnega, kar lahko uporabiš ali znova
uporabiš ter izdelaš pripomočke za lažje pospravljanje in
opravljanje domačih nalog. (www.bukla.si)

Hazel Harrison:RISANJE IN SLIKANJE
Priročnik podaja popolni pregled umetniških tehnik in
materialov.Vsebuje štiri tematska področja: risanje,
akvareli, olja in akrili ter pasteli.V njem lahko preberete
najnovejše informacije o razvoju tehnik, razpoložljivih
materialih in pripomočkih.Vsebuje tudi praktične napotke
za uspešno upodabljanje klasičnih motivov - portretov,
človeških postav, zgradb, pokrajin in cvetja - v večini
priljubljenih medijev.Nazorne fotografije korak za korakom
prikazujejo, kako doseči dobre rezultate.Številni primeri
različnih slogov in pristopov odkrivajo skrivnosti uspešnih
umetnikov. (www.bukla.si)
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TheodoreGrey: ELEMENTI: slikovni pregled vseh znanih atomov v
vesolju

Knjiga Elementi, ki je dosti več kot le vodič skozi elemente
periodnega sistema, bo zagotovo pritegnila vsakogar, ki ga zanima
kemija ali pa naravoslovje na splošno. Ta knjiga z načinom in
vsebino pisanja zasenči vse druge tovrstne knjige. Je plod
avtorjevega

sedemletnega

raziskovanja

in

fotografiranja

elementov. Knjigo krasijo fantastične fotografije, ki na črni podlagi
res pridejo do izraza. (www.emka.si)

Miranda

Smith:ČLOVEŠKO

TELO:

V

GIBANJU

IN

TREH

DIMENZIJAH

Zabaven in interaktiven vir informacij za vse, ki bi radi
spoznali zanimivosti človeškega telesa. Barvite ilustracije
nazorno prikazujejo zgradbo telesa od glave do pet.
Dopolnjuje jih priložen velik 3D-plakat. Razgrni ga ter si
oglej razporeditev in lego organov v telesu. (www.emka.si)
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CarmineGallo: SKRIVNOSTI PREDSTAVITEV STEVA JOBSA

Kako biti noro dober pred vsakim občinstvom
Vse, kar potrebujete, če želite pritegniti, vznemiriti in
motivirati občinstvo. (Puli ni vključen).
Knjiga razkriva operacijski sistem v ozadju vsake dobre
predstavitve in vam prinaša navodila za uspešen začetek
ustvarjanja lastnih strastnih vmesnikov za komunikacijo z
občinstvom. (www.emka.si)

Savina Zwitter: PEDAGOŠKO DELO V ŠOLSKI KNJIŢNICI
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Magistrica Savina Zwitter je na podlagi dolgoletnih izkušenj
v gimnazijski knjižnici pripravila strokovni priročnik,
namenjen predvsem šolskim knjižničarjem. Predstavljeni so
različni načini pedagoškega dela: neposredno delo z dijaki,
posredno pedagoško delo s sodelovanjem z učitelji in
mentorstvo mladim knjižničarjem. Poleg teoretičnih osnov
priročnik ponuja tudi praktične napotke, kako pedagoško
delo čim bolje vključiti v delovanje knjižnice.

Aleksandra Kocmut: PRAVIPIS: Zbirka pogostih jezikovnih kavljev
z nekaj napotki za brskanje po e-slovarjih

Namen te knjiţice ni zajeti vseh pravopisnih in slovničnih pravil ali
jih teoretsko opredeljevati. Za to ţe imamo knjige – pravopis ter
vrsto slovarjev, slovnic, priročnikov. Gre za obraten postopek, iz
prakse v teorijo, od napak k pravilnostim, na poljuden način.
Avtorica je po več desetletjih rednega branja zadnja leta zbirala
napake, ki se pogosto pojavljajo v skoraj vseh vrstah besedil in
medijev. Tako pogoste in povsod prisotne so, da jim pravimo kar
»klasične napake«. Še ena spodbuda za to knjiţico so bila
pogosta vprašanja kolegov lektorjev in prevajalcev, ki so po
neposrednih ali posrednih kanalih prišla do nje in so v polovici
desetletja oblikovala nekakšen vzorec najpogostejših jezikovnih
zadreg.

PRVA POMOČ: priročnik za voznike motornih vozil
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Miha Jeršek: SVET DRAGULJEV
Letošnja tematska priloga revije Življenje in tehnika je namenjena
draguljem. Avtor dr. Miha Jeršek v njej predstavlja zgodovino
uporabe dragih in okrasnih kamnov, glavna okolja, kjer dragulji
nastajajo v naravi, njihove najpomembnejše lastnosti, kako in v
kakšne oblike jih brusimo, kako jih med seboj razlikujemo ter
kateri so najznamenitejši dragulji na svetu in pri nas. Knjižica
obsega 112 strani, ima več kot 120 barvnih fotografij in risb, kot
priloge pa so tabele z lastnostmi draguljev. Knjižico je izdala
Tehniška založba Slovenije v nakladi 11.800 izvodov, pri vsebini pa
sta sodelovala tudi Prirodoslovni muzej Slovenije, ki hrani
znamenito Zoisovo zbirko mineralov, med katerimi so tudi
dragulji, in Višja strokovna šola Šolskega centra Srečka Kosovela v
Sežani, ki edina pri nas izvaja program oblikovanja kamna, v okviru
katerega študentje spoznajo tehnike ter se naučijo brušenja
dragih

in

okrasnih

kamnov.

(http://www3.pms-lj.si/Svet-

draguljev/)
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VPELJEVANJE
SPREMEMB V ŠOLE.
Priročnik za šolske razvojne time
Sabina Popit: ZEMLJA SKOZI ČAS: zgodba o modrem planetu
Simon Lenarčič: VSE O IMENIH V SLOVENIJI

V knjigi Vse o imenih v Sloveniji je na več kot 1000 straneh
razloženih več kot 12.000 ali skoraj dve tretjini vseh v
Sloveniji uradno zapisanih imen, od tega več kot tretjina
prvič ali prvič pravilno. Vsako ime ima svoj opis, bodisi v
obliki geselskega sestavka (teh je kar 4292) bodisi v obliki
polgesla (tj. gesla z zelo kratkim, jedrnatim opisom – teh je
več kot 8500). Svoj opis ima tudi več sto starih imen, od
najzanimivejših že pozabljenih staroslovenskih do nedavno
izumrlih.

REVIJE

Revija BODI EKO
Revija VZGOJA
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