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Ker zgodbe navdihujejo ...

Intervjuji: Sergej Hvala, Zvezdana Mlakar, Anja Naglič, Zvone Šeruga, Nataša Velikonja, Katja Zakrajšek

V intervjujih predstavljamo nove knjige avtorjev:
IZTOK GEISTER; štiri knjige iz zbirke Pospravljeni predali
SAŠA PAVČEK; spomini in eseji Živi ogenj gledališča
ALOJZ IHAN; roman Karantena



Luna in Tine

Roman o priljubljeni 
cesarici Sisi očarljivo 
pripoveduje o ljubezni 
in iskanju sebe.

David Zupančič humorno 
in zabavno o zmagah 
in porazih med epidemijo 
covida-19.

Beograjska kreativca vas 
bosta s premisleki o življe- 
nju navdušila, nasmejala 
in spodbudila k razmisleku.

V prvi otroški knjigi Gorana 
Vojnovića spremljamo 
življenje ptic, ki spoznajo 
pomen prijateljstva.

Aljoša Bagola je v darilni 
knjigi-koledarju zbral 
svoje ključne misli 
za vsak dan v letu. 

Čudovit rokovnik z motivi 
ilustratorke Hane Stupica. 
Za prodorne misli in drzne 
načrte v letu 2023.

Druga knjiga fantazijskega  
fenomena Veščec (The 
Witcher), prevedenega 
v 34 jezikov.

Novo napeto branje tandema 
Patterson–Clinton ponuja 
vznemirljiv vpogled v 
zakulisje ameriške politike.

v trgovinah Mladinske knjige         www.emka.si         080 12 05      
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Letos sem po nekaj letih znova obiskal frankfurtski 
knjižni sejem, poleg glavnega knjižnega interesa pa 
sem za to imel še nekaj dodatnih. Prvi je bil, da sem 
želel videti, kako se je ta sejem pobral po dveh pande
mičnih letih. Ugotovitev: še vedno je kar močno shuj
šan, mednarodna udeležba razstavljavcev je okrnje
na in paviljon, namenjen državi gostji, je kar precej iz 
osnovne sprehajalne poti. Drugi je bil, da sem želel vi
deti, kako poslujejo agenture, ki nam že leta prodajajo 
prevodne pravice. Ugotovitev: gre jim zelo dobro, ko
pajo se v delu in poslu, seveda pa jim za drobiž, ki ga 
dobijo od nas, slovenskih založnikov, čeprav tega ne 
pokažejo neposredno, ni kaj dosti mar. Želel sem tu
di znova zajadrati v svetovni knjižni vrtinec. Ugoto
vitev: knjigam po svetu ne gre slabo. Ta sejem je – za 
razliko od denimo londonskega – res globalen, ven
dar si (v času prvih poslovnih dni sejma) knjige veči
noma lahko le ogledujete, ne morete pa jih kupiti, kar 
mi sicer ni pisano na kožo. Pod črto pa sem želel tudi 
videti, kako se bo odrezala Slovenija pri prejemu žezla 
gostujoče države prihodnje leto. Ugotovitev: vse sku
paj je bilo izpeljano povsem spodobno in korektno, ne 
glede na vodstvene menjave tik pred začetkom sejma.

Seveda pa so najbolj privlačne stvari na takih sej
mih tisto, zaradi česar nisi prišel tja in te nepričakova
no presenetijo. Letos je bil to Druckfrisch ali Sveže iz 
tiska, kar je televizijska oddaja, ki jo na nemški televi
ziji ARD vodi literarni kritik Denis Scheck (1964), sta
ri maček pisanja in govorjenja o knjigah. 

Bilo je takole. Na poti proti španskemu paviljonu 
sva šla z Renate po bližnjici skozi halo, koder je ime
la svoj sejemski studio televizija ARD, ko sva opazila, 
da se na odru pred množico občinstva odvija dinami
čen pogovor v zvezi z neko knjigo. Zastala sva, saj je 
avtorica srčno in navdušeno razlagala o svojem no
vem delu, ki je ravno izšlo. Bila mi je znana, vendar ni
sem vedel točno, kam sodi. Potem pa sem na večjem 
ekranu, ki je od bliže pokazal sogovornika z odra, za
gledal njeno ime: bila je Andrea Wulf, prav tista, ki 
je pred leti napisala izjemno Iznajdbo narave, v kateri 
je nadrobno popisala neverjetno življenje Alexandra 
von Humboldta, vizionarskega raziskovalca in popi
sovalca narave, ki se ji kot založnik pač nismo mo
gli upreti, tako da je pred nekaj leti knjiga izšla tudi 
v slovenskem prevodu. Zdaj je v angleščini (in skoraj 
hkrati tudi v nemščini) izšlo neformalno nadaljevan
je Magnificent  Rebels (Veličastni uporniki), v kateri je 
Iznajdbo narave nadgradila z nemškimi romantiki od 
Schillerja, Goetheja in Hegla naprej ter gibanja, ki so 
ga konec 18. stoletja spočeli v nemški Jeni. 

Po koncu pogovora, ko je voditelj Denis Scheck vi
soko v zrak dvignil knjigo z naslovnico proti gledal
cem in povabil k branju, sva se ji seveda predstavila 
kot njena slovenska založnika, izrazila negotovost, ali 
je tudi njena nova knjiga primerna za prevod v sloven
ščino (»Seveda je!« je samozavestno zatrdila), med
tem pa je bilo na velikem odru že vse pripravljeno za 
naslednjo Scheckovo oddajo Druckfrisch.

Takoj na začetku sem pomislil, da bi moral  Schecka 
tožiti za krajo avtorskih pravic neposredno iz mo
jih sanj. Oddaja je bila namreč točno nekaj takega, 

o čemer sam sanjarim že dolgo in si domišljam, da se 
bo še pred mojo upokojitvijo začelo odvijati tudi na 
naši nacionalni televiziji. In kaj je to, boste vprašali?

V resnici nič posebnega. Zgovorni in karizmatični 
Denis Scheck sedi na stolu, pred seboj pa ima na mi
zi navpično zloženih kakih petnajst do dvajset novih 
knjig. Potem naključno, eno z leve, drugo z desne, tre
tjo nekje s sredine, jemlje knjige iz te postavitve, na
slovnico z užitkom pokaže publiki, kamera jo pove
ča, on pa o njej pove nekaj stavkov, s katerimi opozori 
na vsebino ter povabi k branju. Ne gre za nič preten
cioznega, a hkrati tudi nič banalnega: Scheck promo
vira nove knjige. Veliko novih knjig. In to tako, da o 
njih atraktivno govori in kaže tudi njihove naslovnice. 

Vemo, kaj pomeni nemški jezikovni trg. Osemdeset 
milijonov Nemcev, ki jim potem svoje milijone doda
jo še Avstrijci in Švicarji ter drugi, ki govorijo ta jezik. 
Vemo, kakšen je njihov standard. Vemo, kaj sta nem
ška kultura in zgodovina. 

Marsikdo v Sloveniji bi porekel, da na tako ogrom
nem jezikovnem, kulturnem in zgodovinskem ob
močju knjig ni treba še posebej promovirati, še zlasti 
ne s hitropoteznimi oddajami na televiziji, pri ka
terih gledalcem dobesedno mahaš s knjigami pred 
obrazom. Marsikdo bi to v Sloveniji porekel zato, ker 
se tu knjige ne smejo promovirati. 

Če se knjige v Sloveniji že pojavijo na televiziji, so 
njihove naslovnice pokazane sramežljivo, napol zakri
to in s posebno pozornostjo pri tem, da se (razen iz
jemoma) logotip založbe ne vidi. »Ne smemo kaza
ti logotipa,« pravijo novinarji, »to je promocija!« V 
Sloveniji se knjige pač skoraj ne smejo promovirati. 
Založ nik pa sploh ne. »Založnik lahko profitira!« je 
mantra, ki jo poslušam že več kot dvajset let. Zdi se, 
da tisti milijon potencialnih kupcev (polovica Sloven
cev ne kupi nobene knjige) ne sme izvedeti, da knjige 
izdajo založniki.

No, v Nemčiji, ki ima s sateliti kakih stokrat večji 
bruto družbeni proizvod, s tem nimajo težav. Vedo, 
da se nemška jezikovna kultura obnavlja in gradi s 
knjigami. S knjigami vseh vrst. Domačimi. Prevede
nimi. Za otroke in mladino. Leposlovnimi. Žanrski
mi. Humanističnimi. S stripi. Z vsem, kar je vezano 
med platnice.

Denis Scheck je eden tistih, ki preceja knjižno vse
bino. Jo vrednoti. Promovira. Ne eno ali dve knjigi v 
nočni komorni oddaji, ki jo – tako je nekoč pravilno 
ugotovila Anja Zag Golob – gledajo samo nespečne
ži, temveč z desetinami in desetinami knjig, s kateri
mi žuga proti nemškemu narodu. Berite, sonarodnja
ki, jim govori, ko vihti vsako knjigo visoko nad svojo 
glavo kot helebardo. 

Že zaradi tega je dobro, da bo Slovenija drugo leto 
častna gostja v Frankfurtu. Da bo morda nekdo kje na 
naši televiziji spregledal, da govoriti o knjigah, veliko 
knjigah, in kazati knjige, veliko knjig, ne pomeni stori
ti nekaj nepredstavljivega ali celo kaznivega. Lahko pa 
mu šepnem že zdaj, da bo vedel za naprej: Promovira
nje knjig ni kaznivo dejanje, temveč je državotvorno.

Srečno na letošnjem Slovenskem knjižnem sejmu na 
Gospodarskem razstavišču. Se vidimo med knjigami!

PROMOVIRANJE KNJIG  
NI KAZNIVO DEJANJE

dr. samo rugelj razmišlja
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Samo Rugelj
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domače leposlovje
Peter rezman

VELUNJA
Brez godbe zgodbe
Litera, zbirka Litera,  
2022, t. v., 176 str., 23,99 €, JAK

Peter Rezman, pesnik, pisatelj in dra
matik, je na prizorišče literarnega 
ustvarjanja vstopil s pesniško zbirko 
Pesmi iz premoga in zbirko kratkih 
zgodb Kiril Lajš ni lastnik krčme Peter 
Rezman. Obe sta izšli v letu 1985. Od tedaj je njegov opus narasel 
na šest pesniških zbirk, šest zbirk kratke proze, pet romanov in tri 
drame. Zanje je prejel nagrado fabula in uvrstitvi v najožji izbor za 
nagradi kresnik in kritiško sito. Novo zbirko kratkih zgodb gradijo 
na prvi pogled naključno nanizane kratke in daljše zgodbe, ki jih av
tor naslavlja kot prilike, dramolete, pripovedi, črtice ... Spete druga 
za drugo in proste utesnjujoče forme stopnjujejo valujoč ritem god
be zgodb, ki mestoma hudourniško podivja kot Velunja, rečica blizu 
Velenja, od koder izvira avtor. Velunja je mnogoplasten simbol: več
ni vodni krog, dražljiv erotični simbol ženskega mednožja in hkrati 
veličasten simbol velike matere, ki požira in razkraja, usmrti, pre
snavlja in povzroča novo brstenje. Velunja kroži in se pretaka skozi 
vso vsebino zbirke, ki se sprva zdi avtobiografska, toda ali je res, ni 
mogoče trditi z gotovostjo; morda gre le za prehajanje med sanjami / 
spomini, med fikcijo in realnostjo. Še zlasti v prvem delu zbirke, ki 
sega v otroštvo in mladost, toda tudi tam iz temnih kotov v besedilih 
pogleduje marsikaj premišljenega, kot lignit trdega, grenkega, a tudi 
lucidnega, smešnega in jedko satiričnega, kar je avtor skril vmes. V 
drugem delu knjige, ki ga prelomi zgodba o branju Joyceovega Umet
nikovega mladostnega portreta, se očišče pomenljivo premakne. 
Mladenič se levi v pisatelja 65ih let. Premišljevanja so poglobijo, 
pojavlja se prisluškovanje bitju srca in razmisleki o smrti, odhajanju, 
pisateljevanju in lastni pisateljski poti. > Maja Črepinšek

miha mazzini

OSEBNO
Goga, 2022, m. v., 277 str., 21,90 €, JAK

Kot zapiše Samo Rugelj: »Mazzinijev 
najbolj oseben roman doslej.« In res 
je. To je brutalno iskrena pripoved 
odraslega moškega, v Sloveniji enega 
bolj znanih pisateljev in scenaristov, ki 
nedvomno preseneti s svojo osebno iz
povedjo, saj jo pred bralcem razgrinja 
na lahkoten način, tudi zabaven, čeprav je dogajanje močno tragič
no, dejansko na trenutke že kruto boleče. Knjiga preseneti, ker smo 
bralci imeli o avtorju že neko predstavo, vendar ta prav nič sramež
ljivo pokaže bolečine svojega srca. Mazzini pripoveduje dve zgod
bi – svoje težko odraščanje, vezano na dve ženski, kar opredeljuje vsa 
njegova naslednja razmerja in vlogo, ki jih igra v njih: vlogo skrbnika. 
Predvsem pa je to zgodba po ljubezenskem razhodu z mlajšo Len
ko, ko se avtor odloči preizkusiti skoraj vse tehnike za samopomoč, 
od feng šuja, hoje po žerjavici, dolgega romanja, meditacije, pa tudi 
drog, vse, da bi šel korak naprej, stran od razmerja, ki je imelo kar 
šest nesrečnih koncev. Ob tem seveda raziskuje, kaj pravzaprav člo
veku pomaga. Očitno nič od naštetega, saj vse tehnike Mazzini zgolj 
preizkusi, pri nobeni pa ne vztraja. Rečemo lahko, da torej pomagajo 
predvsem v tem, da ga pripeljejo en korak naprej. Njegova rešitev sta 
pisanje in preizpraševanje, na to pot pa postavi tudi bralca, ki nima 
druge možnosti, kot da hkrati preizprašuje svoje lastno življenje, od
nose, ki jih je imel in jih ima. »V vsakem odnosu se moramo občasno 
ustaviti in se vprašati: zakaj rabim točno tako razmerje, ta trenutek.« 
To je zgodba o dvojini in nato bivanju v ednini. Zagotovo eno najbolj 
odmevnih Mazzinijevih del! > Ajda Vodlan

metod Pevec

GREH
Mladinska knjiga,  
zbirka Nova slovenska knjiga, 
2022, t. v., 358 str., 34,99 €, JAK

Pisatelj, režiser, scenarist in igralec 
Metod Pevec v svojem drugem kri
minalnem romanu (prvi je bil Večer 
v Dubrovniku) zareže v slovensko 
gnojno bulo. Začne se s truplom, 
ki se ujame na vodnih zapornicah v 
Vevčah. Pri njem ne najdejo doku

mentov in osebnih predmetov, le razmočene izvode Kraljev ulice. 
Toda že ob prvem ogledu trupla izkušena kriminalista intuitivno 
vesta, da neznanec ni bil klošar, in ko patolog pove, da smrt ni na
stopila zaradi utopitve, se sprožijo vprašanja. Kdo je pokojni? Kako 
je umrl? Zakaj nihče ni prijavil njegovega izginotja? Iskanje sledi ju 
vodi po Ljubljani, ki je bralcem domača in ni domača – najprej med 
klošarje, nato v sredo plasti družbe, kjer usode krojijo dolge lovke. 
Avtor z inteligentnim, vizualno močnim kriminalnim romanom 
razkriva korenine greha in čistosti, ostro osvetli dogajanje sprene
vedavega prikrivanja mračnih kriminalnih strasti, secira duše in se 
spretno poglablja v psihološke profile. Slika prizore, ki ob napeti 
kriminalki odpirajo teme pravega in institucionaliziranega sočutja, 
pretresa možnosti zdravljenja psiholoških ran, očiščenja ali zloma, 
poti v svetlobo ali temo, zločina in kazni, rabljev, žrtev in molčečih 
prič, ki zatiskajo oči in si umivajo roke, predvsem pa vprašanje, ali 
bo gnojna bula zamolčanega zla kdaj izčiščena. > Maja Črepinšek

tone Partljič

STRNIŠČA
Zgodbe o otrocih in vojni
fotografije: Stojan Kerbler
Pivec, zbirka Branje. Proza,  
2022, t. v., 165 str., 24,90 €

Nova knjiga Toneta Partljiča Strnišča 
je pravi biser, lično oblikovana, oprem
ljena s fotografijami enega najvidnejših 
slovenskih fotografov Stojana Kerblerja, med drugim prejemnika 
Prešernove nagrade za življenjsko delo, za izhodišče pa si vzame 
težko temo otrok v vojnem času. Devet zgodb, ki se pogosto napaja
jo v avtorjevih doživetjih in resničnih zgodbah, prinaša presunljive 
osebne zgodbe ljudi sredi velikih vojn, fotografije pa poskrbijo za še 
pristnejše vzdušje. Nekatere izmed zgodb se dogajajo v Partljičevi 
Pesnici, sicer pa med drugim spoznamo hčer, ki med prvo svetovno 
vojno pred očetom skriva svojo nosečnost, pa o bratih, ki med drugo 
svetovno vojno po letalski nesreči najdeta pilotovo roko, pa mamo 
s tremi otroki, ki čaka na vrnitev njihovega očeta, za konec pa tudi 
tragično zgodbo o sarajevskih Romeu in Juliji. Avtor v spremnem 
tekstu zapiše, da so otroci največje žrtve vojn, saj ne razumejo, kaj se 
dogaja, občutijo le strah in lakoto in radi bi bili z mamo in očetom. 
Razloži, da je bil ob koncu druge svetovne vojne star pet let in da 
»zemlja še ni utegnila popiti vse krvi, ki je stekla med bojevanji«, in 
zagotovo so ga zaznamovale krute usode, ki so še leta ostajale v brid
kem spominu preživelih. Pomembna in boleča knjiga, ki žalost vsaj 
na trenutke posipa z drobci topline kot s svetlečimi koščki upanja na 
mir med vojno. Pretresljivo. > Veronika Šoster

Metod Pevec



Alojz Ihan je zdravnik, mikrobiolog, pisatelj, esejist in pesnik, morda ne ravno v tem vrstnem redu. Po romanu Slike z raz-
stave (2013) in esejistični knjigi Čas nesmrtnosti (2016) se zdaj vrača z aktualnim knjižnim dvojčkom: napetim družinskim 
epidemijskim romanom Karantena in strokovno knjigo esejev iz zadnjih dveh let Skupinska slika z epidemijo, ki temelji na 
kolumnah, objavljenih v Delu. To dvoje je bilo več kot primerno izhodišče za pogovor.

»Predvsem sem s Karanteno želel napisati polnokrven roman.«

intervju: Alojz Ihan

Bukla: Najprej čestitke za nov roman, ta
koj zatem pa vprašanje: kako je pande
mija vplivala na vaše poklicno življenje?
Ihan: Čas epidemije ni bil prijeten. Mogo-
če se zdi, da bi morali mikrobiologi in imu-
nologi pravzaprav na nek način uživati, ker 
smo bili v središču vsega. A takšna spre-
memba načina življenja ni bila prijetna za 
nikogar. Na Inštitutu za mikrobiologijo in 
imunologijo smo morali praktično vse dotedanje projekte spustiti iz rok, vsi 
smo se začeli ukvarjati izključno z diagnostiko covida. Vsak specialist je moral 
vsak dan pregledati in interpretirati stotine izvidov, ob vsem pa so bili še štu-
denti, priprava predavanj. Sicer smo v medicini vajeni, da so spremembe del 
življenja, našim bolnikom se čez noč zgodijo nove diagnoze in treba je spre-
jemati dejstva ter graditi od tam naprej. Vseeno pa sem vesel, da se vrača nek-
danji način življenja. 
Bukla: Kaj pa na vaše publicistično, kolumnistično udejstvovanje? V za
dnjih dveh letih in pol se je kolumn, povezanih s pandemijo, nabralo za 
celo knjigo …
Ihan: In v resnici je iz tega nastala knjiga Skupinska slika z epidemijo, ki bo tu-
di kmalu izšla. Ker sem v Delu vsak drugi teden pisal nekakšen dnevnik epide-
mije, sem sklenil to pisanje na koncu opremiti z objektivnimi podatki in gra-
fikoni, ki bralcu po dveh letih časovne distance dajo vpogled tako v trenuten 
duh časa, ki ga odsevajo moji »dnevniški zapisi«, kot v dejanski razvoj dogod-
kov, ki jih v času pisanja nisem poznal. Vendar sem kmalu začutil, da bistvo 
epidemije ni toliko v medicini, kot v pretresu naših življenj in družbe kot ce-
lote, ki se je zgodil zaradi epidemije. Za opis tega pa ni boljšega sredstva kot 
roman, ki sem ga namenoma začel v isti točki kot »dnevniško knjigo« – s po-
javom epidemije na ladji Diamond Princess februarja 2020. 
Bukla: Si je pisatelj v vas pomel roke, ko je ugotovil, da pandemijo lah
ko uporabi za okvir svojega romana? Bi roman Karantena sploh nastal, 
če ne bi bilo pandemije? 
Ihan: Ne, romana brez pandemije ne bi bilo, ker se je vse začelo z likom epi-
demiologa Egona, ki je kot fizično povsem šibek, in skoraj nemočen človek 
med epidemijo nenadoma dobil strahotno družbeno moč. Roman sem pisal 
v dveh poletjih in v drugem je nato Egon iz osrednjega romanesknega lika 
postal samo sopotnik drugačne drame, ki jo nosita njegova sojadralca, brata 
Andrej in Peter. Namesto s paradoksom moči in nemoči se Karantena ukvar-
ja z osebno in družbeno krhkostjo v kriznih razmerah. Če torej ne bi bilo epi-
demije, ne bi nastal lik Egona in brez njega se ne bi razvila družinska drama 
 Petra in Andreja, ki tvori osrednji lok Karantene.
Bukla: Kaj vam je bilo pri romanu pomembnejše: »velika slika« ali po
zorno izpisani junaki s svojimi osebnimi zapleti?
Ihan: Predvsem sem želel napisati polnokrven roman, takega, ki ga bralec 
vzame v roko in ga pritegne in potegne vase vse do zadnje strani. To pa po-
meni dobro, zanimivo in prepričljivo opisane junake, dober dramatični lok, 
spletanje niti za učinkovito katarzo in seveda premišljeno zgodbo brez ne-
logičnih ali drugače motečih elementov, ki bralcu ustavljajo branje ali ga iz 
potopljenosti v tekst celo zbrcajo v realnost. Zato je bilo v prvi verziji romana 

celo premalo epidemijskega občutka in me je imenitna urednica Tina Vrščaj 
prav opozorila, da bodo bralci od mene pričakovali nekoliko več epidemij-
skih ozadij, in seveda sem ji z veseljem ustregel. 
Bukla: Ste si v tem romanu dali duška kot široko izobražen zdravnik? Je 
bila eden od pomembnih avtorskih interesov tudi medicina kot vezivo 
romana?
Ihan: Da, v romanu precej natančno opisujem razvoj nekaterih bolezni svojih 
junakov, na primer razvoj demence, posledic samomorilnih poskusov z uspa-
vali, Egonovo mišično oslabelost, pa seveda onkološko diagnostiko, zdravlje-
nje in predvsem procese sprejemanja težke diagnoze. Vse te bolezni upora-
bim za zrcaljenje krhkosti, ki smo jo na družbeni in medčloveški ravni občutili 
med epidemijo. Hkrati pa skušam bolezni čim bolj opisovati kot nekaj, kar je 
del življenja, saj ljudje tudi po tem, ko izvejo določene diagnoze, brez velikih 
sprememb živijo še naprej, sicer z vednostjo o svoji bolezni, ampak brez pa-
tetičnih dram, kot si jih mnogi predstavljajo pod vplivom družbenih tabujev, 
s katerimi bežimo od zavedanja lastne minljivosti, krhkosti, ranljivosti. 
Bukla: Kaj so po vašem mnenju temeljni nauki pandemije za posame
znika in sodobno družbo? 
Ihan: Težko bi izpostavil samo enega, ker jih je toliko. Najprej nauk o krhko-
sti naših življenj in še bolj o tem, da lahko že razmeroma majhne življenjske 
spremembe razsujejo delovanje celotne družbe. Mislili smo, da je naša zaho-
dnjaška družba izjemno čvrsta in stabilna zaradi vseh svojih premišljenih pra-
vil in institucij ter infrastrukture, ki naj bi dolgoročno zagotavljala obstanek 
našega načina življenja. Potem smo videli, da se lahko v hipu vse obrne. Poli-
tiki, ki so pred epidemijo prisegali na prosti trg in trepetali za vsak zmanjšan 
odstotek gospodarske rasti, so nenadoma zaustavili cele industrije, ustavila 
so se letališča, z neba so izginila letala, zaprli so hotele in gostišča, trgovski 
centri so postali hiše duhov. Ampak zdaj se je spet vse pognalo naprej, pan-
demija je mimo in smo že v novi vojni. Človeštvo se očitno nima časa učiti, 
zem lja se neprestano vrti naprej in vsak dan prinese nove drame, ki jih nihče 
ne povezuje s preteklimi izkušnjami, tako je najbrž vedno bilo. 
Bukla: Je po dveh knjigah, ki sta izšli skoraj hkrati, čas za avtorski poči
tek ali imate v delu že kak nov projekt? 
Ihan: Kar nekaj bralcev mi je medtem napisalo, da bi želeli brati nadaljevanje 
Karantene, ker jih zanima, ali Peter in Meta kljub vsemu ostajata skupaj, in kaj 
se zgodi z Andrejem, in kako se zaključijo posli s testi … Sam pa sem v tem 
trenutku predvsem zadovoljen, ker razen kolumn, ki sem jih vajen kot redno 
rutino, nimam nič dolgoročnega na grbi.

pogovarjal se je:
Samo Rugelj

alojz ihan

KARANTENA
Beletrina, zbirka Beletrina,  
2022, t. v., 425 str., 29 €, JAK

Alojz Ihan
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Bernarda mrak kosel

PONAREDEK
Primus, zbirka Avtorji, 2022, m. v., 203 str., 24 €

Je svet slovenske umetnosti zgolj za iz
brance ali lahko v njem uspe tudi »nih
če«, ki pa ima velik talent? Ivan je pred
stavnik slednjih – močno nadarjen mlad 
slikar, ki je izkušnjo osamljenosti doži
vel že v otroštvu, saj je sirota brez doma. 
Kot neuveljavljen slikar pa to izkušnjo 
doživlja vsak dan in se sprašuje, ali bi sploh še vztrajal pri slikanju? Je 
bil učitelj, ki je odkril njegov umetniški dar, res njegov rešitelj (v slika
nju še vedno močno uživa!) ali pa ga je zapeljal na težko pot življenja? 
Roman Bernarde Mrak Kosel je nezapleteno branje, v katerem lahko 
uživamo, saj je besedni tok hiter, vendar pa je tematika težka in nas 
gane do srca. Pretrese. Je na tem svetu, v Sloveniji, res pomemben le še 
denar in samo kdo pozna koga? Mirt, prodajalec slik z lastno galerijo v 
centru Ljubljane, je stereotipni predstavnik tega kroga in Ivanu pred
laga enostavno rešitev, kako bo hitro zaslužil. Pa je vse v denarju ali še 
kaj velja poštenost? Ko glavnemu akterju že grozi, da bo podlegel ča
rom kapitalističnega sveta, pa ga knjiga, pripoved o življenjski zgodbi 
Groharja, reši pred moralnim propadom in spomni, kaj je umetnost, 
predvsem pa kaj je tisto, kar je zares pomembno ne le v življenju, tem
več tudi v umetnosti. Navsezadnje pa tudi v ljubezni. > Ajda Vodlan

iztok osojnik

NENAVADNE ZGODBE DONA JESUSA FALCÃA
KUD Police Dubove, zbirka Trans-, 2022, m. v., 230 str., 24,90 €

Nenavadne zgodbe dona Jesusa Falcãa je nekonvencionalna in prese
netljiva zbirka kratke proze, ki prinaša notranjeliterarni premislek o 
pisanju kot takem. Med osmimi zgodbami najdemo nekaj bolj klasično 
»zgodbenih«, kot je prva o fotoreporterju, ki vprašanje letenja ali pada
nja preizkusi v praksi, ali pa tista o avtorici, ki se trudi napisati za lase 
privlečeno zgodbo o kraju, kjer se tekmuje v latinskih izrekih, a tudi to 
že napoveduje prihod bolj metaliterarnih tekstov (»zdi se, da se tudi 
po koncu v knjigi prikazano stanje še vedno ni končalo, ampak se še 
kar odvija naprej nekje izven, na odprtem, v oblakih in mehurjih pra

zne sedanjosti«). Osojnik se skozi tekste 
ukvarja z nastankom tekstov, poigrava 
se z odnosom med fikcijo in fakcijo, 
govorca prikriva ali maskira, spreminja 
ali prilagaja. Zdi se, da teksti, ki jih bere
mo, nastajajo prav pred našimi očmi, da 
jih, preden smo začeli obračati liste, še 
ni bilo, zato iz knjige vejeta neka živost 
in živahnost, pa tudi značilen ironični 
humor, s katerim nam avtor na koncu 
knjige postreže s presenečenjem, da 
nam bodo šele prebrane strani razkrile, kdo je ta tip don Jesus, avtor te 
knjige. Slastno in ravno prav zagonetno branje! > Veronika Šoster

aleksij koBal

TOPOLOGIJA ZLATOROGA
Sanje, 2022, m. v., 247 str., 14 €, JAK

Aleksij Kobal (1962) je priznani sloven
ski slikar, ki je za svoje likovno udejstvo
vanje prejel več priznanj in nagrad, med 
drugim nagrado Prešernovega sklada za 
leto 2016. Letos pa je izšel tudi njegov 
drugi roman Topologija zlatoroga, nav
dih, porojen iz avtorjeve ljubezni do gora in raziskovanja, kako razlo
žiti, kaj je lepota, ne da bi zapadel v patetiko. Glavni junak je fotograf 
oglaševalske agencije, ki prvič dobi nalogo zunaj studia, in sicer pod 
pretvezo fotoseanse navezati stike z enigmatično Enio, ki edina pozna 
lokacijo skrivne, težko dostopne, a rajske gorske planine, ki bi bila po 
mnenju lastnika agencije idealna za ureditev gorskega letovišča. Fo
tografu se z izstopom iz studia začne odpirati nov svet, katerega le
pota ga prevzame do te mere, da začne preizpraševati smisel svojega 
početja in svojega poklica. Avtor v zgodbo vplete razmišljanja o tem, 
kako kot umetnik interpretirati lepoto narave, je leta subjektivna ali 
objektivna, ter o tem, kaj je resnica: to, kar je, ali to, kar se zrcali v nas? 
Netipičen slovenski roman, ki ga zaznamuje enigmatična psihološka 
zgodba o iskanju resnične ljubezni in nenavaden preplet magičnega 
realizma s primesmi kriminalke. > Gordana Granatir

sarival sosič

NE MOREM VEN
ilustracije: Iztok Sitar
Litera, 2022, t. v., 124 str. 24 €, JAK

Sarival Sosič se po romanih Starec 
in jaz, Sin in sin in Jaz sam, ki jih je 
mogoče razumeti tudi kot trilogijo, 
predstavlja s prvencem kratkih zgodb. 
Umešča jih v prostor vmes in vzpore
dno, v razpoke v času. Zgodbe se vrtoglavo vrnejo nazaj skozi čas, 
ga stisnejo v hipec, preteklost raztegnejo v sedanjost, transformirajo 
realnost, hipoma zamenjajo očišče ali pa se obračajo iz zunanjega 
sveta v notranji svet pripovedovalca. Pripovedovalec lahko spet po
stane otrok, ki skače po lužah, mati že davno odraslemu sinu, ki še 
vedno plete otroško jopico, ali pa se njegov Jaz preseli v kačo, arhe
tipsko in simbolno, ki – zaprta v bivališče umirajočega človeka – ne 
more ven. Dvajset kratkih zgodb zaznamuje prepoznaven slog, ki ga 
je avtor razvil že v romanih, poetičnost s primesjo visoke pripovedne 
napetosti besedil in sobivanje realnega s fantastičnimi komponen
tami, kar služi izrisovanju različnih odnosov do realnosti. Zgodbe 
govorijo z glasovi mnogih pripovedovalcev. Skupna jim je refleksija, 
zrenje pojavnega sveta in raziskovanje notranjega sveta ter bogata 
večplastnost, ki vabi k ponovnemu branju. > Maja Črepinšek

monika Žagar

DIŠI PO DOSEGLJIVEM
Mladinska knjiga,  
2022, t. v., 316 str., 32,99 €, JAK

Za četverico prijateljevmaturantov z 
Obale se nekega jesenskega dne živ
ljenje povsem spremeni. Potem ko 
zapustijo svoje sončne in z morjem 
obdane kraje ter odidejo študirat v 
tako pričakovano Ljubljano, pogumno 
zajahajo val sprememb, ki jim jih prinese študentsko življenje. Po 
nekajtedenskem bivanjem v študentskih domovih najamejo starejšo 
hišo v Mednem pri Ljubljani in tako njihova sveže nastala komuna 
sčasoma postane ne le njihov drugi dom, ampak tudi toplo stičišče 
vseh napredno mislečih študentov, bodočih intelektualcev, raznih 
umetnikov ter drugih edinstvenih oseb. Marjana, Janko, Bor in Ma
tej samozavestno puščajo za sabo brezskrbne najstniške dni in se na 
krilih revolucionarnih idej sedemdesetih let prejšnjega stoletja, časa, 
v katerega je postavljen roman in ki je tako doživeto opisan tudi za
radi avtoričinih osebnih izkušenj iz tistega obdobja, pogumno levijo 
v suverene odrasle, občutljive za vsa dogajanja v ožjem in širšem sve
tu. Pretanjeno izklesana oda času, ko se je vse zdelo uresničljivo in 
dosegljivo in je vonj tako želene svobode prav posebej mikavno vabil 
k novim (samo)odkrivanjem! > Vesna Sivec Poljanšek
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leonora Flis

ENAKOZVOČJA
Miš, zbirka Kratke,  
2022, t. v., 191 str., 29,95 €, JAK

Druga zbirka kratkih zgodb predava
teljice, prevajalke in mentorice Leo
nore Flis prinaša protagoniste, zazna
movane s spomini in preteklostjo. So 
ljudje s svojimi željami in cilji, vrženi 

v (krut) svet. Večina pripovedi se dogaja v Sloveniji in Ameriki, vča
sih se življenjske poti obeh dežel srečujejo in tako zaznamujejo osebe. 
Avtorica je mojstrica slikanja vzdušja, bralec lahko kar vonja, okuša 
in zaznava barve, v zgodbe prizemljenih ljudi pa skoraj povsod vplete 
tudi glasbo, ki je sestavni del njihovega življenja. Njene zgodbe bodo še 
posebej všeč tistim, ki se kratke proze ogibajo zaradi nezaključenih in 
odprtih koncev, saj so njene vedno zaokrožene in dokončne ter bralca 
ne pustijo z vprašanji ob zaključku. Celotna zbirka daje vtis globoke 
premišljenosti, tako tudi naslovnica in naslov čudovito ponazarjata 
smer večine življenjskih niti protagonistov. > Urška Bračko

BarBara hanuš

OD SEDEM DO 
SEDEMINDEVETDESET
Hart, 2022, m. v., 130 str., 22,90 €

Barbara Hanuš (1960) z zbirko se
demnajstih kratkih zgodb širi krog 
likov, ki jih je predstavila v Kavnem 
krogu, zgodbah o gospeh v domu 
ostarelih v majhnem obmorskem me
stecu. Prične s sedemletnim Janom, v 
katerem vre boleča napetost, ker sta s 

triletnim bratcem morala zapustiti mamo Magdo. Pri rejniški materi 
Maji sta v ljubečih in skrbnih rokah, toda dečkova bolečina se zaradi 
izgube prve matere in tistega, kar je do tega pripeljalo, stopnjuje v 
tesnoben občutek zavrženosti. Kadar se prelije čez rob, postane vse
prežemajoča. Spregovori mu z mnogimi glasovi, v njem kriči, buta, 
divja in ga sili, da še sam uničuje, trga, drobi, lomi in beži. Avtorica 
v kratkih zgodbah, ki se prelivajo druga v drugo, čuteče pripoveduje, 
kako se Janovo življenje poveže s številnimi odraslimi – od sedem do 
sedemindevetdeset – s šolsko svetovalko srednjih let, njeno mater
jo v domu ostarelih, učiteljico, hišnikom, knjižničarjem, snažilko … 
Vsakdo na svoj način prispeva, da se Janov svet spet postavlja na tr
dne temelje. Liki postopoma stopajo pod žaromet pripovedi, bralec 
jih spoznava najprej skozi oči drugih, nato vstopi v njihov intimni 
svet. Barbara Hanuš je tudi avtorica priljubljenih otroških slikanic 
Luka miži, Marko lovi, Obliž za moč in pogum, Markova čelada in 
zbirke O Jakobu in muci Mici. > Maja Črepinšek

jadran maj

VANATINAJSKI ROKOPIS
Sanje, zbirka Luna, 2022, m. v., 444 str., 21 €

Nenavadni prvenec Jadrana Maja je 
vse prej kot tipičen slovenski roman. 
Običajno petkovo popoldne prekine 
nenavadno sporočilo, ki se predvaja 
vsepovsod. Prišel je konec sveta – a ta 
konec pomeni tudi začetek novega sve
ta, ki se rojeva iz nadrealističnega vrtinca, v katerega je vržen glavni 
junak skupaj s svojo simpatično pasjo spremljevalko. Nevidna roka 
prestavlja celotna mesta, da se leta znajdejo na drugem koncu oble, 
s tem pa tudi njihovi prebivalci. Tako se na skupnem potovanju okoli 
Zemlje znajdeta Slovenec in Kubanec, ki neumorno iščeta vsak svoje 
izgubljeno domovanje. Na tej odisejadi se zvrstijo številna zanimiva 
srečanja. Glavni junak se v svojih razmišljanjih in dialogu z drugimi 
vrača v čas pred kaosom, s tem pa podaja posrečene uvide v našo 
sedanjost. Nihče ne ve točno, koliko časa je minilo od začetka konca 
sveta, saj se je skupaj s prostorom razkrojil tudi čas. A nazadnje se 
dogajanje le začne umirjati in vzpostavi se nov red. Bo v njem prota
gonist našel več, kot je iskal? > Sanja Podržaj

danica ozvaldič

KROJENJE TIŠINE
Celjska Mohorjeva družba,  
2022, t. v., 263 str., 25 €

Čutna zgodba o ljubezni je biografski 
roman – prvo obširno delo Danice 
Ozvaldič je namreč pripoved o pretres
ljivi zgodbi njenih staršev. Dogajanje se 
začne v dvajsetih letih prejšnjega stole
tja in se osredini na obdobje med voj
no. Franček je mlinarjev sin, ki ogluši in se izuči za krojača. Zdrav
niki mu napovedujejo kratko življenje, a se močno uštejejo, saj živi 
dolgo in polno življenje ter se poroči s pogumno Terezijo, s katero si 
ustvari družino. Pisateljica uporabi neobičajen slog pisanja v 2. osebi 
ednine in nas tako še intimneje povabi v zgodbo, hkrati pa nakazuje 
na svojo vlogo hčerke in torej tiste, ki ve, kaj se je zgodilo. Navdušita 
poetičnost besedila in rahla arhaičnost besed, oboje nas popelje v 
slovensko zgodovino in družinsko zgodbo o pogumu, moči, veri in 
upanju. Čudovito! > Ajda Vodlan

mirt komel

AKILES
Goga, zbirka Goga,  
2022, t. v., 353 str., 24,90 €, JAK

»Ja, danes, danes je tisti dan, ko se bo 
vse odločilo, danes je odločilen dan, 
ko bo vse, kar ljudje mislijo, da stoji na 
nogah, postavljeno na glavo.« Roman, 
ki se odvije v štiriindvajsetih urah, nas 
popelje na dan velikega Dogodka v Zloveniji, dan Vstaje. Spremlja
mo, kako ga preživijo anarhist in upornik Leo, njegova punca, štu
dentka komparaktivistike Dea, in njen profesor, s katerim se je zaple
tla. Leo je zaljubljen v grrrško antiko in Homerja, s svojo neomajno 
držo in uporniško jezo je kot Ahil, njegovega nasprotnika, tekmeca, 
pa predstavlja profesor komparaktivistike. Dea se vanj zaljubi, saj je 
pravo nasprotje Lea – občudovalec Joycea in njegove moderne epo
peje, spominja na Uliksesa, ko tava po ulicah Ljublablane. Tudi on se 
je tako kot Leo v mladih letih boril, zdaj pa se zdi, da je izgubil smisel. 
Dea ju zaplete v ljubezenski trikotnik. Sama še ne ve, kaj pravzaprav 
hoče, razpeta je med željo po prevratu in željo po mirnem, meščan
skem življenju. Avtor, ki je znan filozof in pisatelj, je ustvaril paralelni 
svet, ki se le v malenkostih razlikuje od našega: filozofija je fulozofija, 
umetnost je umetelost, humanistika je humoristika, Slovenija je Zlo
venija, železniška postaja postane željezniška in tako naprej. S temi 
skovankami nam literarna stvarnost na vznemirljiv način razkriva 
skrite plasti naše lastne stvarnosti. V delu se reference iz popularne 
kulture mešajo z referencami iz filozofije in literature. Z vsem tem 
pa roman ne izgubi duhovitosti, napetosti in živosti. Modernistično 
branje za literarne sladokusce! > Sanja Podržaj

Barbara Hanuš
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PrimoŽ hieng

KRIŠTOF IN MARICA
Harlekin No. 1, 2022, t. v., 103 str., 19,50 €

Kratki ljubezenski roman je kroni
ka petdesetih dni od trenutka, ko je 
Krištof, novinar, samski, lastnik sta
novanja, redoljuben, občasni kadilec 
in prepričan abstinent, prvič ugledal 
modre oči mile blagajničarke Mare R., 
do trenutka, ko ga ona zaprosi za roko. Mara R. piše na znački, ki jo 
nosijo vse prodajalke v velikem nakupovalnem centru, a za Krištofa 
je blagajničarka z nekoliko otožnim pogledom njegova Marica. Rad 
bi jo spoznal, toda kako naj se ji približa in jo očara v nekaj minu
tah, ki jih ima na voljo, preden začno ljudje v vrsti nergati? Primož 
Hieng, ki smo ga do sedaj poznali kot avtorja turističnih vodnikov 
(Nenavadni vodnik po nenavadni Sloveniji, Ljubljana iz zraka …) 
in detektivke Napačen strel, ljubezensko štorijo pripoveduje hudo
mušno, začinjeno s prikupno ironijo. > Maja Črepinšek

BarBara haBič, slavko Pregl

PIRAN; Zgodbe in legende
ilustracije: Bojan Jurc
Didakta, 2022, t. v., 78 str., 19,99 €

Piran je obalno mesto z idilično podo
bo, v katero se enostavno zaljubiš. Mor
da se nam zdi že znano in domače, a 
njegove ozke ulice skrivajo še marsika
tero skrivnost, njegovi prebivalci pa še 
marsikatero »štorijo«. Avtorja sta zbra
la osem zgodb, ki nam razkrivajo bogato zgodovino mesta in njegovih 
znamenitosti. V njih izveste, kako so se Pirančani borili s pošastjo, kaj 
pomeni napis na vili Benečanki, kaj se je kar sto let skrivalo na kipu 
violinista Tartinija in še marsikaj. Knjiga vsebuje tudi slikovni seznam 
mestnih znamenitosti za tiste najradovednejše. Vabi nas, naj mesto 
ponovno obiščemo in nanj pogledamo z novimi očmi. Sprehodite se 
po piranskih zgodbah in odkrijte mesto na novo! > Sanja Podržaj

domače leposlovje

mojca andrej

KAVČ UČITELJICE 
VERONIKE
Litera, zbirka Litera,  
2022, t. v., 214 str., 24,99 €, JAK

Šolsko leto se je komaj pričelo, toda 
za učiteljico Veroniko imajo dnevi že 
več teme kot svetlobe. Zdi se, da je 
njen mladostni zagon, njeno iskreno 
navdušenje nad poučevanjem, pre
krila administrativna rutina šolskega 
sistema, ki zahteva predvsem disci

plino, tudi od učiteljev. Veronika pa ne mara utesnjevanja. Mojca 
Andrej (1973) v roman, ki v ospredje postavlja učiteljico srednjih let, 
spretno vpleta številne usode mladih in starejših. Pod drobnogled 
postavlja zapletenost družinskih odnosov, odraščanja, begunstva, 
odnosov med sodelavci, med učitelji in vodstvom šole (ki pooseblja 
utesnjujoči sistem). Pozorno proučuje notranje, duševno dogajanje 
protagonistov. Gradi zgodbo, v kateri razbiramo vedno nove vari
acije osnovne teme svobode in utesnjenosti. Na vrhuncu roman, 
ki sprva poglablja strugo, prestopi bregove in se razlije v povodenj. 
Notranji svet Veronike, ki ni le učiteljica, se na novo razpre. Zgo
stijo se misli, ki si jih Veronika zapisuje za Blagajno Misli. Roman 
je večplasten. Lahko ga razumemo kot prenicljivo kritiko šolskega 
sistema, kot roman notranjega prebujenja, refleksije, transformacije, 
osvoboditve, izstopa iz kroga in kot roman koronskega časa. Avtori
co poznamo tudi po pesniških zbirkah Ostanek umrle zvezde, Nikoli 
ne reci, da ni skrivnost in Rastem do tebe. > Maja Črepinšek

katja gorečan

MATERINSKA KNJIŽICA
LUD Literatura, zbirka Prišleki,  
2022, t. v., 141 str., 23 €, JAK

To je zgodba, prežeta s toliko ma
terinske bolečine, občutkov krivde, 
nevrednosti, osamljenosti in nespre
jetosti, da se je preprosto morala za
pisati. Če se že ni rodil otrok, glavni 
pripovedovalec tega pronicljivega 

romana, je prav, da je luč sveta zagledala vsaj zgodba mlade ustvar
jalke Katje Gorečan, ki se v svojem delu dotika zelo občutljive teme o 
doživljanju spontanega splava v prvem trimesečju neke bodoče mla
de mame. Kajti ta mama, žal, še zdaleč ni edina! Ogromno jih je, a 
njihov glas ostane zatrt in potlačen, sploh ko vidijo, kako se družba 
odziva na njihovo bolečino. Slabo izrečena tolažba vseh tistih, ki se 
jim je nerodno soočati z bolečino in izgubo drugega, takšnim žen
skam le še dodatno nasuje sol na krvavečo rano. Ker ne, ni mogoče 
pozabiti in odžalovati čez noč, in ne, ni se mogoče pretvarjati, da 
tiste nosečnosti, četudi tako sveže in nežne, sploh ni bilo! Zgodba, ki 
jo pripoveduje nikoli rojeni otrok, s svojim izvrstnim pripovednim 
slogom reže do dna duše, obenem pa prinaša obilo samorefleksije o 
človeškem sočutju in sprejemanju najtežjih preizkušenj – lastnih, pa 
tudi tistih iz naše bližine. > Vesna Sivec Poljanšek

katarina marinčič

ŽENSKA  
S SREBRNIM OČESOM
Beletrina, 2022, t. v., 160 str., 24 €, JAK

Katarina Marinčič (1968) je priznana 
slovenska prevajalka in pisateljica, saj 
ima za seboj že opus nagrajenih knjig, 
denimo roman Prikrita harmonija 
(2002), nagrajen s kresnikom, in ro
man Po njihovih besedah (2015), za 

katerega je prejela nagrado kritiško sito. V krajšem romanu Ženska s 
srebrnim očesom pa avtorica tokrat tematizira srednjeletnega Emila, 
skoraj povsem običajnega družinskega očeta (in pisatelja), navezane
ga na mater, ki se nekega dne s kolesom odpravi na izlet v Dolomite, 
potem pa se odloči, da bo prenočil v tamkajšnjem planinskem domu, 
ki je ob večerih poln (tudi rahlo ekscentričnih) lokalcev. Naslednje ju
tro se odpravi na sproščen ogled po okolici, med katerim sreča tudi 
naslovno žensko s srebrnim očesom, ki po njenih besedah živi v bli
žini, potem pa ju nenaden vihar, skoraj tornado, prisili, da se skrijeta 
pred njim. Ko ujma mine, ženske ni nikjer, drevesa so zaprla pot cesti 
v dolino, tako da mora Emil še nekaj časa ostati na tem koncu, ob tem 
pa se izkaže, da za to žensko nihče ne ve, kar sproži nova vprašanja. 
Disciplinirano spisan roman o moči nazavednega in kontrastu med 
mestom in ruralno odmaknjenostjo. > Samo Rugelj

Katja Gorečan

Mojca Andrej
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domače leposlovje

roman kukovič

DEKLICA Z GUMBOM
Primus, zbirka Avtorji,  
2022, m. v., 309 str., 25 €

Novi roman pisatelja, novinarja in 
režiserja Romana Kukoviča v pre
pričljivih, vizualno močnih prizorih 
prikazuje dogajanje v času druge 
svetovne vojne in času takoj po njej. 
Osredotoča se na slovenski prostor, 

vendar sega tudi v Celovec, na Tirolsko, v Vatikan, Salzburg in Cle
veland …, kjer so se premikale figure na šahovnici slovenske povoj
ne zgodovine. Fiktivna zgodba, sestavljena iz številnih usod, temelji 
na resničnih dogodkih in ljudeh, med katerimi poimensko izstopajo 
škof Rožman, Otto Lukner, France Balantič, general Rupnik, Louis 
Adamič, komisar Franc Pokovec – Poki, Anton Vratanar Antonesko 
in še mnogi drugi. Roman slika okupatorje, domobranske enote, pri
padnike Rimskokatoliške cerkve, partizane, partijske funkcionarje 
in običajne ljudi. Pripoveduje o taboriščih, preiskovalnih zaporih in 
mučilnicah, izdajah in prevarah, bojih in poračunavanjih, o tistem, 
kar se v vseh vojnah dogaja ženskam in deklicam, o Hudi jami ... 
Rdeča nit dogajanja je deklica Hermina, otrok, ki odrašča v času voj
ne, obdan z neizmernim zlom in trpljenjem. Zgodba se nedvoumno 
opredeljuje do vsakršnega zla, ki ga ostro obsoja. Vsako poglavje za
ključi s povednimi citati, ki srhljivo odmevajo tudi v sedanjem času. 
Skupno sporočilo romana je krik, da je vojna neizmerno zlo. Spra
šuje se, kako doseči spravo, predvsem pa, kako varovati demokracijo 
in mir. In kdo je deklica z gumbom? Lačnega otroka uzremo zgolj 
za hip med vrati živinskega vagona. V zameno za jabolko Hermini 
podari svoj prelepi »gumb«, preden vlak spelje naprej na pot brez 
vrnitve. Roman Kukovič je avtor romanov Tartinijev ključ, Gospodar 
pekla, Poljub z okusom timijana, Alah pod Sveto Trojico, Škržati z 
lavande, Tisti njihovi srebrni glasovi … > Maja Črepinšek

Breda Pugelj

CESTA DO PROGE
Celjska Mohorjeva družba,  
2022, t. v., 302 str., 25 €

»Kar je danes dobro, je jutri slabo. Kar 
je danes junaštvo, je jutri zločin. Vse, 
kar šteje, je pravi čas.« V svojem literar
nem prvencu dramska igralka opisuje 
zgodbe treh žensk: Marine, Katje in 
Veronike. Na prvi pogled nepovezane 
pripovedi, ki pa jih druži tragična preteklost, predvsem pa oklepanje 
krivde in nereševanje frustracij. V vsaki zgodbi se nato zgodi prelo
men trenutek, ki protagonistke prisili, da se rešijo duhov preteklosti. 
Preplet osebnih zgodb iz prejšnjega socialističnega obdobja združuje 
tiste najbolj človeške tematike: osamljenost, trpljenje, tudi človeško 
nevoščljivost, pa obsojanje družbe in strta ženska srca ter moške, ki 
izdajajo ter odhajajo, a seveda ne vsi. Pugljeva tako poseže na teren, 
ki ga je tako čudovito opisoval Dostojevski – kaj človek razmišlja ob 
čutenju krivde – in ustvari napeto zgodbo, polno čustev, spominov in 
misli, ki pa se začnejo s prepirom v avtoričini glavi. Doda tudi kanček 
presoje o vojnih partizanskih in povojnih časih: »Moja vojna se je pač 
pozneje končala. In? ... Saj vem. Čas, ta prekleti čas. Vedno odloča o 
vsem? Če bi streljala na sovražnika par let prej, bi mi vsi rekli, da sem 
heroj. Ampak jaz … mene je ogrožal sovražnik pozneje in zato sem … 
zločinka? Kar reci – morilka!« Breda Pugelj bo letos oktobra dopolni
la oseminosemdeset let, za seboj pa ima bogato kariero gledališke in 
filmske igralke ter prevajalke – iz angleščine in nemščine je prevedla 
vrsto knjig. Ali kot je zapisal legendarni Tone Partljič: »Nekoliko po
zen, a vsekakor uspešen literarni debi.« > Ajda Vodlan

ivana djilas

A SI LAHKO VSAJ 
ENKRAT TIHO
Goga, 2022, t. v., 264 str., 29,90 €, JAK

Gledališka režiserka, kolumnistka in 
tudi pisateljica (leta 2017 je pri Mla
dinski knjigi izšel njen zelo odmeven 
avtobiografski roman Hiša) se med 
bralce vrača v prepoznavnem slogu 
s pikrim humorjem in koncizno iz
branimi kratkimi zgodbami. Če be
rete Mladino boste odtenke nekate
rih tem prepoznali, ker pa so mnoge 
stare že več let jih je vabljivo uzirati v 
novi luči. Vsestranska in polnokrvna 
ustvarjalka pravi, da zlorablja svoje 
osebne zgodbe, da lahko pripoveduje 
o družbi v kateri živimo. V knjigi so 
kronološko zbrani eseji o njenem od

raščanju v Miloševičevi Srbiji, o Natovem bombardiranju Beograda, 
o ekonomskih migracijah in njenem prihodu v Ljubljano, o ljubezni 
do nove države in vseh preprekah pri iskanju mesta v družbi, o dvo
mih v lastno ustvarjalnost, o gledališču in kulturniškem prekariatu, 
o zagatah starševstva in vzgoje otrok … Odkrite zgodbe se zlivajo 
s kreativnimi fotografijami družinske razigranosti, ki jo je zabeležil 
objektiv Petra Uhana. > Renate Rugelj

Ivana Djilas

Založba UMco na 38. Slovenskem knjižnem sejmu
Gospodarsko razstavišče, 22. 11. – 27. 11. 2022

Vljudno vabljeni! Obiščite nas tudi na stojnici.

 MED ŽURNALISTIKO IN KNJIŽNO PUBLICISTIKO
PETEK, 25. 11., OB 19. URI, GLAvNI ODER

Kako iz žurnalističnih vsebin nastanejo knjige? O tem se bomo pogovarjali 
z IRENO ŠTAUDOHAR, avtorico knjig Fižolozofija (Mladinska knjiga) 
in Kaj hoče ženska?, MAJO VIDEMŠEK PRIJATELJ in BOŠTJANOM 
VIDEMŠKOM (Zadnji dve in Plan B) ter ALIJEM ŽERDINOM (MMXX: Leto 
nevarne bližine in MMXXI: Leto nevarnih mutacij).

 KAKO NAPISATI 100 + 1 KNJIGO
SOBOTA, 26. 11., OB 18. URI, GLAvNI ODER

MARCEL ŠTEFANČIČ, JR. je v treh desetletjih in pol objavil 101 knjigo. 
Kako je prišlo do tega? Kaj je recept za tako produktivnost? Kako izbira 
teme knjig? Kakšen je princip njegovega dela? H katerim temam se vrača 
vedno znova? O vsem tem in še čem se bomo pogovarjali z enim naših 
najplodovitejših knjižnih avtorjev v tretjem tisočletju.

 POTOPISI v RAZLIČNIH KNJIŽNIH FORMAH
NEDELJA, 27. 11., OB 15. URI, POGOvORNA POSTAJA

Ko se na pot odpravi človek s pisateljsko žilico, se med ubiranjem 
popotnih korakov pogosto porodi ideja za knjigo ali kak prevod. O tem 
se bomo pogovarjali s priljubljeno pisateljico JANJO VIDMAR, avtorico 
vodnikov in profesionalno vandrovko IRENO CERAR, založnikom in 
pisateljem SAMOM RUGLJEM in prevajalcem JERNEJEM ŠČEKOM.  

... esejistični 
razmisleki 
o različnih 
družbenih 

fenomenih ...
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Dan je nemudoma pridobil jesenske barve, ko je Marjetka (1966) v pozdrav zrecitirala besede iz znane Rilkejeve pesmi. Čas je naš gospodar, toda čas, 
ki ga Marjetka preživi z mladimi, da bi jim približala literaturo, jim pomagala odkriti lastno govorico in kakšen zaklad nosijo v sebi, je dobro naložen. 
Mladi potrebujejo nekaj, kar presega šolski sistem kot zaprt krog podajanja informacij, je prepričana Marjetka, učiteljica in dolgoletna vodja literar-
nega kluba na Gimnaziji Vič.

Ljubljana – Unescovo mesto literature

Čeprav je kritična do šolskega sistema in sve
ta, ki povzdiguje kult koristnosti in ne do
pušča prostora za branje, kaj šele pisanje, iz 
Marjetke nenehno vejeta neizmerna strast in 
razumevanje. »Ustvariti je treba pogoje za za
upanje,« pravi, »in pri mladih razvijati zavest, 
da delajo iz sebe in za sebe, ne pa iz nečimr
nosti ali koristoljubja.«

V šolskem načrtu ni niti ene ure za kreativ
no pisanje, zato mladi nimajo prave priložno
sti, da bi začutili gibkost jezika. »Zakaj se ne 
bi igrali z besedami?« se sprašuje Marjetka, 
jezna na vso to resnost. »Z jezikom dešifrira
mo svet na najrazličnejše načine,« pravi. Za
to na Gimnaziji Vič že vrsto let vodi literarni 
krožek, ki je leta 2009 prerasel zidove šole in 
zrasel v Literarni klub L'etažer. Redki zmore
jo sami preseči šolske obveznosti in ustvariti 
svoj svet, a skupaj – in s pravim usmerjanjem 
– je laže. Literarni klub namreč ni samo pisa
nje, je tudi branje, pogovarjanje in predvsem 
krepitev skupnosti. S tem namenom je nasta
la tudi esejistična revija Dvomovine.

Poleg literarnega kluba je Marjetka mlade 
spodbujala k odkrivanju branja in pisanja tudi 
na L'etažerjevih literarnih vikendih na Vodni
kovi domačiji kot snovalka različnih literar
nih natečajev, njihova selektorica ali koordi
natorica. Kljub dobrim izkušnjam pa dodaja, 
da je delo z mladimi zaradi velike odgovorno
sti in čustvene zahtevnosti tudi naporno. Pri 
pisanju pride namreč marsikaj na plano, tudi 

temni teksti, ki včasih razkrijejo več, kot bi si 
njihovi avtorji želeli. »Literatura marsikomu 
omogoči, da sploh prvič spregovori o stiski,« 
pravi. 

Seveda Marjetka tudi sama piše, čeprav o 
tem spregovori nekoliko skromneje, sploh po 
daljšem pisateljskem premoru. Kot pravi, sa
ma nikoli ni pripadala kakšni založbi ali dru
gim literarnim krogom. Kajti v svetu ni treba 
nikomur pripadati, da si lahko to, kar si. Po
membno ji je, da ima svoj prostor in je lah
ko neodvisna. Da lahko piše neprisiljeno in 
iskreno.

Ne samo kot avtorico, temveč tudi kot men
torico in bralko je Marjetko bistveno zazna
movala izkušnja pisateljskih delavnic z Lojze
tom Kovačičem. »S svojo življenjsko energijo 
mi je odprl nov pogled na literaturo,« se spo
minja. Neposrednost, ki se je je naučila od Ko
vačiča, je bistvena tudi pri njenih delavnicah, 
saj skupaj s poštenostjo krepi zaupanje, obe
nem pa je neposrednost tisto, kar ceni tudi pri 
knjigah, ki se je najbolj dotaknejo. V zad njem 
času denimo Bežen trenutek bajnosti Ocea
na Vuonga in Materinska knjižica Katje Go
rečan, knjigi, ki izhajata iz močne življenjske 
izkušnje in vsaka po svoje povesta, kar morata 
povedati, ne da bi se s tem postavljali. 

»Knjiga je moja sogovornica,« pravi Mar
jetka, ki si redno beleži, kaj je prebrala in kaj 
si je ob tem mislila. Vse zapiske hrani, tu
di dnevniške, tako da lahko vedno primerja, 

kakšni vtisi in vprašanja so se ji ob branju po
rajali nekoč in kakšni se ji danes. 

Ko jo vprašam, kaj bo z vsemi temi zapiski, 
se nenadoma oveva pojemajoče svetlobe in se 
vrneva k Rilkeju. »Pride čas, ko narediš obra
čun,« reče Marjetka, »če ti je ta čas dan.« 

»Literatura je srečevanje različnih svetov: 
kar dobimo kot bralci, lahko damo kot pisci,« 
pravi. »Če si bomo vzgojili bralce, potem ni 
skrbi.«

barvni nabor
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MARJETKA KRAPEŽ: 
KAJ IMAŠ, ČE NIMAŠ LJUBEZNI DO JEZIKA?

Pripravil: Andrej Hočevar

Marjetka Krapež
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Bina štamPe Žmavc

LJUBEZNITVE
Celjska Mohorjeva družba,  
2022, t. v., 102 str., 22,50 €

Zbirka ljubezenskih pesmi Bine Štampe 
Žmavc je odpiranje živega srca, ki bije za 
brezčasno, žadasto in zlato ljubezen, a se 
tudi boleče zaveda zavrnitve, zapušče
nosti, razočaranja, osamljenosti. V spo
znanju izgube ni resignacije niti grenkobe, je le hrepenenje po minulem 
in ledena slana spoznanja, da je izginilo nekaj dragocenega, kar poslej 
ne barva več ne dneva ne noči. Dvojnost ljubeznitev – podobo dneva in 
noči, ki prihajata z roko v roki kot fant in dekle – napovedujejo že uvo
dni verzi ameriške pesnice in nobelovke Louise Glück. Iz beline listov 
nato vzletajo rajske ptice stihov, ki pojejo zdaj pomladno sijoče, nato no
vembrsko mračno. Vrstijo se podobe iz trojno pomnoženih ogledal: mi
sli, ki se porajajo v samoti in notranji tišini, nato pa odmevajo v prazni
no. In vendar še ostajata hrepenenje po krajih daleč stran, kjer je daljava 
bližina in je še živa zavest o brstenju zrn veselja. > Maja Črepinšek

poezija

danica kriŽanič müller

MOJE NEMINLJIVO
Celjska Mohorjeva družba,  
2022, t. v., 88 str., 19,50 €

Nova zbirka slovenske pesnice in 
profesorice slovenščine na maribor
ski gimnaziji je preplet novih, pa tudi 
že objavljenih pesmi, razvrščenih v 
tri razdelke in dopolnjenih s slikami 

akademske slikarske Marte Jakopič Kunaver. Vprašanja večnosti in 
pristnosti življenja so prepletena s krščanskimi motivi, dehtečimi bar
vami realnosti, pa tudi z izkuš njami ženske – »toda s kom bi lahko 
govorila? Virginia Woolf. – se vprašaš ...« In kot v spremni besedi Ne
privid neminljivega zapiše dr. Dejan Kos, poezija pred nami ne slavi 
ustvarjalnosti, temveč pada v stvarjenje: »Ne slavi izvirnosti, temveč 
je udeležena v izviru.« Navdihujoče branje za mrzle zimske dni in raz
mislek o neminljivem, »ki je vedno korak pred mano«. Prava poezija, 
ki skozi branje nahrani našo dušo z nežnostjo besede. > Ajda Vodlan

PrimoŽ čučnik

NITI V SANJAH
LUD Literatura, 2022, t. v., 97 str., 21 €, JAK

Deseta pesniška zbirka Primoža Čučni
ka (1971), pesnika, prevajalca in uredni
ka (revija Literatura, založba Šerpa), v 
osišče postavlja misel starogrškega filo
zofa Heraklita Efeškega: Čuječi imam(o) 
eno in isto / Svetovje, vsak speči / pa se 
obrača v lastnega. Pesnik je kot šaman, ki prehaja meglice in temne 
sence medsvetov. On zmore spregovoriti iz mnoštev svetov spečih. V 
prvem razdelku Po vsem verze barva skrivnostna bližina smrti in mine
vanja, krušenje, tesnoben zadah razpadanja. V drugem razdelku z na
slovom Pesem, ki pravi, da je veter se zavest dvigne in razširi, prevzame 
podobo diha, piša v vetru, sipine pod gladino morja. Besede, ki tvorijo 
verze, se vzpostav ljajo v svetu brez okvirov, v katerem se pokojni ogla
šajo v posmrtni govorici. Tretji razdelek Tok sprosti živo žuboreč tok 
zavesti, ki nosi bogastvo besed, oživlja fragmente misli, barvite odlomke 
spominov, prizore sanj in vizije. Primož Čučnik je za prvenec Dve zimi 
(1999) prejel nagrado knjižnega sejma in tri leta kasneje nagrado zlata 
ptica. Leta 2008 je bil nagrajenec Prešernovega sklada, kasneje pa tudi 
prejemnik Jenkove nagrade in Veronikine nagrade. > Maja Črepinšek

Zbirka Sončnica v produkciji Hiše poezije, ki sicer izdaja revijo 
Poetikon in tudi zbirki Lire ter Ginko, v tokratnem paketu pri-
naša šest pesniških zbirk, ki so jih za objavo izbrali in napisali 
spremne besede urednica Cvetka Bevc in uredniki Dejan Ko-
ban, Ivan Dobnik ter Zoran Pevec. 

Pesmi pod naslovom Berenikin moped so nov ko
rak v opusu Iztoka Osojnika, kjer vstopamo v znano 
pripovedno reko. V njej je manj pomembno, kje na
tanko smo, tem bolj pa vzdušje avtobiografskih re
fleksij in ironičnega humorja, ki veje iz vratolomnih 
besednih iger, družbenih dovtipov in zavesti o ne
nehnem nadaljevanju.

Pisateljica, pesnica in prevajalka Miriam Drev je 
verjetno najintimnejše pesmi doslej zaokrožila v 
zbirki Zdravljenje prednikov, ki preseneča z nepo
srednostjo že v samem naslovu, pesmi pa nadaljuje
jo v enakem slogu. Naslovni cikel je vedno na meji 
med zgodbo in izpovedjo, med posameznico in dru
žino, med sedanjostjo in preteklostjo, med travma
tičnim sočutjem in premagovanjem podedovanih 
travm, nadaljuje pa se s cikli Dvojni obroč, Miza iz 
melamina in Divjina. V njih predano raziskuje no
stalgijo, dvojino in temeljni odnos do bivanja. 

Dinamična forma je enakovredna vsebini v pe
smih študenta primerjalne književnosti Matije 
Krumpaka (r. 2000), čigar Za blagor sistema je že 
četrta od petih podpisanih zbirk. Pesmi, v katerih 
se ne ustraši skrajnosti in meja, začne z natanč
no oznako datumov, med katerima so nastale, za
radi česar so hlastne pesniške ekspresije predvsem 
kronike trenutkov – tako družbenih kot osebnih, 
vključno z avtofikcijskimi elementi.

Andraž Polič se tokrat popolnoma prepusti mor
ju, njegovemu podnebju in življu ter novo zbirko pre
prosto razstavi na Ladje in na Otoke. V obojem se re
sničnost in metafora prepletata tako rekoč v vsakem 
vdihu. Na eni strani hrepenenje in radost vseh pr
vinskih ljubezni, na drugi strani nedosegljivost, sa
motnost in iskanje še nedoživetih stikov. S prelivom 
spraševanj o usodnosti vesolja in usodi človeštva.

Tudi Matjaž Pikalo se, kot zapiše, vrača na jadran
ski otok Silba in tudi njegova knjiga Riba z zlatimi 
brazgotinami v naslovu zadiši po morju. Toda ta riba 
je morda drugačne narave, saj v istoimenskem sklo
pu pesmi piše predvsem o odnosu. Obuje si ženske 
čevlje in iz njih navdušujoče komentira partnerstvo 
in samega sebe – kot bitje in moškega ženske. Dvoj
na zrcalna igra ni le koncept, ki ga uspešno pripelje 
do konca, pač pa dejavna, neprizanesljiva in povsem 
vsakdanja … ljubezen. V drugem sklopu Ljubezen je 
življenje sta edino zrcalo beseda in njen pomen.

Največji obseg, skoraj dvesto strani, ima zbirka Ta 
trenutek v moji glavi ustvarjalca s skoraj štiridesetle
tno literarno kilometrino Marka Elsnerja Grošlja. 
Knjigo začne z esejem, in tudi nasploh predstavlja
jo velik del zapisanega prozno zastavljene pesmi. Kot 
zapiše urednik Ivan Dobnik, gre za »brezčasni dnev
nik z elementi avtobiografije in preskoki v magično, 
nadrealistično, sanjsko, slikarsko fantastiko«. In to je 
tudi »ekološka transhibridna pesnitev o propadu in 
krizi našega sveta« ter »pesnitev o ostanku sveta«. 

V tem pa se zdi, da ima sicer raznoliki sončnični 
šesterec marsikaj skupnega …

pripravil:  
Žiga Valetič

Zbirka Sončnica

hiša poezije

190 str., 21 €

67 str., 21 €

70 str., 21 €

82 str., 21 €

54 str., 21 €

67 str., 21 €
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Bukla: Najprej vam čestitam za Jen
kovo nagrado, ki ste jo dobili za zbir
ko Prostor sred križišč. Žirija je zapi
sala, da je zaokrožena in premišljeno 
zgrajena pesniška zbirka Nataše Veli
konja sestavljena iz sedmih vsebinskih sklopov, v katerih je pesnica 
v ospredje postavila iskanje ljubezni. To pomeni, da ste se v pisanju 
 pesmi premaknili bolj v intimo. Kako to? Kako se še ta zbirka razlikuje 
od vaših drugih šestih zbirk?
Velikonja: Najlepša hvala za čestitke, lepo je vedeti, da je poezija, ki jo pi-
šem, deležna pozornosti. Pravzaprav imam vse svoje pesniške zbirke za lju-
bezenske in torej intimne, v vseh obdajam ljubezen z družbenim konteks-
tom, kajti pri lezbični poeziji ne more biti drugače. Družbeni kontekst je 
tisti, ki homoseksualno ljubezen zaznamuje, jo omogoča ali, še pogosteje, 
onemogoča, zato je stvarnost vselej nujen moment ljubezenske lirike. Kar 
je pri tej zbirki drugače, je to, da sem izhajala iz razmisleka, kako kljub te-
žavnosti ohraniti v sebi vitalnost, kje brez iluzij najti srečo, kje v mraku naj-
ti hip svetlobe.

Ta preplet družbenega konteksta in ljubezenske lirike se v poeziji še-
le bori za svoje mesto, kajti najpogosteje sta tako ljubezen kot poezija še 
vedno razumljeni kot izstop iz stvarnosti, kot nekaj abstraktnega, svete-
ga, neomadeževanega z materialno realnostjo. A sploh v zadnjem deset-
letju je v svetovni pesniški javnosti izjemno poudarjena tako imenovana 
poezija družbenega angažmaja, po zaporedju dobiva priznanja na najviš-
jih ravneh, od Pulitzerjeve do ameriške državne nagrade, letos je slednjo 
denimo dobil portoriško-ameriški pesnik Martin Espada za zbirko Floaters, 
ki govori o begunstvu. To ne pomeni le tega, da je poezija vse pogosteje 
medij odpiranja aktualnih družbenih vprašanj, temveč predvsem označuje 
preplet intimnih momentov, ljubezenskih zgodb, zasebnosti, s konkretni-
mi, objektivnimi, stvarnimi družbenimi razmerji, z zgodovinami rasizmov, 
kolonializmov. Pri nas je predvsem gejevska in lezbična literatura pogo-
sto označena kot »aktivistična«, kar pomeni, da se ji očita prav ta druž-
beni kontekst, ki je v drugih literarnih okoljih pravzaprav izjemno visoko 
vrednoten.
Bukla: Kakšna je ljubezen, ki jo iščete? Ljubezen do sebe, do partner
ke, do družbe? Pišemo in govorimo dovolj o lepem, o ljubezni?
Velikonja: Ta pesniška zbirka je nastajala v zadnjih nekaj letih, v specifič-
nem obdobju gostega družbenega pesimizma. Zdelo se mi je, da smo kot 
družba vsi skupaj zapadli v nerazrešljivo negativiteto, v kateri pa nikakor ni-
sem videla potenciala za kritičnost, temveč zgolj poglabljanje obupa, agre-
sije, prostaštva, anemije, mraka, sovražnosti, cinizma, celo užitek v vsem 
tem, kar se mi je zdelo absolutno opustošenje zmožnosti, ki jih imamo kot 
družbena bitja, kot posamezniki ali posameznice.

Zato sem ob pisanju razmišljala predvsem o tem, kako zastaviti ve-
zi, torej o ljubezni, ki ji bom lahko tudi sama verjela. Ljubezen je namreč 
strašansko mitologizirana, mistificirana, sodi v območje nevprašljivega, 

neanalizabilnega. Pa vendar je 
to primarno področje družbe-
nih odnosov, skoznjo so raz-
vidna vsa družbena razmerja, 
v njej lahko prepoznamo vse 
družbene bolezni, a tudi, kar je 
bilo zame v tem premišljeva-
nju ključno, vso lepoto. Zani-
mala me je prav takšna razčle-
nitev ljubezni, seveda izpisna v 
lirskem, pesniškem jeziku, nje-
na dinamika, predvsem njena 
zmož nost povezovanja, spaja-
nja, razumevanja razlik. To velja 
tako za ljubezen do sebe kot za 
ljubezen do druge, do drugega 
in seveda do družbe.
Bukla: Jenkovo nagrado po
deljujejo za zbirke, izdane v 
zadnjih dveh letih. V kakšni 
kondiciji je po tvojem sloven
ska poezija v zadnjem času?
Velikonja: Poezija je tu v dobri kondiciji, o tem ni dvoma. Hvalevredna je 
tukajšnja državna podpora umetnosti, ki omogoča to dobro kondicijo, in 
upam, da se tega kot družba zavedamo, kajti to omogoča eksperimenti-
ranje, preizkušanje novega. Umetnost je sama po sebi raziskovanje, razi-
skovanje tematik, pa tudi metod artikulacije, in ni nujno, da se v tem svo-
jem sprehajanju po novostih, po robovih srečuje z množičnim odzivom, s 
popularnostjo.

Za letošnjo Jenkovo nagrado se je potegovalo več sto pesniških zbirk, kar 
je odlično, ogromno med njimi je sijajnih. Kar pomnim, poezija še nikdar ni 
bila tako priljubljena, pluralna, dinamična, ogromno se dogaja v glavnem 
toku, ogromno se dogaja na obrobjih, med njimi obstaja pretočnost, to ni-
so več zaprte, samozadostne in nekomunikativne entitete kot nekoč, pesni-
ki in pesnice se med seboj poznamo, sodelujemo, lahko rečem, da obstaja 
dobra, močna pesniška scena.
Bukla: Je poezija še vedno luksuz?
Velikonja: Najbrž se to nanaša na naslov moje zadnje esejistične knji-
ge  Poezija še vedno ni luksuz iz leta 2021. Poezija pravzaprav še vedno ni 
luksuz, če razumemo to sintagmo v pomenu, kot ga je artikulirala afroame-
riška pes nica Audre Lorde. V svojem slovitem eseju Poezija ni luksuz iz leta 
1977 piše, da je poezija emancipatorno orodje, orodje osvoboditve, meto-
da za oblikovanje misli in moči predvsem družbenih manjšin, pri njej speci-
fično afroameriških žensk in lezbijk, kajti poezija lahko sporoča ideje in vse-
bine, ki jih v obči zavesti še ni ali niso priznane, kar se potem lahko izteče v 
družbeno akcijo in nato v spremembe. V strukturah, piše Lorde, ki jih defi-
nirata profit in institucionalna dehumanizacija, ni predvideno, da naša ob-
čutenja preživijo – zato je poezija življenjska nujnost, ne pa luksuz. Ta moto 
lahko razširimo na mnoge vsebine, na mnoge populacije, ampak še pose-
bej velja za robne skupnosti.

Obstaja pa še en glavni poudarek: poezija ni luksuz, zelo natančno pravi 
Lorde, ker je njeno bistvo razkrivanje izkustva, ne pa jalova igra besed, kate-
rih pomen je mistificiran zato, da se prikrije domišljija brez spoznanja. To je 
kritična izjava, ki je že pred dobrimi štiridesetimi leti pozivala k prej omenje-
nim intervencijam stvarnosti v umetnost. In tako lahko tudi danes zaključi-
mo, da poezija še vedno ni luksuz, še vedno je družba razslojena, še vedno je 
poezija močan medij oddaljenih glasov, ki zahtevajo življenje in preživetje.

Nataša Velikonja (1967) je pesnica, esejistka, prevajalka, aktivistka in še mnogo več. Če ne piše, je ni. Kritično spremlja 
razmere v družbi, njihov odmev in jih zapisuje v različnih formah. V lanskem letu je objavila pesniško zbirko Prostor sred 
križišč, za katero je pred kratkim dobila Jenkovo nagrado, in zbirko esejev Poezija še vedno ni luksuz.

Prejemnica Jenkove nagrade za leto 2022

intervju: Nataša Velikonja pogovarjala se je:
Neža Vilhelm

nataša velikonja

PROSTOR  
SRED KRIŽIŠČ
Škuc, zbirka Lambda,  
2021, m. v., 85 str., 19 €, JAK

Nataša Velikonja
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Obiščite nas na knjižnem sejmu od 22. 11. do 27. 11. 

na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

www.poetikon.si

Poetikonove lire - 
slovenska in svetovna poezija 
za najzahtevnejše bralce
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katarina šeme

SUMATRA
Leto na tropskem otoku
VigeVageKnjige, zbirka Risoromani, 
2022, m. v., 280 str., 28 €, JAK

Potopisni romani v stripu (ali riso
romani) so pri nas relativno redki, 
zato bo pozornost gotovo vzbudilo 
delo Katarine Šeme (1993), sicer ilu
stratorke in računalniške animator

ke, ki ji je Sumatra: leto na tropskem otoku prvi strip v romaneskni 
dolžini (na skoraj tristo straneh). Kot študentka je dobila prilož
nost, da v letu 2018/2019 na indonezijski Sumatri leto dni študira 
tamkajšnjo tradicionalno umetnost in kulturo, zato se je z radove
dnostjo tja tudi odpravila. Kulturni šok ob stiku s konservativnim 
muslimanskim okoljem, ki ga obenem poganja prvobitna kultura, 
del katere so tudi tradicionalni demoni, so bili za avtorico izziv, 
ki ga je le s težavo absorbirala. Enomesečno motociklistično po
tovanje med semestrskimi počitnicami, ko jo je iz Slovenije prišel 
obiskat fant, jo je malo sprostilo, ob tem pa je presenečeno ugotav
ljala, kako so ji tamkajšnje vrednote kljub njenemu nasprotovanju 
začele vseeno lesti pod kožo. Reportažni stripovski potopis, ki ga 
poganja dobro podajanje zgodbe in suveren izris protagonistov in 
dogajanja. > Samo Rugelj

Žiga valetič

AVTOCESTA
Avtobiografska stripanica
Grafični atelje Zenit,  
2022, m. v., 214 str., 14 €

Vsestranski knjižni ustvarjalec Žiga 
Valetič (1973) je še posebej naklonjen 
stripu. Del njegovega udejstvovanja 
na tem področju je tudi projekt Avto
cesta, prvi slovenski strip, narejen s 
pomočjo računalniškega programa Midjourney, pri katerem lahko 
izbereš, v kakšni stripovski estetiki želiš narediti svoj strip, potem pa 
program na podlagi pisnih navodil, kaj naj bo na slikah, te tudi bolj 
ali manj dobro izriše. Avtocesta je avtobiografski (in rahlo distopični) 
 črnobeli strip o človeku, ki že vse življenje živi ob (avto)cesti, ki je 
tako ali drugačno pomembno zaznamovala njegovo bivanje. Valetič 
slike pospremi s priljudnim besedilom ob računalniško generira
nih podobah, kaj vse je – to je bil tudi eden od namenov projekta – 
ustvaril v enem samem dnevu (poleg osnovne zgodbe je potem tu še 
dodatek), s tem pa pokazal, da bo umetna inteligenca v prihodnosti 
pomembno zaznamovala tudi tovrstno ustvarjanje. > Samo Rugelj

marjane satraPi

PIŠČANEC S SLIVAMI
prevod: Jedrt Maležič
Buča, 2022, t. v., 82 str., 17,90 €

Po Vezeninah in Perzepolisu je v slo
venščino preveden še osebnoizpoved
ni risoroman Piščanec s slivami fran
coskoiranske režiserke, pisateljice in 
stripovske umetnice Marjane Satrapi 
(1969), delo, ki je prvič izšlo leta 2004. 
V njem pripoveduje zgodbo o svojem starem stricu Nasserju Ali Kha
nu, izjemnem glasbeniku, ki je svoj tar (starodavno tradicionalno glas
bilo s strunami) igral, dokler se ni razbil. Ni ga mogoče nadomestiti, 
ker enakega več ni, zato Nasser sklene, da bo legel in počakal na smrt. 
Pripoved stričevi življenjski zgodbi sledi nelinearno, preskakuje v času, 
ob tem pa virtuozno zlaga mozaik zgodb o ljudeh in dogodkih, ki so 
vplivali na Nasserjevo življenje, do točke, ko bralec postopoma doume, 
kaj se je zgodilo, kaj se dogaja in kaj se bo zgodilo. Risoroman z navide
zno preprosto črnobelo risbo pronicljivo in tankočutno pripoveduje o 
depresiji, resignaciji in predaji smrti, toda tudi o strasti, lepoti, ljubezni 
in glasbi, o iskanju bistva in smisla življenja. > Maja Črepinšek

Frederik Peeters

OLEG
prevod: Suzana Koncut
VigeVageKnjige, zbirka Risoromani, 
2022, m. v., 184 str., 25 €, JAK

V Sloveniji poznamo Peetersa po 
knjigi Peščeni grad, širše pa pred
vsem po intimni avtorski zgodbi 
Modre tabletke (2001) o roman
tičnem razmerju s HIVpozitivno 

partnerko Cati, ki ima enako obolelega sina. Švicarski stripar sicer 
ustvarja tudi zgodbe za otroke in mladino, v dokaj obsežnem Ole
gu z letnico 2021 pa se vrne k avtofikciji, v kateri prikaže življenje 
striparja v srednjih letih, ki z ženo na eni strani, najstniško hčerko 
na drugi ter pretirano brezskrbnima in hedonističnima staršema 
na tretji strani, slalomira med delovnimi projekti in se spopada z 
ustvarjalno blokado. Z odpiranjem »stripovskega vprašanja« nas 
spomni tako na Mestne ptice Gašperja Krajnca kot na Osamljenost 
striparja na dolge proge Adriana Tomina, a med temi tremi prikaže 
največ topline. Ženi jo zagode bolezen, hčerka se spopada z odra
ščanjem, toda vezna tkiva odnosov so ljubezen, humor ter skupno 
raziskovanje življenja. S črnobelo risbo se Peeters vrne k omenjeni 
sodobni klasiki Modre tabletke, končni vtis pa je, da kriza srednjih 
let že dolgo ni bila tako simpatična. > Žiga Valetič

strip

Založništvo tržaškega tiska 
 info@ztt-est.it · www.ztt-est.it
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Per Petterson

MOŠKI NA  
MOJEM MESTU
prevod: Marija Zlatnar Moe
Litera, zbirka Litera,  
2022, t. v., 244 str., 25 €, JAK

Arvin Jansen je utrujeni srednjelet
nik, po poklicu pisatelj, ki pogosto 
nastopa v romanih norveškega pisa
telja Pera Pettersona (1952), pri nas 
znanega predvsem po romanu Konje 
krast (poleg tega imamo v slovenščini 
še V Sibirijo). V romanu Moški na mo
jem  mestu iz leta 2018 precej brezcilj
no tava skozi živ ljenje, potem ko ga je 

pred letom dni skupaj s hčerkami zapustila žena. Njegova dnevna ru
tina, pod katero brbota nekaj žalostnega, je sestavljena iz bolj ali manj 
 načrtnega (ne)pisanja, popivanja v lokalih po norveški prestolnici ter 
iskanju ženske, s katero bi preživel naslednjo noč, kar lepo poantira 
v enem začetnih stavkov romana: »Poznal sem več sob v več hišah v 
več delih mesta, kot bi pred tem verjel, da je za moškega, kakršen sem, 
sploh mogoče.« Njegovo »idilično« rutino zmoti klic nekdanje žene, ki 
ga prosi, naj pride ponjo, saj se je znašla neznano kje zunaj mesta, če
mur se Arvin takoj odzove. S tem pa sproži pripovedno nit, ki nam raz
krije temelje njegove zakrčenosti, obenem pa ga prisili, da se naposled 
sooči z vprašanjem, kaj naj res stori s svojim prihodnjim življenjem. 
Pettersonov roman v nekaj mračnejših tonih, vendar z izvirno izpo
vedno moč jo, kjer ne manjka tudi humornih tonov. > Samo Rugelj

prevedeno leposlovje
carsten henn

SPREHAJALEC KNJIG
prevod: Nataša Hrovat
Mladinska knjiga, zbirka Oddih,  
2022, t. v., 228 str., 29,99 €

Pisana beseda bo vedno ostala, saj so 
stvari, ki jih nikakor ni mogoče bolje 
izraziti kot z dobro zgodbo v knjigi. 
Priljubljeni nemški avtor Carsten 
Henn (1973), ki je zaslovel s krimi
nalnimi romani, tokrat predstavi 
ganljivo pripoved o povezovanju lju

di in razlogih, zakaj se bralcem zdijo knjige tako čudovite. Ostareli 
knjigarnar Carl Kollhoff vsako popoldne svojim posebnim strankam, 
ki ne zapuščajo svojih domov, do hišnih vrat dostavi naročene knjige. 
S starim usnjenim nahrbtnikom, polnim knjig, se dan za dnem sam 
sprehaja po slikovitih mestnih ulicah in se veseli srečanj s svojimi 
zvestimi strankami, ki jih v mislih poimenuje kar po knjižnih juna
kih, na katere ga spominjajo. Tako se na večernih obhodih oglasi pri 
samotarskem bogatašu gospodu Darcyju, nuni Amaryllis, ki ne stopi 
iz samostana, gospe Nogavički, ki ne ve, kaj bi sama s sabo, pri Effi 
Briest, ki je nesrečna v zakonu. Čeprav z njimi skoraj ne govori, so 
ti ljudje verjetno njegovi edini prijatelji, on pa njihova najpomemb
nejša povezava s svetom. Ko Kollhoff nepričakovano izgubi službo, 
je potrebna moč knjig in živahne devetletnice Saše, da se zgodba 
srečno konča. Hvalnica knjigam, dobrim knjigarnarjem in branju je 
idealno darilo za vse ljubitelje pisane besede. > Renate Rugelj

www.emka.si 080 12 05v trgovinah Mladinske knjige

NOVO

ELENA FERRANTE
Odkrita, neposredna in nepozabna

V novem romanu Elene Ferrante, najbolj brane sodobne 
italijanske pisateljice, spremljamo ločenko srednjih let, ki na 
letovanju na jonski obali sreča mlado mamico Nino. Izgubljena 
hči je ljubezenski oziroma družinski roman, prepleten s 
psihološko srhljivko, ki ga – znova – ne boste mogli odložiti.
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Per PettersonCarsten Henn
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italo calvino

ITALIJANSKE PRAVLJICE
Prva in druga knjiga
prevod: Gašper Malej
ilustracije: Ana Zavadlav
Mladinska knjiga, 2022, t. v., 646/655 str., 44,99 €/knjigo, JAK

Italijanske pravljice (Fia
be Italiane) Itala Calvina 
(1923–1985) so izvirno izšle 
leta 1965 pri ugledni italijan
ski (torinski) založbi Einaudi. 
V njih je bilo dvesto pravljic. 
Tokrat so v prevodu Gašper
ja Maleja prvič vse objavlje
ne v slovenščini in zbrane v 
dveh velikih knjigah, ki jih 
je mojstrsko ilustrirala Ana 
Zavadlav. V prvi knjigi je na
nizanih sto (oštevilčenih) pra
vljic in izčrpna uvodna študija 
pisatelja Itala Calvina. V njej 
raz loži, kaj je bilo vodilo nje
govega izbora, kako je dostopal do bogatega in raznolike
ga italijanskega izročila, kakšna sta pomen in folkloristika 
pravljičnih zbirk iz posameznih italijanskih regij (menda 

iz Toskane in s Sicilije prihajajo najlepše zbirke pravljic) in seveda, katere so prepoznavne 
značilnosti italijanskega ljudskega fantastičnega slovstva. Šele po tem poglobljenem uvo
du, ki razkrije resen in dve leti trajajoč študijski pristop k izboru pravljic, nas avtor spusti 
k italijanskim pravljičnim junakom, princem in pastirjem, zakletim palačam, kraljičnam, 
premetenim krčmarjem, tatičem, čarovnikom, trgovcem in drugim … V drugi knjigi pa 
najdemo preostalih sto pravljic, ki se končajo z avtorjevimi temeljitimi pojasnjevalnimi 
opombami za vsako od dvestotih pravljic, zaključni besedili, ki lepo zaokrožita izjemen 
knjižni projekt, pa sta prispevala pripovedovalka in poznavalka pravljic Špela Frlic in 
vodja leposlovnega uredništva pri Mladinski knjigi Andrej Ilc. > Renate Rugelj

prevedeno leposlovje

marcel Proust

PETINSEDEMDESET LISTOV
prevod: Katarina Marinčič
Beletrina, zbirka Beletrina, 2022, t. v., 155 str., 24 €

marcel Proust

ISKANJE IZGUBLJENEGA ČASA
prevod: Radojka Vrančič
Beletrina, zbirka Beletrina, 2022, t. v., 413–873 str., 29 €–34 €/knjigo

Izid integralnega in še vedno epo
halnega cikla Iskanje izgubljenega 
časa, ene najbolj ambicioznih lite
rarnih in romanesknih avtobiografij 
vseh časov v sedmih knjigah (izvir
no so izšle v letih od 1913 do 1927, 
za izid prvega je Proust plačal sam, 
zad nji trije deli so izšli posmrtno), je 

za slovenski kulturni prostor gotovo po
seben dogodek, saj gre verjetno tudi za 
najambicioznejši založniški projekt le
tošnjega leta. Ultimativna literarna moj
strovina, v kateri je Proust (1871–1922), 
za mnoge pionir sodobnega romana, 
detajlno popisal svojo preobrazbo iz 
sramežljivega mladeniča v umetnika, 
ob tem pa nazorno predstavil življenje v 
francoski visoki družbi ob koncu 19. in 
na začetku 20. stoletja, je v slovenščini 
prvič izhajala v več kot tridesetletnem obdobju od začetka šest
desetih do konca devetdesetih let prejšnjega stoletja (v prevodu 
Radojke Vrančič). Pričujoči novi celoviti izdaji se pridružuje še 
nedavno najdeno delo Petinsedemdeset listov (prevod in spremna 
beseda Katarina Marinčič), v katerem je Proust nakazal ključne 
motive svojega Iskanja. Več kot štiri tisoč strani branja v osmih 
lepo oblikovanih in zgled no urejenih knjigah, ki spadajo na polico 
vsakega resnega knjigoljubca. > pripravil Samo Rugelj

Marcel Proust

Italo Calvino

1. V Swannovem svetu; 
2. V senci cvetočih deklet;  
3. Svet Guermantskih; 
4. Sodoma in Gomora; 
5. Jetnica; 
6. Ubežnica; 
7. Spet najdeni čas

neven ušumović

ZLATA 
OPEKLINA
prevod:  
Sonja Polanc
Cankarjeva založba, 
2022, t. v., 204 str., 
27,99 €, JAK

Na prvi pogled se 
zdi, kot da zgod
be iz pričujoče zbirke nimajo nekega vidnejšega 
skupnega imenovalca, a je po temeljitejšem poto
pu v pisateljev pripovedni svet vsake izmed njih 
mogoče hitro ugotoviti, da jih vendarle povezuje 
rdeča nit. Ta se nežno vije iz Hrvaške Istre, in če
tudi je nekje v ozadju ves čas mogoče slutiti tudi 
pisateljevo dejansko navdušenje nad njenimi 
geo grafskimi lepotami, jim še zdaleč ne postavlja 
spomenikov z vidika »turistične očaranosti«, saj 
so v resnici v ospredju čisto druge istrske »lepo
te«. Te se navezujejo na kulturno, snovno in du
hovno dediščino omenjene hrvaške pokrajine, na 
bit tamkajšnjega slehernika, obenem pa tudi na 
njeno stanje duha, gledano s perspektive sodob
nega človeka. Tematsko zelo različne zgodbe ob 
vsem tem prežema tudi neka svojevrstna nostal
gija, ki jo avtor spretno stke že s samo razpore
ditvijo branja, razdeljenega na stran A in stran B, 
kot so bile nekdaj porazdeljene pesmi na starih 
kasetah s trakovi, svoje pa dodajo tudi avtorje
vi izbori določenih pesmi, citatov in raznih res
ničnih likov, prefinjeno vmešanih v posamezne 
pripovedi, kar vsemu skupaj podarja še dodaten 
bralni čar. > Vesna Sivec Poljanšek



TRENUTEK Z
MOJSTRI SLOVENSKE

PISANE BESEDE

na Gospodarskem razstavišču

Vzemite si trenutek in med več kot 
250 knjigami po ugodnejših cenah 
izberite pravo zase.

Do 27. 11.
na Beletrinini 

stojnici in do 4. 12. 
v Beletrinini

 knjigarni ter na 
beletrina.si.
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prevedeno leposlovje
charles martin

SKRBNIK BESEDIL
Murphy Shepherd, knj. 2
prevod: Sonja Uran Šinigoj
Meander, 2022, t. v., 299 str., 30 €

Glavnega junaka Murphyja Shepher
da in njegovo življenjsko zgodbo smo 
ljubitelji napetih, a hkrati nežnih ro
manov lahko spoznali že v prvem delu 
serije, Čuvaj voda (2021). Tokrat pa 
izvemo nekaj več o elitni skupini, ki je na sledi ugrabiteljem mlado
stnikov in se skrita pred očmi javnosti bojuje proti trgovini z ljud
mi. Potopimo se v grozljive izkušnje žrtev, deklet, ki sedaj živijo v 
Varnem mestu, skritem med gorami in daleč stran od groženj sveta. 
Vendar tudi najbolj odmaknjen in zavarovan kotiček ne ustavi želje 
po moči in maščevanju. Murphy je glavna tarča ugrabiteljev, ki mu 
vzamejo tisto, kar mu največ pomeni, in ga zvabijo v past. Družino je 
že enkrat izgubil in prav takrat, ko si končno dovoli ponovno odpreti 
srce ljubezni, ga zadene realnost nevarnosti njegovega poklica. To je 
zgodba o požrtvovalnosti, ljubezni in upanju, ki vam bo ogrela srce v 
teh hladnih mesecih. Kljub temačni temi je sporočilo svetlo: ljubezen 
je resnična in vsi si jo zaslužimo. > Sanja Podržaj

luka Bekavac

VILJEVO
prevod: Sonja Polanc
V. B. Z., 2022, t. v., 233 str., 25,90 €

Devet let po izidu v hrvaškem jezi
ku in osem let po nagradi Evropske 
skupnosti za književnost ter nagrade 
Janka Polića Kamova je Viljevo, ro
man Luka Bekavca (1976), hrvaške
ga pisatelja, književnega teoretika in 

profesorja na oddelku za primerjalno književnost na Filozofski fakul
teti v Zagrebu, za španskim in makedonskim prevodom prelit tudi v 
slovenščino. Gre za nadaljevanje trilogije, ki se je začela z romanom 
Drenje, prav tako poimenovanem po mestecu na slavonski ravnini. 
Vznemirljiv roman, ki je zasnovan kot triptih glasov težko opredelji
vega pomena, povezuje spomine, travme in transkomunikacijo – v 
pomenu posebnih glasov, znakov ali posnetkov, ki presegajo naravne 
pojave telepatije in jih lahko razumemo kot delovanje čistega zla, pri 
tem pa nudi predvsem užitek v procesu branja, ki nima namena sle
diti zgodbi. Obsega zgodovinopisje, spekulativno fikcijo in poetično, 
visoko stilizirano prozo. Večplastno in večpomensko besedilo pripo
veduje o bolečini, samoti, spominih, naravi in tehnologiji, o propadu 
civilizacije, stiku z veliko neznanko onkraj …, zaključek romana pa 
pušča odprt interpretaciji bralca. > Maja Črepinšek

romain gary (Émile ajar)
ŽIVLJENJE PRED SEBOJ
prevod: Nadja Dobnik
KD Hiša poezije, zbirka Ginko,  
2022, m. v., 214 str., 23 €, JAK

Nov prevod romana, ki je leta 1975 
prejel Goncourtovo nagrado, je pod 
psevdonimom Émile Ajar napisal fran
coski klasik Romain Gary (1914–1980) 
potem, ko so ga literarni kritiki že sko
raj pospravili v kot, češ da se je izpel in da ne more povedati ničesar 
novega. Zgodbo tega romana, ki je adaptiran v film prejel tudi oskar
ja za najboljši tuji film za leto 1977, pripoveduje desetletni musli
manski deček Momo, za katerega skrbi starejša in vse bolj bolehna 
Židinja madame Rosa, ki je bila zaprta v Auschwitzu, kasneje pa po
stala prostitutka v Parizu. Momo je sicer prepričan, da ga ima ma
dame Rosa rada, a že na hitro doživi razočaranje, ko izve, da ta zanj 
vsak mesec dobi nakaznico, preživlja pa se s tem, da skrbi za otroke 
prostitutk. Trpka zgodba o duhovih preteklosti, ki ne utihnejo ob 
življenju v trebuhu Pariza. > Samo Rugelj

timothy conigrave

V NJEGOVEM OBJEMU
prevod: Lana Škof
Škuc, zbirka Lambda,  
2022, m. v., 327 str., 20 €, JAK

Tim že precej zgodaj, pri svojih dvanaj
stih letih, spozna, da je bolj naklonjen 
moškim kot ženskam. Njegovo prepri
čanje se še dodatno utrdi sredi najstni

ških let, ko na srednji šoli spozna nežnega fanta Johna. Iz sprva trdnega 
prijateljstva se kasneje med mladima moškima splete močna ljubezen
ska vez, za katero se zdi, da je ne morejo uničiti ne ljubosumje ne ob
časne Timove avanture z drugimi moškimi in na koncu niti bolezen. 
Za aidsom namreč prvi zboli John, ki na začetku devetdesetih let prej
šnjega stoletja tudi izgubi boj s to takrat še zelo smrtonosno boleznijo, 
za njim pa se zgolj tri leta kasneje, strt od žalovanja in enako kot John 
uničen od aidsa, poslovi s tega sveta še Tim. Pretresljiva resnična zgod
ba avstralskega igralca in umetnika Timothyja Conigrava, napisana kot 
prvoosebna izpoved – Tim jo je končal zgolj nekaj tednov pred svojo 
smrtjo – seže do srca s svojo neposrednostjo in iskrenostjo. Oda ljubez
ni brez mej in kakršnih koli časovnih ovir! > Vesna Sivec Poljanšek

 Spletna knjigarna

Knjižničar na begu 
je zgodba o ljudeh (in ni jih 
malo), ki jih deroča reka ni 
odnesla, ki jim je mar, ki si 

upajo in ki sanjajo.
24 €

mike gayle

MISLIM, DA TE POZNAM
prevod: Maša Mlakar
Meander, 2022, t. v., 336 str., 34 €

James DeWitt je doživel nesrečo, življe
nje pa ni bilo prijazno niti z njegovim 
prijateljem Danielom Allenom, Dan
nyjem. Toda v življenju je pomembno 
vztrajati in se premikati naprej: »Majhni 
koraki, ki jih bomo naredili skupaj, vas 
bodo na koncu pripeljali na sam vrh, k uspehu. Vsi moramo nekje za
četi in vi začenjate tukaj.« To je zgodba o vztrajanju in hkrati zgodba o 
krutosti življenja, ki nam lahko z enim samim trenutkom in nesrečnim 
dogodkom popolnoma preobrne smer živ ljenja, da iz sreče ter uspeha 
pademo v obup ter propad. Kako nadaljevati? Odgovor je preprost: le 
nadaljevati je treba, kar naredi James, Danny pa mu stoji ob strani in 
reši še sebe. Pripoved o prijateljstvu in ponovnih začetkih je ganljiva, 
sočutna in iskrena, idealna za zimsko branje. > Ajda Vodlan
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prevedeno leposlovje
kari hotakainen

ULICA OKOPOV
prevod: Julija Potrč Šavli
KUD Sodobnost International,  
zbirka Horizont,  
2022, t. v., 319 str., 24,90 €, JAK

Mattijevo življenje se prelomi sredi te
levizijskega prenosa tekme njegovega 
najljubšega hokejskega moštva. Zaradi 
enega samega trenutka, ko je hipno iz
gubil nadzor in v afektu udaril ženo, ga je zapustila. Matti je moški 
generacije, ki na vsakem koraku citira zlajnane refrene rock poezije, 
nima velikih življenjskih ambicij, ima pa o vsem svoje mnenje, ki ga 
izpoveduje ženi. Nikoli ne stori ničesar izjemnega, vendar ljubeče 
skrbi za otroka, kuha za vso družino in marsikaj postori za dom. Ko 
ga zapusti žena in s seboj odpelje hčerkico, se Matti ove, da je brez 
njiju njegovo življenje brez smisla. In da mu ni bilo mar za ženine 
sanje, da bi se preselili v majhno hišico z vrtom in gugalnico. Zdaj 
ima en sam cilj: kupiti hišico in si s tem priboriti nazaj družino. Ob
sesivno se loti vsega, kar bi ga pripeljalo do cilja, toda izčrpavajoče 
služenje dodatnega denarja, oprezanje za nepremičninskimi posred
niki in zagrizeno vrtanje za ugodnimi hišicami sproži usodno erozijo 
dogodkov, ki v labirint ogledal ujame pahljačo sotrpinov v boju za 
preživetje v sodobnem svetu. Roman Ulica okopov šteje za finsko 
moderno klasiko. Kari Hotakainen (1957), eden izmed najuspešnej
ših sodobnih finskih avtorjev (Zakon narave, Kar nam je usojeno), 
je zanj leta 2002 prejel najpomembnejšo finsko književno nagrado 
finlandia in nagrado Nordijskega sveta. Odlikuje se po pronicljivem 
vpogledu za kuliso vsakdanjega, ostri kritiki sodobnega sveta, em
patičnem poglabljanju v vijuge duševnosti in za avtorja značilnem 
humorju, začinjenim s sarkazmom. > Maja Črepinšek

sally rooney

KJE SI, PRELEPI SVET?
prevod: Vesna Velkovrh Bukilica
Sanje, zbirka Sanje. Roman,  
2022, m. v., 360 str., 17 €, JAK

Irska pisateljica Sally Rooney (1991) 
velja trenutno za eno najobetavnej
ših avtoric na svetu in vsako njeno 
delo je deležno večje pozornosti od 
prejšnjega. Pred tremi leti smo v slo
venskem prevodu hkrati dobili kar 
dva njena romana (Normalni ljudje 
in Pogovori s prijatelji), piše pa tudi 
kratko prozo, eseje in poezijo. Tudi 
v težko pričakovanem tretjem roma
nu se njen slog še vedno odlikuje po 
fascinantnih dialogih med nepopol

nimi protagonisti, a zdi se, da gre tokrat za zrelejše delo. Glavna 
junakinja Alice je mlada uspešna pisateljica, ki se s skladiščnikom 
Felixom odpravi na turnejo v Rim. Dopisuje si s prijateljico Eileen, 
ki medtem v Dublinu preboleva neuspelo zvezo in začne flirtati 
s Simonom, prijateljem iz otroštva. Tako si avtorica znova ustva
ri dobro znan milje, znotraj katerega njeni liki lahko naravno in 
poglobljeno razmišljajo o umetnosti, ustvarjanju, razredni zavesti, 
jeziku in drugem, med iskanjem lepote vsakdanjega sveta pa se za 
pomemben dejavnik znova izkažejo prijateljski odnosi, komunika
cija, spolnost in ljubezen. > Renate Rugelj

IG: literamaribor

FB: zalozbalitera  www. zalozba-litera.org

3 8 .  S l ove n s k i  k n j i ž n i  s e j e m  ( 2 2 .  —  2 7 .  n ove m b e r,  G o s p o d a r s ko  ra z s t av i š če )

26.  novemb er ,  18 .00 — 18.45 Knjiga v  žanru,  žanr  v  k njigi
Renato Bratkovič,  S imona K lemenčič,  Tomo Podstenšek in  Anja  R adal jac  (vodi  Al jaž  K r ivec)

27.  novemb er ,  14 .00 — 14.45  Vojna kot  generator  l i terature
Adr iana Kuči ,  Lenar t  Zajc  in  Or lando Urš ič  (vodi  G abr ie la  Babnik  Ouattara)

27.  novemb er ,  12 .00 — 12.45 Ali  je  mo go če lo čit i  pisatel ja  o d njegovega dela?
Franjo H.  Naj i ,  Breda Mulec,  Jernej  Dirnbek in  Vinko Möderndor fer  (vodi  G abr ie la  Babnik  Ouattara)
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Sally Rooney

... ena 
najobetavnejših 

avtoric na svetu ...
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prevedeno leposlovje
orhan Pamuk

ČUDAŠTVO V MOJI GLAVI
prevod: Erna Pačnik Felek
Sanje, 2022, m. v., 568 str., 21 €, JAK

Od izida slo
venskega pre
voda obse
žnega romana 
Muzej nedol
žnosti turške
ga literarnega 
n o b e l o v c a 
Orhana Pa
muka (1952) 
je minilo že 
več kot desetletje (vmes je leta 2015 izšlo 
še njegovo esejistično delo Naivni in sen
timentalni romanopisec, leta 2017 pa tudi 
krajši roman Rdečelaska, ki je izvirno iz
šel leto prej), tako da so tisti, ki radi berejo 
tega avtorja, lahko veseli, da se bodo konč
no lahko spet potopili v njegove razvejane 
pripovedne meandre. Kajti Čudaštvo v moji 
glavi je prav to: zgodba o življenju, dogodi
vščinah in sanjah Mevleta Karataşa, proda
jalca boze (fermentirane alkoholne pijače), 
in njegovih prijateljev ter družine, obenem 
pa je to tudi slika istanbulskega življenja, ki 
ga Pamuk tako rad obdeluje v svojih roma
nih, med koncem šestdesetih let prejšnjega 
stoletja in letom 2012, ko se zgodba sklene 
(roman je izšel nekaj let za tem). Mevlut je 
po rodu iz centralne Anatolije, v Istanbul pa 
pride kot dvanajstletnik v lovu za srečo, ki 
se mu v tem spreminjajočem se in vse bolj 
modernem mestu – glasnem, kaotičnem in 
koruptivnem – ves čas nekako izmika. In
timni roman epske dolžine, ki je obenem 
biografija človeka in mesta. > Samo Rugelj

French tana

V GOZDU
prevod: Maja Novak
Goga, 2022, m. v., 483 str., 24.90 €, JAK

Ameriškoir
ska pisateljica 
Tana French 
(1973) je že 
vse od svojega 
prvenca V goz
du (2007) ena 
od najboljših 
sodobnih pisa
teljic komple
ksnih krimi
nalk, s svojimi deli pa nas virtuozno vodi v 
kriminalne in duševne irske labirinte, ki jih 
raziskuje izmišljena policijskodetektivska 
enota Dublin Murder Squad (do zdaj je v tej 
seriji napisala šest romanov). Skozi prvo
osebno pripoved inteligentnega detektiva 
Roba Ryana v romanu V gozdu spremljamo 
raziskovanje umora dvanajstletnega dekle
ta Katy Devlin, ki so jo našli odvrženo na 
arheološkem izkopavališču, podrobnejše 
preiskovanje, ki ga opravlja skupaj s svojo 
partnerico Cassie Maddox, pa pokaže, da je 
število potencialnih osumljencev kar veliko. 
Vse skupaj dodatno zapleta dejstvo, da se je 
dve desetletji poprej zgodilo izginotje dveh 
otrok nedaleč stran, v njem pa je imel ne 
povsem pojasnjeno vlogo tudi mladi Adam 
Ryan, ki se je potem, da ga ne bi nenehno 
povezovali s tistim primerom, preimenoval 
v sedanjega Roba Ryana. Gosto pisana kri
minalka (izvrstno spremno besedo k njej je 
napisal filozof Mladen Dolar) z literarnim 
pridihom in napeto zgodbo, ki ne popusti 
vse do zadnje strani! > Samo Rugelj

lawrence durrell

AVIGNONSKI KVINTET
1. Monsieur ali Vladar teme; 2. Livia ali Živ pokopan;  
3. Constance ali Urjenje v samoti; 4. Sebastian ali Prevlada 
strasti; 5. Kvinkus ali Razparačeva zgodba
prevod: Ferdinand Miklavc
Beletrina, zbirka Beletrina, 2022, t. v., 241–473 str., 24 €–29 €/knjigo

Potem ko je lani Beletrina pogumno in z velikim odmevom ponovno 
izdala Aleksandrijski kvartet, Durrellovo najbolj znano delo, so mu le
tos sledili z avtorsko enako ambicioznim, vendar bolj inovativnim in 
eksperimentalnim Avignonskim kvintetom, ki ga je kot svoj zadnji ve
liki knjižni projekt angleški pisatelj Lawrence Durrell (1912–1990) na
pisal med letoma 1974 in 1985. Integralno je delo 
izšlo posthumno, leta 1992. Kot vrhunec svojega 
prevodnega opusa je Kvintet dolgo prevajal Fer
dinand Miklavc, ki je prispeval tudi spremno be
sedo. Peterica romanov je hvalnica človekovemu 
(literarnemu) ustvarjanju, saj so pripovedovalci 
zgodbe romana, ki se odvija pred drugo svetov
no vojno in med njo, največ v Franciji, Egiptu in 
Švici, različni, si ponekod tudi nasprotujejo ali 
celo zagotavljajo, da so samo ustvarili druge like 

(pisatelja v romanu denimo ustvarjata drug 
drugega, pa tudi ljudi in njihove usode, s 
katerimi morata potem tudi sama živeti). 
Ta Durrellov opus magnum je tako odprt 
za mnoge interpretacije, zato ni čudno, da 
se je o njem in o razlagi njene vsebine ter 
avtorjevih namenov v njej nabralo za skla
dovnico strokovnih knjig ter znanstvenih 
študij. Kako presenetljiv je ta kvintet in s 
kako nepričakovanimi zasuki, pove že zad
nji stavek Kvinkusa, sklepnega romana v ci
klu. Takole gre: »Natanko v tem trenutku je resnična prvinskost prisko
čila na pomoč fikciji in začelo se je dogajati popolnoma nepredvidljivo!« 
Dobrodošli v Durrellov pripovedni labirint! > pripravil Samo Rugelj

Lawrence Durrell

olga tokarczuk

ANA IN V GROBNICAH SVETA
prevod: Jana Unuk
KUD Police Dubove, zbirka Eho,  
2022, m. v., 190 str., 24,90 €, JAK

Pred kakimi 
p e t n a j s t i m i 
leti so posku
sili z izdaja
njem globalno 
z a s t a v l j e n e 
zbirke Miti 
(devet knjig 
je izšlo tudi 
v slovenšči
ni), h kateri 
so povabili uveljavljene pisatelje in jih po
prosili, da vzamejo za osnovo katerega od 
ljubih mitov ter ga v krajšem romanu pre
delajo v sodobno preobleko. Tega se je leta 
2006 lotila tudi kasnejša poljska nobelovka 
Olga Tokarczuk (1962) in se navdušena nad 
znanstveno fantastiko avtorjev, kot je bil fi
lozof Stanisław Lem, odločila modernizirati 
pradavni sumerski mit o boginji neba Inani 
in njeni avanturi v podzemnem kraljestvu 
smrti, ki mu vlada njena mračna dvojčica 
Ereškigal. Medtem ko je Olga Tokarczuk v 
osnovi razmeroma zvesto podala originalni 
mit, pa je mitično pradavnino preobrnila v 
distopično in futuristično okolje visokega 
železobetonskega mesta, polnega moder
nih izumov. S tem je želela pokazati, da ar
haični mit, kot ugotavlja Jana Unuk v spre
mni besedi, odzvanja v duševnosti človeka 
v vseh časih, spust Ana In v podzemlje pa 
je revolucionarne narave in upor proti za
konom narave. Roman za literarne sladoku
sce. > Samo Rugelj



KLASIČNA BELETRINA
III. letnik
Beletrina, 2022, t. v., 139 € (komplet)

Tretji letnik klasične Beletrine prinaša prenov
ljene prevode (Življenje Lazarčka s Tormesa), 
nove prevode že prevedenih del (Moby Dick ali 
Kit) in nove prevode svetovnih klasikov. 

Italijanske kronike francoskega klasika Stend
hala (1783–1842), s spremno besedo Igorja Gr
dine, so novele o ljubezni in nasilju ter nemoči 
ob srčni izročenosti drugemu, ki to lahko izko
risti. Pod pretvezo, da gre za prevode davnih ita
lijanskih rokopisov, ki opisujejo strastna čustva 
in mračne dogodke iz dvorcev, palač in vojaških 
taborov, je Stendhal, mojster prevar in psevdo
nimov, odprl vrata ljubezenskim strastem.

Ne glede na to, da gre za nov prevod enega 
ključnih ameriških romanov Moby Dick ali Kit 
iz leta 1851, ki ga je napisal Herman Melville 
(1819–1891), je prvi, dandanes že skoraj mitski 
stavek »Recite mi Ishmael« še vedno isti. Nada
ljevanje epske zgodbe kapitana Ahaba in nje
govega obsesivnega lova na belega kita glavača 
se v novem prevodu začne razlikovati, tako da 
se bo lahko tudi sodobni bralec vkrcal na ladjo 
Pequod in se z njo odpeljal na širjavo oceana, vse 
do vnovičnega in usodnega srečanja z Mobyjem 
Dickom. Spremno besedo je napisal Igor Divjak.

E. T. A. Hoffmann (1776–1822), morda naj
večji pripovednik nemške romantike, je v slo
venščini znan po svojih pravljicah in romanu 
Življenjski nazori mačka Murra. Navdih za Hu
dičeve napoje, ki so izšli v Berlinu v začetku 19. 
stoletja, je Hoffmann dobil po obisku samosta
na. Roman, v katerem kapucin Medarus najde 
čudežno stekleničko z zlodejevo tekočino, jo po
pije, kar mu življenje zapolni z vizijami, ki imajo 
grozljive posledice, štejejo za delo, ki se ponaša z 
briljantnim opisom razcepljene osebnosti greš
nega meniha. Spremna beseda Štefana Vevarja.

Kratki roman Življenje Lazarčka s Tormesa 
anonimnega avtorja je eden prvih modernih 
romanov svetovne književnosti, napisan še pred 
Don Kihotom, v slovenščini pa je v prevodu Nika 
Koširja pred leti že izšel. Zdaj to delo, v katerem 
je Španija 16. stoletja kulisa za bridko življenj
sko zgodbo šestnajstletnega dečka, ki se potika 
po deželi, znova izhaja v pregledanem prevodu 
s spremno besedo Maje Šabec. Lazarček je ju
nak, žrtev in pavliha, ki ima različne gospodarje, 
(dolgo prepovedani) roman pa mojstrsko oriše 
etično ozadje tedanjega časa. 

Japonski klasik Jun'ichirō Tanizaki (1886–
1965) je v slovenščini že poznan po romanu 
 Sestre Makiokove in izjemni esejistični knjigi 
Hvalnica senci, zdaj pa lahko beremo tudi nje
gov krajši roman Kakor komu drago iz leta 1929 
s spotakljivo zakonsko ljubezensko zgodbo. 
Osrednja junakinja je Misako, ki s svojim mo
žem Kanamejem, zagledanim v prostitutko, živi 
v mrtvem zakonu. Tako si Misako omisli ljubim
ca, ki ga sprejme tudi Kaname – z ločitvijo od
lašata tudi zaradi ponižanja, ki bi ga bila ob tem 
deležna. Spremno besedo je napisala Jerneja Ka
tona Zajc. > pripravil Samo Rugelj

Stendhal: 
Italijanske kronike
prevod: Jaroslav Skrušný 
372 str., 34 €, JAK

Herman Melville:
Moby Dick ali Kit
prevod: Jernej Županič
780 str., 39 €, JAK

E. T. A. Hoffmann:
Hudičevi napoji
prevod: Štefan Vevar
328 str., 34 €, JAK

neznani avtor: Življenje 
Lazarčka s Tormesa
prevod: Niko Košir 
88 str., 24 €

Jun'ichirō Tanizaki:
Kakor komu drago
prevod: Iztok Ilc; 
188 str., 31 €, JAK
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Bukla: Roman je polifonija življenja dvanajstih žensk na t. i. črni dia
spori sodobne britanske družbe – ki pa kljub njihovim bitkam in fru
stracijam brbota od življenja in energije – ter se krasno bere! S čim so 
junakinje zlezle pod kožo vam? 
Zakrajšek: Pretežno žensk, in za enega teh likov se šele prav na koncu 
pokaže, kaj sploh počne v romanu o afriških diasporah na Otoku. Mislim, 
da zlezejo pod kožo s polno in nepopolno človeškostjo svojih glasov in iz-
kušenj, ki jih seveda sodoloča njihova družbena drugost (to, kako družba 
dojema njihov spol in barvo polti), a na različne načine in v različnih kom-
binacijah okoliščin in značajev. Opomnik, da so pripadnice (bom uporab-
ljala kar generični ženski spol) katere koli družbene skupine ali kategori-
je najprej in predvsem – posameznice, vsaka s svojo zgodbo, perspektivo, 
glasom. No, to pa je že odgovor na vprašanje, zakaj mi je pod kožo zlezel 
roman kot celota!
Bukla: V raznoteri družbi lezbijk, gejev, panksov, rastafarjancev in 
priseljencev vseh vrst … se ne moremo naužiti sočnosti jezikovnega 
izraza od zbornega jezika do pocestnega govora, a tudi domiselnih 
novih oblik – ne da bi dobili občutek karikiranja, okornosti ali izume
tničenosti. Kot da bi vse to stresali iz rokava? 
Zakrajšek: Kakšen rokav bi to bil! No, seveda je ravno nasprotno za tem 
veliko preteklih izkušenj, brskanja, raziskovanja, spraševanja, diskusij z 
urednikom … Enako je tudi lahkotni, neprisiljeni jezikovni tok izvirnika 
plod avtoričinega skrbnega, večkratnega obdelovanja besedila. Jezik je v 
tem romanu izredno pomemben, saj v veliki meri nosi karakterizacijo li-
kov in njihovih različnih okolij in okoliščin ter prek tega portretira – in sla-
vi – prekipevajočo mnogoterost družbe, ki jo upodablja.

V prevodu je to terjalo tudi nekaj skrbnega raztegovanja trenutnih me-
ja jezika, da sem ustvarila prostor za upodobitev mnogoterosti zunaj-
evropskih (afriških, karibskih) angleščin, ki so nasledek britanskega im-
perija. Take zgodovine slovenščina nima, čeprav je bila naša družba, sicer 
bolj z roba, ravno tako vpeta v kolonialne procese, ki so zgradili material-
ne temelje moderne Evrope.
Bukla: Le v prevodih, ki postavljajo standarde, smo lahko priča tak
šnemu širjenju in plastenju jezika. Ali gre v tem prevodu tudi za jezi
kovne inovacije, ki ubesedujejo spremembe v družbi?
Zakrajšek: Seveda, jezik sledi družbenim spremembam. S tega vidika je 
pomembno, da niso vse novosti, uporabljene v prevodu, avtorske. Najo-

čitnejša je uvedba podčrtaja za je-
zikovno izražanje nebinarnosti, kar 
je bilo ključno za oblikovanje lika 
Morgan_a; ta kakopak ni zrasel na 
mojem zelniku, ampak ga že več 
let uporabljajo različne LGBTQI+ 
 organizacije in skupine, počasi pa 
se njegova raba širi tudi zunaj njih. 

Ker dogajanje v romanu preči 
dob rih sto dvajset let, je bila to tudi 
priložnost za raziskovanje določenih 
procesov v slovenščini – recimo te-
ga, kako se je spreminjalo naslavlja-
nje žensk (po enaki logiki, vendar z 
drugačnimi sredstvi kot v anglešči-
ni). V tem sem se odmaknila od pre-
vajanja stavka za stavkom in sledila 
globalni jezikovni politiki romana. 

Bukla: Ste se med prevajanjem tega romana kdaj počutili kot vrvo
hodka na tanki vrvi med lastno kreativnostjo ter vlogo posredoval
ke? Ste se morali kdaj imeti na vajetih?
Zakrajšek: Posredovalka takega dela si lahko samo tako, da vklopiš vso 
ustvarjalnost, kar je premoreš. Seveda pa ta potrebuje tako močno pod-
lago, kot dosti samorefleksije in discipline. Takšne »vajeti« so posebej po-
membne pri prevajanju manjšinskih, tako ali drugače deprivilegiranih in 
zato manj slišanih glasov, da jih ne preglasiš s svojim. Seveda, če svoj iz-
virnik jemlješ resno, če spoštuješ avtorico in njen umetniški projekt, to 
sploh ni težko (v nasprotnem primeru pa je tako ali tako bolje, da preva-
jaš kaj drugega). 

Odpiranje literarne pokrajine in kanona se mi zdi nekaj ključnega. V 
zgodbah, ki si jih pripovedujemo v družbi, moramo imeti priložnost vide-
ti tako sebe kot druge – sicer je naša predstava »človeške univerzalnosti« 
v resnici skrajno parcialna. Bolj po domače: zaplankana.
Bukla: Kaj pomeni za vas etika v prevajanju?  
Zakrajšek: Pozornost na to, katerim tekstom in na kakšen način posojaš 
svoj glas. Odgovornost do svojih avtoric in do svojih bralk.
Bukla: Se strinjate, da besedilo v dobrem prevodu ne samo izgublja, 
temveč tudi pridobiva? 
Zakrajšek: Joj, kako imam v želodcu puhlice tipa tradutore, tradittore! Saj 
vem, da smo poklicno mahnjeni na besede in igranje z njimi, ampak vse-
eno ni dovolj, da se rima, da bi bilo tudi res. Ja, v prevodu, tudi odličnem, 
se zlahka izgubi kakšna podrobnost ali niansa – za tiste, ki nam je izvirnik 
dostopen. Ampak. Po drugi strani in predvsem se s prevodom pridobi ce-
lo besedilo v novem jeziku, za novo bralstvo – nov stik, nova izmenjava, 
nove možnosti dialoga. In naposled: prevajanje je eden od načinov, kako 
jezik (še posebej manjši) lovi korak s svetom okrog sebe.

Prejemnica Sovretove nagrade za leto 2022

Katja Zakrajšek
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... prevajanje je eden od načinov, kako jezik  
(še posebej manjši) lovi korak s svetom okrog sebe ...

intervju: Katja Zakrajšek pogovarjala se je:
Marjanca Mihelič

Prejemnica letošnje Sovretove nagrade Katja Zakrajšek prevaja iz angleščine, francoščine in portugalščine, posebej rada 
posreduje slovenskim bralcem prevodno manj zastopane književnosti – iz tematike sodobnega afriškega frankofonskega 
romana je tudi doktorirala. Prejela je že več priznanj: nagrado Radojke Vrančič, ki jo prav tako podeljuje Društvo slovenskih 
književnih prevajalcev, in lirikonov zlát za prevode poezije. S prevodom romana Bernardine Evaristo Dekle, ženska, druga_i 
(Cankarjeva založba, 2022), nagrajenega z Bookerjevo nagrado, pa ji je uspel vrhunski podvig – polnokrvno posredovanje 
in poustvaritev skritega šarma nekega tujega družbenega obrobja, pa naj se sliši še tako paradoksno.
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prevedeno leposlovje
elena Ferrante

IZGUBLJENA HČI
prevod: Daša Perme Jurjavčič
Cankarjeva založba, 2022, t. v., 168 str., 27,99 €

Italijansko pisateljico, ki se še vedno 
skriva pod psevdonimom Elena Ferran
te, smo v slovenščini (še pred neapelj
skim ciklom v štirih romanih) najprej 
spoznali v prepričljivem romanu Dnevi 
zavrženosti. Njen naslednji roman, ki je 
izvirno izšel leta 2006, pa je bil Izgubljena hči, ki je lani doživel tudi 
svojo filmsko adaptacijo. V njem spremljamo italijansko profesorico 
angleščine Ledo, ki se po selitvi svojih dveh hčera v Kanado k njunemu 
očetu, njenemu bivšemu možu, odloči, da bo nekaj časa preživela ob 
jonski obali. Tam ji na plaži pade v oči razširjena neapeljska družina. 
Leda od daleč ostroumno analizira razmerja znotraj družine, kar jo 
vrača v lastne mladostne spomine, ko je sama postala mati. Roman, ki 
je s svojo prefinjeno psihologijo in izdelanim literarnim jezikom napo
vedoval kasnejša avtoričina odmevna dela. > Samo Rugelj

Autobiografija Rajka Grlića je 
na voljo pri blagajni Kinoteke ali 
preko naše spletne trgovine.
Redna cena knjige je 26 eur.

www.kinoteka.si

ŠE NE POVEDANE 
ZGODBE

Rajko Grlić:

andreï makine

ARMENSKI PRIJATELJ
prevod: Nadja Dobnik
KD Hiša poezije, zbirka Ginko,  
2022, m. v., 155 str., 23 €, JAK

Francoski pisatelj ruskega porekla 
Andreï Makine (1957) je v sloven
ščini že dobro znan, najbolj po svo
jem romanu Francoski testament. 
Njegova literatura je v osnovi avto
biografsko pogojena, to pa je bilo 
značilno tudi za Knjigo kratkih več

nih ljubezni in Otočje drugačnega življenja, ki sta že izšli v zbirki 
Ginko v okviru Književnega društva Hiša poezije. Tudi Armenski 
prijatelj, avtorjev najnovejši roman iz leta 2021, ima avtobiograf
sko osnovo: gre za čudovito izpisano pripoved o mladostnem 
prijateljstvu, ki se je začelo v začetku sedemdesetih let v Sibiriji, 
kjer prvoosebni pripovedovalec, trinajstletna sirota, pred vrstni
škim nasiljem pogumno reši armenskega dečka Vardana – in pri
jateljstvo je rojeno. Ko ga Vardan pripelje k svoji družini, ki se za 
kratek čas naseli na robu mesta, pa se za naratorja zgodbe odpre 
nov svet armenskega življenja, ki ga kot narod zaznamuje genocid 
Osmanskega imperija in posledično nostalgija po rodni deželi, nji
hove dostojanstvene vrednote pripovedovalca vtisnejo za zmeraj 
(»Naučil me je postati tisto, kar nisem bil.«), saj se avtor, na koncu 
romana, naposled vrne v mesto iz mladosti in skuša odkriti ostan
ke  preteklosti. > Samo Rugelj

elizaBeth strout

PONOVNO OLIVE
prevod: Branka Šnek Oset
Hiša knjig, 2022, t. v., 318 str., 35,90 €

Če spadate med množico zadovoljnih 
bralcev po vsem svetu, ki se nikakor ne 
morejo nasititi Olive Kitteridge, potem 
boste veseli nadaljevanja njenih dogo
divščin, če pa zanjo še niste slišali, po
meni, da niste gledali uspešne, z emmyjem nagrajene serije na HBO, 
niti prebrali s Pulitzerjem nagrajene prve knjige. Nič hudega, vseeno 
lahko posežete neposredno po drugem delu. Zbadljiva in neprilagodlji
va, a hkrati iskrena in sočutna upokojena učiteljica Olive Kitteridge je 
strastna opazovalka same sebe in raziskovalka življenja ljudi v malem 
mestu Crosby, v katerem živi. Tokrat vpliva na življenje najstnice, ki se 
sooča z izgubo očeta, mlade ženske, ki rojeva ob najneugodnejšem tre
nutku, negovalke, ki prizna srednješolsko zaljubljenost, odvetnice, ki ne 
želi sprejeti dediščine … Nepozabna Olive še naprej preseneča, plaši, 
sega do srca in navdihuje. Kot temu pravi Stroutova: »Breme skrivnosti 
je treba nositi z največ miline, kar je premoremo.« > Renate Rugelj

maša kolanović

SPOŠTOVANI ŽUŽKI 
in druge srhljive zgodbe
prevod: Seta Knop
Goga, 2022, t. v., 215 str., 24,90 €, JAK

Maša Kolanović (1979), hrvaška pisa
teljica, publicistka in izredna profeso
rica in raziskovalka, poleg znanstve
nih del piše tudi leposlovje in objavlja 

članke o književnosti in popularni kulturi. Leta 2020 je pričujoča 
zbirka kratkih zgodb prejela nagrado EU za književnost. Ducat zgodb 
je postavljen na kuliso tranzicijskega obdobja sosednje Hrvaške, kjer 
povsem običajni junaki, včasih ostareli, ki jih je povozil čas sodobnih 
tehnologij, spet drugič mladi, ki se borijo za preživetje, postavljajo 
ogledalo ozaveščenemu bralcu. Četudi so pripovedi na posameznih 
mestih lokalno obarvane in prežete s kulturnimi referencami, bese
dila (vključno z avtoričinimi ilustracijami) obravnavajo obče člove
ške teme, včasih drobne in intimne, spet drugič močne in družbeno 
pomembne teme in tabuje, ki se zlahka prezrcalijo v katerikoli čas in 
prostor. > Renate Rugelj

Andreï Makine



Nemcistka in sociologinja kulture Anja Naglič že vrsto let dela kot prevajalka iz nemščine, filmska publicistka in vodja 
podnaslovnega prevajanja v Slovenski kinoteki. Prevaja zlasti filme, prozo, dramatiko ter strokovna in esejistična besedila 
s področja filma, sociologije in zgodovine. Društvo slovenskih književnih prevajalcev ji je letos podelilo Jermanovo na-
grado za izjemen prevod zbirke esejev Ornament množice (Založba /*cf., 2021) pomembnega nemškega misleca iz prve 
polovice 20. stoletja Siegfrieda Kracauerja.

Prejemnica Jermanove nagrade za leto 2022

intervju: Anja Naglič pogovarjal se je:
Štefan Vevar

Bukla: Jermanovo nagrado prejemate za svoj tretji prevod dela Sieg
frieda Kracauerja. Kdo je bil Kracauer in kako je prišlo do vaših treh 
prevodov njegovih del?
Naglič: Kracauer je bil arhitekt, sociolog, filozof, novinar, publicist, esejist, 
urednik, pisatelj, predvsem pa filmski kritik in teoretik ter začetnik sociologije 
kina. Bil je vpliven in izrazito družbenopolitično angažiran kronist in analitik 
filmske umetnosti od začetka dvajsetih do konca petdesetih let 20. stoletja, 
eden ključnih kulturnih kritikov 20. stoletja in eden prvih analitikov množič-
ne kulture. Skupaj z Walterjem Benjaminom, Ernstom Blochom, Theodorjem 
W. Adornom in Maxom Horkheimerjem sodi med najpomembnejše, najplo-
dovitejše in najbolj kritične nemške intelektualce svojega časa; zlasti po-
membno vlogo je odigral v obdobju weimarske republike.

Kracauerja sem kot cinefilka spoznala v študentskih letih. Prevod njego-
ve sociološke študije Uslužbenci (2013) sem Založbi /*cf. predlagala sama. 
Prav tako sem sama predlagala izbor in prevod njegovih besedil o filmu, ki 
je pod naslovom Filmska čitanka (2017) izšel pri Slovenski kinoteki. Zbirko 
Ornament množice (2021) pa sem prevedla na željo Založbe /*cf.
Bukla: Kakšne vtise ste dobili o Kracauerjevem pisanju? Vtisi te vrste 
najbrž preidejo v prevajalčevo intuitivno sfero, iz katere potem črpa 
svoje prevodne odgovore. 
Naglič: Kracauerjev slog pisanja je poseben in zahteven, težave povzroča 
že pri branju, še bolj pa pri prevajanju. Avtor pogosto piše zelo zgoščeno in 
eliptično, dostikrat nejasno prehaja med konkretnim in abstraktnim, med 
dobesednim in prenesenim pomenom besed. V njegovih besedilih najde-
mo veliko nenavadnih, zapletenih, dvoumnih formulacij, številne arhaizme, 
pa tudi neologizme, dolge, kompleksne povedi in nemalokrat zelo pose-
ben besedni red. Poleg tega kot eklektičen mislec prepleta različna razisko-
valna področja in teoretske tradicije; v zbirki Ornament množice ob filozofi-
ji, sociologiji, filmu in literaturi, ki so glavne teme esejev, v besedila vključi 
tudi vprašanja ali vsaj terminologijo s področja plesa, fotografije, arhitektu-
re, umetnostne zgodovine, religije, jezikoslovja, matematike, fizike … Nav-
dušujoče pa je, da je v njegovem pisanju tudi veliko duhovitosti, ironije, 
besed nih iger in domiselnih literarnih figur.
Bukla: Eseji, ki ste jih prevajali, so nastali v času weimarske republike, 
torej pred slabim stoletjem. V čem je danes njihova vrednost?
Naglič: Ti interdisciplinarni eseji, v katerih gre za preplet sociološke anali-
ze, zgodovinsko-filozofske razprave, literarne miniature in publicističnega 
pisanja, so pomembni dokumenti o kulturnem in kulturnopolitičnem do-
gajanju v weimarski Nemčiji. Hkrati 
so eni prvih prispevkov s področja 
sociologije kulture in analize mno-
žične kulture. Deloma nam tudi po-
magajo razumeti ideje frankfurtske 
šole. Nekateri od njih – npr. naslovni 
Ornament množice, Fotografija, Bio
grafija kot umetniška oblika novega 
meščanstva, Male prodajalke gredo v 
kino in Film 1928 – že dolgo sodijo 
med pomembna referenčna bese-
dila. Ne nazadnje pa so zanimivi tu-
di zaradi številnih vzporednic med 
takratnim in sedanjim časom.
Bukla: Kako bi opisali Kracauer
jevo metodo in slogovni prijem? 
Bi se strinjali s tezo, da je njego
va metoda detajlirano, skoraj 

detektivsko minuciozno razčlenjevanje podob, ki pa ga redko pripe
lje do jasnega koncepta? Da večinoma ostaja pri slikovitem odbiranju 
in razbiranju vzorcev?
Naglič: S to tezo bi se strinjala zgolj ob manjšini Kracauerjevih besedilih, 
nikakor ne ob tistih, posvečenih filmu in sociološkim temam. Res pa je, 
da je bil Kracauer po osnovni izobrazbi arhitekt in je – kot ugotavlja tudi 
Adorno – vse dojemal izrazito optično; in res je tudi, da – če citiram filmsko 
 teoretičarko Gertrud Koch – »[njegov] plastični jezik in imaginativno mišlje-
nje dajeta besedilom literarno kvaliteto, ki včasih zasenči njegove teoret-
ske konstrukcije«.

Bukla: In kajpak osrednje vprašanje: kakšen ključ ste uporabili za »od
klepanje« te pisave v vsej njeni raznolikosti ali morda natančneje: ko
liko ključev v njihovi raznorodnosti?
Naglič: Za pravilno odklepanje Kracauerjeve pisave je bilo potrebno dolgo-
trajno, včasih že kar mukotrpno vrtanje s tematskimi ključi – oprtimi na av-
torjeve vire, raznovrstne slovarje, priročnike in posvete s strokovnjaki – po 
esejem bolj ali manj skupni poetično-hermetični ključavnici.
Bukla: Si morda lahko prikličete v spomin kakšno jasnovidno Kracau
erjevo spoznanje, relevantno tudi za današnji čas? 
Naglič: Zelo relevantna za današnji čas se mi na primer zdijo spoznanja, do 
katerih je Kracauer leta 1929 prišel v že omenjeni študiji Uslužbenci. V njej 
je z analizo uslužbencev, ki so bili takrat še razmeroma nov in slabo raz-
iskan sloj prebivalstva, odlično detektiral vrsto nevarnih družbenih poja-
vov, s katerimi se soočamo tudi slabo stoletje pozneje: odsotnost razred ne 
in politične zavesti (takrat pri uslužbencih – ki so le nekaj let po objavi Kra-
cauerjeve študije odločilno pripomogli k Hitlerjevemu vzponu na oblast –, 
danes pa pri številnih slojih prebivalstva), nacionalistična fašizacija, brez-
obzirno poblagovljenje vsega obstoječega, racionalizacija in mehanizacija 
dela, strukturna brezposelnost, težnja k absolutizaciji eksploatacije, zlora-
bljanje vajenskega (danes študentskega in prekarnega) dela, anonimnost 
in brezosebnost finančnega kapitala, eskapistično zatekanje k ponudbi za-
bavne industrije, obsedenost z mladostjo … Kako sodoben in relevanten – 
pa tudi duhovit – premišljevalec je Kracauer v zbirki Ornament množice, pa 
morda najneposredneje doživimo ob kratk(očasn)em eseju Dolgčas.

Anja Naglič
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ramón gómez de la serna

GREGUERÍE
izbor in prevod: Aleš Berger
LUD Šerpa, zbirka Klasična šerpa,  
2022, m. v., 167 str., 18 €, JAK

Španskega pisatelja, dramatika in 
avantgardista Ramóna Gómeza de 
la Serna (1888–1963) v slovenščini 
že poznamo po Dojkah, njegovem 

pikant nem romanu v slikah, čeprav je veliko mednarodno prepo
znavnost dosegel tudi s svojimi inteligentnimi aforizmi. Tovrstno 
kratko avtorsko formo je poimenoval » gregueríe«; imel jih je za 
kombinacijo humorja in metafore in vanje »stekleničko za steklenič
ko pomešal vse sestavine svojega laboratorija«. Zdaj so ti jezikovni 
biserčki v izboru in prevodu Aleša Bergerja, besednega virtuoza, ki 
prisega na dobre stavke, izšli tudi pri nas. Nekaj primerov za lažjo 
predstavo. Denimo: »Med je ukradena roba.« Ali pa: »Gos ni takšna 
gos, saj zna leteti.« In pa: »Filatelist si dopisuje s preteklostjo.« In 
celo: »Govorjenje je pisanje v zrak.« Gregueríe so knjiga, ki dokazuje, 
da je manj še vedno lahko več. > Samo Rugelj

chamFort

MAKSIME IN MISLI
prevod: Primož Vitez
Mladinska knjiga, zbirka Kondor,  
2022, t. v., 195 str., 24,99 €, JAK

SébastienRoch Nicolas Chamfort 
(1741–1794) je francoski razsvetljenec, 
moralist in dramatik, ki se je v literar
no zgodovino zapisal kot eden pronic
ljivejših opisovalcev človeške narave in 
značajev. Četudi je bil ljubljenec pariške aristokracije znan po svoji in
teligenci in duhovitosti, je bil kmalu razočaran nad politično moralno 
držo tedanje družbe. Njegove Maksime, ki jih v slovenskem prevodu 
spremljata predgovor Alberta Camusa in obsežna spremna beseda 
Primoža Viteza, so zato jedek, nadvse oster prerez predrevolucionarne 
francoske družbe. Njegova besedila označujejo kot najvišji umet nostni 
izraz cinizma in v njih so izrisane vse ključne pomanjkljivosti, krivice in 
strahote človeških družb, a maksime imajo univerzalen doseg. V mrač
ni kritiki človeškega častihlepja pisatelj ves čas išče luč, ki bo ponovno 
vzbudila duha človečnosti in ga razsvetlila z zavedanjem, da je človeko
va prva naloga – biti človek. > Renate Rugelj

slavoljuB stanković

KNJIGA VTISOV
ilustracije: Slavimir Stojanović
prevod in priredba: Đurđa Strsoglavec
Mladinska knjiga, 2022, t. v., 111 str., 24,99 €

Kaj dobimo, ko se v ustvarjalni tandem 
povežeta hrvaški pisatelj in scenarist 
Slavoljub Stankovič in srbski vizual
ni umetnik in oblikovalec Slavimir 
Stojanović? Rezultat je duhovita in 
minimalistična knjiga, skozi katero nas pelje simpatično zasnovani 
Stojanovićev grafični lik, ki se lahko vsestransko preobrazi, s tem pa 
komentira Stankovićeva rekla, ki se gibljejo med pregovori in aforiz
mi. Denimo: »Čuvaj svobode: kaj sem storil? Samega sebe sem ogra
dil.« Ali pa: »Svobodna izbira: Prvi vleče, drugi noče popustiti, težko 
je tu na sredo priti.« Izjemno prijetno ter lepo oblikovano (darilno) 
knjižico, pri kateri se med seboj brezšivno povežeta beseda in ilustra
cija, je z veliko izvirnosti prevedla Đurđa Strsoglavec. > Samo Rugelj

aforizmi, misli

Naročila: www.goga.si ali 07 393 08 11

Pretresljiv popis  
življenja v primežu  
epidemije

DANIEL DEFOE
DNEVNIK  
KUŽNEGA LETA 

Prevod: Andrej E. Skubic
Trda vezava, 27,90 €

Kuga je predrugačila obraz mesta. V osemnajstih mesecih je London 
izgubil skoraj četrtino svojega tedanjega prebivalstva. Pripovedovalec 
spregovori o bolečini umirajočih in stiskah preživelih, a tudi o neverjetni 
iznajdljivosti, sočutju in solidarnosti posameznih skupnosti.

Zbirka običajno-
neobičajnih značajev
MAŠA KOLANOVIĆ
SPOŠTOVANI 
ŽUŽKI IN DRUGE 
SRHLJIVE ZGODBE 

Prevod: Seta Knop
Trda vezava, 24,90 €

Žužki prečijo mejo med tragičnim, 
komičnim in celo fantastičnim. Ste že kdaj 
pokopali babico s telefonom in jo nato 
tri dni po pogrebu skušali priklicati, da bi 
videli, kako je na drugi strani? Ali na tej?

Svetovna kriminalna  
uspešnica 
TANA FRENCH
V GOZDU 

Prevod: Maja Novak
Trda vezava, 34,90 €
Mehka vezava, 24,90 €

Detektiv Rob Ryan pred vsemi skrbno skriva svojo preteklost. Toda ko 
začne preiskovati umor dvanajstletne deklice, ga preteklost in nikoli 
razrešeno izginotje njegovih dveh najboljših prijateljev iz otroštva dohiti in 
vse bolj se zdi, da sta primera povezana.

NOVO

Nagrada EU  
za književnost
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Iztok Geister (1945) je v poljubnem vrstnem redu pisatelj, pesnik, esejist in pozoren opazovalec narave ter njen opisovalec, 
knjige pa objavlja že več kot pol stoletja. Kot samostojen in izviren literarni ustvarjalec je ob tem tudi (samo)založnik, in 
tako se je odločil (tudi zato, ker se je počutil, da so ga založbe in revije potisnile na stran), da naposled »pospravi svoje preda-
le«. Rezultat je unikaten projekt v štirih vsebinsko raznorodnih knjigah, v katerih Geister zainteresiranemu bralcu postreže 
s štirimi osnovnimi vejami svojega ustvarjanja. To pa je bilo tudi izhodišče za naš pogovor z njim.

»Vse štiri knjige je napisalo isto gosje pero, namočeno v en sam črnilnik.«

intervju: Iztok Geister

Bukla: Najprej čestitke za četverček knjig v zbirki Pospravljeni preda-
li. Kako je prišlo do ideje, da »pospravite predale«?
Geister: Hvala, ker ste prepoznali vrednost mojega založniškega podviga 
skromnega dometa. Potem ko je zbirko kratke proze lansko jesen zavrnil 
učitelj kreativnega pisanja na eni izmed slovenskih založb, sem se odločil, 
da si ne bom dovolil, da me mečejo v koš. Lotil sem se pospravljanja pre-
dalov, našel v njih marsikaj, veliko pa sem tudi napisal nalašč za ta podvig. 
V moji mladosti je bilo tako, da mladim knjižnim ustvarjalcem niso zapi-
rali vrata založb niti starejši legendarni uredniki (zbirko Pesmi mi je na MK 
izdal Ivan Potrč, zbirko Žalostna majna na DZS Kajetan Kovič, zbirko Parje
nje čevljev na Obzorjih Rudi Šeligo itd.), zdaj, na starost, pa mi vrata zapi-
rajo uredniki mlajše generacije, da o revijalnih urednikih, ki pripadajo že 
tretji generaciji, sploh ne govorim, saj niti ne odgovarjajo na poslano gra-
divo. Drugi razlog za samozaložniško odločitev je, da se mi današnji založ-
niški proces zdi kot mučenje, saj traja najmanj dve leti, da na založbah kaj 
spravijo skupaj, med drugim tudi za to potreben denar. Tretji razlog pa je 
daljnovidnost, saj ne bi prenesel, da nepoklicani po moji smrti brskajo po 
mojih predalih.
Bukla: Povsem razumem. Od vaše esejistične knjige Dopuščanje na-
rave iz leta 2006, ki je izšla pri Mladinski knjigi kot nekakšno nadalje
vanje Levitev, meni še vedno ene najljubših knjig o naravi, ter kratko
proznega Stola za enega (Cankarjeva založba istega leta) ste bolj ali 
manj vse svoje naslednje knjižne projekte objavili sami. Kaj je bil ra
zlog za to odločitev: svoboda ali nuja?
Geister: Eno in drugo. Dokler je Ministrstvo za kulturo sofinanciralo knjiž-
ne izdaje samozaložnikov in majhnih neprofitnih založb, kakršen je Zavod 

za favnistiko, sem se s tem kot svobodni umetnik preživljal. Ko pa je finan-
ciranje prešlo na JAK, so tam usodno spremenili razpisne pogoje: v dveh 
letih si moral izdati šest knjižnih naslovov (prej dva v enem), da si lahko 
sploh konkuriral na razpisu. Zato je v moji bibliografiji (50 naslovov) zazi-
jala velika vrzel. 
Bukla: Vaše knjižno ustvarjanje, ki je razvidno tudi iz vaših zadnjih 
knjig, sega na »štiri smeri neba«: poezija, kratka proza, (jezikov
ni) eseji in (esejistično) pisanje o naravi. A vendar: katero besedno 
ustvarjanje vam je najbolj lastno, v katerem jezikovnem registru se 
najbolje počutite in zakaj?
Geister: Težko bi rekel v katerem. Poezijo so mi vedno narekovala čustva, 
kratko prozo obskurna doživetja, spise o naravi čudenje, esejistiko pa ne-
soglašanje s svetom, ki me obdaja. Ampak kdor bo prebral vse štiri knji-
ge, bo spoznal, da je vse napisalo eno in isto gosje pero, namočeno v en 

sam črnilnik.
Bukla: Že dolgo pozorno motrite člo
vekov odnos do narave, tudi v odno
su do podnebnih sprememb. Se je 
po vašem mnenju odnos človeka do 
narave v zadnjih desetih, petnajstih 
letih vseeno spremenil kaj na bolje? 
Ali drugače: obstaja upanje za nas in 
naravo na našem planetu?
Geister: O tej temi ne morem sprego-
govoriti drugače, kot da pošteno zaja-
mem sapo. Ne borim se proti podneb-
nim spremembam, tem se je, kot nas 
uči zemeljska zgodovina, mogoče le 
prilagajati, če hočemo preživeti, borim 

pogovarjal se je: Samo Rugelj

iztok geister

DRHTENJA Kratke zgodbe
POTONIKINI VRTOVI
TAKO IMENOVANE STVARI Eseji o pojmovanju jezika
O ZAUPANJU V NARAVO Članki in predavanja
Zavod za favnistiko Koper, zbirka Pospravljeni predali,  
2022, m. v., 107–144 str., 12 €–14 €/knjigo

Iztok Geister
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potopisno
pa se proti danes prevladujočemu podneb-
nemu enoumju.
Bukla: Ena od vaših knjig prinaša besedi
la o (zgodovinskem) poimenovanju živa
li, predvsem ptic, kar ste dolgo raziskova
li in o tem obširno pisali. Kakšno gibkost je 
izkazovala slovenščina na tem področju? 
Kako je s tem danes?
Geister: Najbrž imate v mislih Razodetja ptič
jih imen. S to tematiko sem se srečaval pred-
vsem kot dolgoletni urednik ornitološke revije 
Acrocephalus. Sicer sem pa dokaj prepričljivo 
zagovarjal monomna vrstna imena za ptice, 
ker ne le, da so kleno ljudska, tako kot sloven-
ska imena za rastline, ampak so tudi literarno 
najbolj zgovorna, pravi narodov zaklad. Ker 
pa je bil nabor ljudskih imen v preteklosti kaj-
pak omejen predvsem na poljedelske, pašne 
in lov ske izkušnje tedanjega človeka, je bilo 
treba mnogo pozabljenih imen tudi na novo 
odkriti (Joannes Scopoli, Žiga Zois) ali pa celo 
poustvariti (Fran Erjavec, Zmago Bufon). Ko pa 
je v novejšem času nastajal slovenski Imenik 
ptic zahodne Palearktike, je bilo mnogo imen 
ptic, s katerimi imamo na Slovenskem malo ali 
nič izkušenj, treba ustvariti povsem na novo, 
bolj ali manj posrečeno. Seveda pa so tako na-
stala umetna imena po večini binomna.
Bukla: V knjigi Potonikini vrtovi je tudi ci
kel Drobcena poezija, v katerem nanizate 
res kratke pesmi, zgrajene iz nekaj verzov. 
Kako so nastajali ti poetski drobci?
Geister: To naj bi bila prirejena haiku poezi-
ja, s katero sem se prvič srečal, ko sem pred 
petdesetimi leti za DZS pripravljal izbor pre-
vodov japonskih klasikov tovrstne poezi-
je. Kot zanimivost naj povem, da ta knjiga, ki 
jo je bogato opremil Marko Pogačnik, na na-
slovnici nima besednega naslova. Tako kot pri 
takratnem prevajanju iz evropskih jezikovnih 
predlog se tudi tokrat nisem držal pravila se-
demnajstih zlogov. Nastale so pred leti, med 
pisanjem povesti Risarica, vendar sem jih tam 
objavil le nekaj.
Bukla: V vaših kratkih zgodbah je vse pol
no preigravanja v razmerjih, zaljubljeno
sti, erotike, osamljenosti, strasti in želja. 
Kako je nastala kratkoprozna knjiga Drh-
tenja in koliko so te zgodbe podložene z 
avtobiografskimi izkušnjami?
Geister: No, lahko povem, da so nastajale v 
dolgoletni osami, kar seveda je lahko merilo 
pristnosti, ne pa tudi izpovedne moči. Zbirka 
črtic prinaša občutja zmedenosti, če ne kar iz-
gubljenosti starejšega človeka, ki ga je, kot te-
mu rečemo, povozil čas. Nekaj leposlovnih za-
pisov je posvečenih ljubezenskim zgodbam, 
nekaj pa je tudi takih, ki obravnavajo širše 
medčloveške odnose. Naslov zbirke se nana-
ša na notranje vznemirjenje ob soočenjih z 
osebami v takih odnosih, pa tudi na zapiso-
vanje občutij »z drhtečo roko«. Na vprašanje 
glede avtobiografske podlage pa ne morem 
odgovoriti drugače kot z dobro znano Man-
novo obrambo: čim postane neka oseba lite-
rarna figura, nima z realnostjo nič več opraviti.
Bukla: Hvala za pogovor in srečno naprej!

Paolo cognetti

NIKOLI NA VRH; Himalajsko potovanje
prevod: Jernej Šček
UMco, zbirka 'S terena', 2023, m. v., 129 str., 19,90 €, JAK

Italijanski pisatelj Paolo Cognetti (1978), avtor senzibilno iz
pisanih knjig o naravi, kot sta odmevni roman Osem gorà in 
hvalnica prvinskemu bivanju Divji deček, se ob izteku svojega 
štiridesetega leta odpravi na poetično pohajanje po območju 
Himalaje, tudi po poteh Petra Matthiessna, avtorja legendarne 
knjige Snežni leopard, ki je bila objavljena v letu Cognettijevega 
rojstva. Pri tem se Cognetti na poti po himalajskih prostranstvih ne povzpne na noben vrh, 
zato se sprašuje, kaj je to, hoditi v hribe brez osvojenega vrha? Je to nenasilno dejanje, želja 
po razumetju, kolovratenje okrog smisla lastne hoje? Nikoli na vrh je beležnica nekega po
tovanja, obenem pa zgovorna, topla in skrbno napisana pripoved o tem, kako lahko denimo 
višinska bolezen zamaje vse gotovosti; kako se razplete pogovor s tibetanskim psom; kako se 
pokrajina razvije v zgodbo telesa in duha. V Himalajo po Cognettijevem mnenju namreč ne 
gre stopati lahkonog: to gorstvo je živo, obljudeno, zdaj jemlje, zdaj daje. Če se hočeš soočiti 
z njim, potrebuješ pravo odpravo z vodniki, nosači in mulami, tabor, ki ga zvečer postaviš in 
zjutraj razstaviš, predvsem pa dobre sopotnike. Če je res, da v gorah hodimo sami, tudi če 
smo v družbi, potem je res tudi to, da pustolovščine krepijo prijateljske vezi. Poetska knjiga o 
raziskovanju himalajske narave in življenja tamkajšnjih ljudi. > Samo Rugelj

Branko gradišnik

V RAJ IN NAZAJ
Svobodoupno v Provansi in Languedocu
Sanje, 2022, m. v., 207 str., 14,95 €

Pisatelj in prevajalec Branko Gradišnik (1951) v zadnjem ob
dobju praktično vsako leto postreže z novim potopisom, ti pa 
nastajajo na zdaj že skoraj tradicionalnih vsakoletnih družinskih 
potovanjih. Tisti, ki berejo ta del njegove knjižne produkcije, 
vedo, da ni poudarek na opisovanju samih znamenitostih dolo
čene države ali njenega dela, temveč gre za prav specifično Gradišnikovo mešanico različnih 
elementov, od njegovih utrinkov, ki se mu porodijo na poti, do družinskih prigod in v primeru 
obiska Provanse in Languedoca tudi pasjih pripetljajev, saj so bili tokrat zraven tudi družinski 
kosmatinci. Po tem, ko je nekoliko nepričakovano Provansa zmagala kot cilj tokratnih počit
nic, saj so sprva izbirali med Sardinijo in Srbijo, in so se Gradišniki spravili na pot (tokrat s 
svojim avtom), pa se je v zgodbo vpletel še en element: pandemija z vsemi svojimi omejitvami 
in zahtevami po testiranjih, kar vse je glavnim junakom – pa tudi avtorju nasploh – potovanje 
spremenilo v nepredvidljivo pustolovščino. Knjiga, ki aktualizira lansko pandemično počitni
ško poletje z vsemi svojimi paradoksi. > Samo Rugelj

oliver sacks

DNEVNIK IZ OAXACE
prevod: Breda Biščak
Cankarjeva založba, zbirka S poti, 2022, m. v., 160 str., 22,98 €, JAK

Nevrologa, misleca in publicista 
Oliverja Sacksa (1933–2015) v slo
venščini že poznamo po njegovih 
odmevnih knjigah, kot sta Mož, ki 
je imel ženo za klobuk in Noga, na 
katero se opreš, s katerima je širšemu bralstvu želel približati ču
dežni svet človekovih možganov in nevrologije. Široko izobražen 
je svojo življenjsko pot popisal v biografiji V pogonu, ena njego
vih nenavadnejših knjig pa je gotovo potopisno delo Dnevnik iz 
Oaxace iz leta 2002, v katerem je doživeto in s strastno prirodo
pisno žilico popisal desetdnevno raziskovanje praprotnic v okoli

ci mehiške Oaxace. Iz dnevnika, pisanega sproti, pa naj bo to sredi gošče raznovrstnih praproti 
ali pa (v prostem dnevu) na ljubkem trgu sredi mesta, ko preučuje okolico in zgodovino, ves čas 
buhtita neusahljiv Sacksov intelekt in neuničljiva želja spoznati nekaj novega – kar ni čudno, saj 
je bil njegov idol Alexander von Humboldt, ključni naravoslovec, ki je postavil temelje za razvoj 
raziskovanja narave. Delo, polno radovednosti in življenjske vitalnosti. > Samo Rugelj

Oliver Sacks
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Bukla: Zakaj potopis o Kreti?
Rugelj: Gre za pohodopis, torej knji-
go o pohodu po najbolj samotnem 
delu Krete. V letošnjem letu smo pri 
naši založbi izdali kar nekaj prevod-
nih knjig o naravi, kot sta denimo Divji deček in 
Nikoli na vrh Paula Cognettija, kjer ta italijanski 
avtor v knjigah manjšega obsega popisuje svoje 
poti. Izziv mi je bil, da nekaj podobnega naredim 
tudi jaz. Kreta je bila kot nalašč za to.
Bukla: Se kaj posebnega skriva na njej?
Rugelj: Gre za otok, ki nam je relativno blizu, 
vseeno pa s svojo velikostjo ohranja svojo prvin-
skost in divjost. Na njem najdemo veličastno me-
šanico gora in morskih obal, zato je še kako za-
nimiv tudi za pohodniško naravnane Slovence. 
To je bil tudi razlog, da sva se z Renate odpravi-
la v njegovo pohodno raziskovanje. Izbrala sva 
najbolj odmaknjen in najmanj dostopen jugo-
zahodni del Krete, kjer je pod Belimi gorami na 

desetine izjemnih sotesk, 
med njimi je najbolj zna-
na Samaria. Ker sem bil na 
Kreti v zadnjih treh deset-
letjih že nekajkrat, se mi je 
zdelo to primerno izhodi-
šče za mojo knjigo. A ni bi-
lo samo to.
Bukla: Kaj pa še?
Rugelj: V osnovi pri pisa-
nju izhajam iz tega, da je 
za to, da o nečem napi-
šeš knjigo, potrebno, da 
se zgodi še nekaj poseb-
nega. Potopisna knjiga za-
radi tega, ker si nekje bil, 
v teh časih, ko so ljudje že 

bili povsod, po mojem mnenju nima več nekega 
smisla. Na Kreto se torej nisem odpravil z name-
nom, da pišem o njej. Ker pa se je pohod kmalu 
spremenil v nenačrtovano pustolovščino in izziv, 
sem pomislil, da bi se iz tega dalo spisati tudi fino 
zgodbo, dovolj obsežno za popotno knjigo. Po-
leg tega sem ugotovil, da že trideset let Sloven-
ci nimamo kakega izvirnega potopisa o Grčiji. To 
sem se odločil prekiniti (smeh).
Bukla: Na začetku vsakega poglavja postre
žete tudi z mitološko zgodbo v nadaljevanjih. 
Zakaj?
Rugelj: Če pišeš o Grčiji, se mitologiji skoraj ne 
moreš izogniti. Grčija je pač živi muzej. Kolikor 
sem pregledoval vire, nisem nikjer našel kretske 

mitologije, od Zevsa in Minosa do Minotavra in 
Dedala ter Ikarja, spisane koncizno v enem kosu. 
Zato sem kot podlago, okvir knjige napisal tudi 
to – navsezadnje se je na Kreti s Knososom začel 
»sodoben« evropski meščanski način življenja. 
Bukla: Kaj pa bo vaš naslednji knjižni projekt?
Rugelj: Še ne vem. Pred dnevi sem pretekel ma-
raton v Atenah. Ob desetletnici Delaj, teci, živi bi 
rad napisal še nekaj o teku in maratonu nasploh. 
Upam, da mi uspe.

www.mohorjeva.orginfo@celjska-mohorjeva.si  ·  03 490 14 20  ·  01 244 36 50

arilo za vse generacij

Zbornik MOHORJEV KOLEDAR 2023
Branko Cestnik: POGOVORI Z NJO Slovenske večernice 172
Igor Grdina: MED ZEMLJO IN ZVEZDAMI
France Cukjati: NA POTI ISKANJA
Bob Goff: OTROCI, LJUBEZEN DELUJE!

Po planinsko obarvani knjigi Na prepihu se je Samo Rugelj, urednik in avtor knjig o naravi in rekreaciji (denimo Delaj, teci, 
živi in Triglavske poti), sedaj preizkusil v potopisnem žanru s popisom pustolovskega pohajanja po Kreti. Ob izidu knjige 
Soncu naproti smo mu kar znotraj uredništva Bukle postavili nekaj kratkih vprašanj.

»Kreta ohranja svojo prvinskost in divjost.«

intervju: Samo Rugelj pogovarjala se je:
Nika Hranjec

samo rugelj

SONCU NAPROTI
Peš v dvoje po najbolj  
samotnem delu Krete
UMco, zbirka 'S terena',  
2022, m. v., 241 str., 22 €

Samo Rugelj
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biografsko

www.ludliteratura.si
Naročila na ludliteratura@yahoo.com ali na www.primus.si

Novi esejistični knjigi dveh svetovno priznanih avtoric

Pozorni pripovedovalec je prva knjiga poljske avtorice Olge Tokarczuk po prejemu 
Nobelove nagrade za književnost za leto 2018. Vsi eseji v knjigi se ukvarjajo z literaturo, 
avtorica pa koncepte podaja skozi osebno izkušnjo pisateljice in bralke. Knjigo zaključuje 
njeno nobelovsko predavanje, v katerem je v ospredju pojem pripovedovalca.  
Olga Tokarczuk sicer razmišlja tudi o mogočih pojavnih oblikah literature prihodnosti  
in ne nazadnje o tem, kako iznajti obliko književnosti, primerno za fluidno sedanjost.

Prevod: Jana Unuk
Strani: 216
Cena: 25 €

Grenko-sladki eros je esejistični prvenec 
priznane kanadske pesnice in profesorice Anne 
Carson, prejemnice številnih mednarodnih 
nagrad, ki se jo v zadnjih letih omenja kot eno 
najresnejših kandidatk za Nobelovo nagrado. 
V delu se ukvarja z motivom erosa oziroma 
ljubezensko-spolne želje, ob tem pa slogovno 
seže od pretanjeno literarne pisave do 
polnokrvnih znanstvenih besedilnih analiz.

Prevod: Nada Grošelj
Strani: 176
Cena: 25 €

NOVI SLOVENSKI  
BIOGRAFSKI LEKSIKON
Četrti zvezek (C); Peti zvezek (Č)
urejanje: Barbara Šterbenc Svetina et al.
Založba ZRC, 2022, t. v., 364/244 str., 33 €/knjigo

Posodabljanje in nadgradnja Slovenskega biografske
ga leksikona (1926–1991), ene temeljnih zbirk bio
bibliografskih podatkov o najvidnejših slovenskih 
in s slovenskim prostorom povezanih osebnosti iz 
vseh zgodovinskih obdobij do danes, se nadaljuje v 
knjižni in spletni obliki. Projekt vodi direktor ZRC 
SAZU Oto Luthar, delo področnih urednikov pa 
usklajuje glavna urednica Barbara Šterbenc Svetina.

Prvemu zvezku Novega Slovenskega biografskega 
leksikona s črko A (2013) ter dvema s črko B (2017, 
2018) sta po štirih letih sledila zvezka, ki obrav
navata osebnosti in rodbine z začetnicama na C 
oziroma Č. Za prvega je 105 avtorjev napisalo 152 
gesel, med katerimi so največje pozornosti deležni 
Ivan Cankar ter plemiška rodbina in posamezni predstavniki Celjskih, pa tudi 
Cobenzlov in Coroninijev. Prvo geslo je posvečeno štajerskemu jezikoslovcu in 
leksikografu Oroslavu Cafu, že drugo pa igralki Mariji Mirandi Caharija s Križa 
pri Trstu. V nadaljevanju so predstavljeni igralca Boris in Sebastian Cavazza, sli
kar Anton Cebej, telovadec Miro Cerar, koreograf Edvard Clug itn. V leksikonu s 
črko Č s 116 članki 80 avtorjev je osrednja osebnost literarni zgodovinar in kritik 
Matija Čop. Svoja gesla ima tudi sedmerica na različnih področjih za narodni 
razvoj zaslužnih ustvarjalcev s priimkom Čadež in Černe ter štirje Čerini, iz za
mejstva pa med drugimi publicist in politik Lavo Čermelj, slikar Avgust Černigoj 
in pesnik v terskem narečju Viljem Černo. Vse tiskane izdaje dopolnjuje spletni 
portal Slovenska biografija, kar omogoča najširšo dostopnost v skoraj sto letih 
zbranega in prevetrenega gradiva. > Iztok Ilich

helga mračnikar

MAMIN GLAS
Mohorjeva Celovec,  
2022, m. v., 320 str., 27 €

Knjiga z življenjsko zgod
bo Elizabete Sitter, roje
ne Ogris (1930–2013), 
po domače Odrijeve 
Lizi, ima tudi sama svojo 
zgodbo. Pripovedovalki
na hči, prevajalka in publicistka Helga Mračnikar, jo je 
sestavila iz številnih daljših in krajših utrinkov, v več 
desetletjih s presledki zapisanih pogovorov in pripo
vedi, pri čemer si je prizadevala ohraniti tudi kar naj
več narečne slikovitost maminega jezika. Dopolnila je 
doživetja, ki jih je že sama deloma zapisala v zvezek, 
in jim kot izkušena urednica dala knjižno obliko. Eden 
maminih zgodnejših pretresljivih spominov na primer 
govori o grozi štirinajstletne deklice, ki je na kmetiji 
bogatega nemškega kmeta, kamor je šla služit, pono
či ni strašilo le oglašanje živine v hlevu pod njenim 
skrom nim prenočiščem, temveč tudi žvenketanje ve
rige, s katero so čez noč vklepali francoskega vojnega 
ujetnika, ki je podnevi delal na kmetiji. Odraščanje v 
vojnem času je prineslo še veliko drugih bridkih iz
kušenj, kot je bila leta 1944 deportacija očeta in brata 
v Dachau ter izguba več svojcev. Boleče krivice so se 
nadaljevale tudi po vojni, ostal je strah, s katerim se je 
Mama – zapisovalka spoštljivo tudi očeta, Atija, piše z 
veliko začetnico – soočala in ga premagovala z delom 
in se mu upirala z besedo. > Iztok Ilich



Dramska igralka Saša Pavček, prvakinja SNG Drama Ljubljana in do nedavnega profesorica na AGRFT v Ljubljani, nagrajen-
ka Prešernovega sklada, prejemnica Borštnikovega prstana, vesne in Župančičeve nagrade, je odru in lepi besedi zavezana, odkar 
sta jo v najstniških letih prevzeli gledališka umetnost in energija, ki vzplamti med igralci in občinstvom. Z njo smo se pogovarjali 
ob njenem novem delu s pomenljivim naslovom Živi ogenj gledališča, ki povezuje eseje o gledališču, kulturi in umetniški besedi z 
avtobiografskimi zapisi, spomini na gledališče, na smeh in jok, ter na gledališčnike, ki jih je občudovala in jih še občuduje.

»Polno živeti v svetu igralske umetnosti«

intervju: Saša Pavček

Bukla: Kako se vam obdobje korone, ko 
je nastajal Živi ogenj gledališča, kaže v 
pogledu nazaj?
Pavček: Gledališki stroj je nekakšen per-
petuum mobile, ki pa ne deluje samodej-
no, poganja ga živa energija ustvarjalcev 
in vseh v zaodrju. Ta stroj se nikoli ne sme 

ustaviti – »the show must go on« – ne glede na težave, bolezen in smrt. To-
da korona je v to stoletja delujoče kolesje postavila železno špriklo in stroj 
se je na silo ustavil. Bil je šok, za mnoge, zlasti samozaposlene v kulturi ve-
lika stiska, a za vse nas tudi idealen čas, da tega dogodka ne sprejmemo 
kot konec ustvarjalnosti. Da ne postanemo nemočne žrtve okoliščin, mar-
več da zajamemo zrak, vdihnemo v tišini, ki je tudi v dramatiki poglavitni 
del suspenza. 

Vsaj za hip smo si oddahnili od nenehnega hitenja z vaje na predstavo, 
od stresa, napetosti, nihanja adrenalina. Priznati smo si morali, da hlasta-
nje po doseganju norme ni v prid ustvarjalnemu, živemu gledališču. Še zla-
sti ne delanje kljukic za birokrate ob opravljenih obveznostih. Mnogokrat 
smo namreč bili le neumorni izvrševalci, dobro delujoči strojčki v kolesju 
produkcije. Gledališče pa ni tovarna in ne industrija! Gledališče je živ orga-
nizem, ki daje ljudem duhovno hrano, njegova glavna vsebina pa je člove-
ško srce. 

Na nas samih je bilo, ali bomo našli novo ustvarjalno možnost, da ohra-
nimo stik s publiko, ohranjamo svoja telesa in um v kondiciji in živosti. Na 
srečo nismo zaspali in se zaprli vase. V ljubljanski Drami smo zvočno posne-
li knjiž nico slovenske moderne, ustvarili mnogo avdio posnetkov za ranlji-
ve skupine, za domove za ostarele, za vse osamljene in vse, ki radi posluša-
jo umetniško besedo in si želijo spočiti oči od nenehnega buljenja v ekran. 
Nastalo je tudi veliko video posnetkov, ansambel je vadil naprej in predsta-
ve smo prenašali po spletu. Igrali smo jih v živo na odru, pred kamerami. 
Čuden hibrid je nastal, a za gledališče je poglaviten živ stik z občinstvom. 
Ujetost igralcev v kvadratke ekrana je bila kletka, ne svoboda. Bil je pa tudi 

čas za izjemno prilož nost, da bi v sodelovanju s filmarji naredili nekaj no-
vega, vrhunskega, a se je izkazalo, da je bilo takih posrečenih premier bolj 
malo. Vedno je zmanjkovalo časa, da bi gledališko predstavo adaptirali za 
drug medij, ni bilo denarja in ne močnejše volje odločevalcev. Predvsem pa 
v tem času ni bilo živega pretoka energij med nami in publiko.
Bukla: V spominih sestavljate mozaik izkušenj, ki so vas formirale kot 
igralko, pesnico, dramatičarko, esejistko in pisateljico. Kaj povezuje 
področja vašega ustvarjanja?
Pavček: Ljudje. Vsi, s katerimi sem imela priložnost in čast delati, vsi, ki so 
iskreno in z vsem svojim talentom ter predanim delom, zlasti pa z občutlji-
vim srcem ustvarjali 40 let slovenskega gledališča. Zame je bil to velik privi-
legij, saj sem spoznala toliko genijev in še več različnih značajev! Ta knjiga 
je zahvala tem ljudem, bili so in še ostajajo moj navdih.
Bukla: Sistem vzgoje in izobraževanja je bil za vas trda preizkušnja. Bi 
bilo sedaj drugače?
Pavček: Na srečo se je v 55 letih šolski sistem spremenil in zdaj so tudi dis-
lektiki deležni več razumevanja, morda pa še premalo. Iskanje rešitev izven 
linearnega, vnaprej določenega sistema je še vedno prisotno, kot vidim, in 
prav ta ozkost lahko zaduši introvertnega in intuitivnega otroka, ki mu je 
prirojeno drugačno dojemanje in razmišljanje.  

Bistveno pa je, da smo v času mojega, zame zelo napornega šolanja kot 
razred delovali skupno. Med seboj smo si z veseljem pomagali, se skupaj 
učili, si dvigovali samozavest, delili znanje in zvezke, si delali plonk listke 
in se pri tem naučili izvleči bistvo. Vse to je bilo vedno prežeto s smehom, 
skupnimi doživetji, druženjem in spodbujanjem. Neusmiljeno tekmovanje 

pogovarjala se je: Maja Črepinšek

saša Pavček

ŽIVI OGENJ 
GLEDALIŠČA
Mladinska knjiga,  
2022, pt. v., 324 str., 32,99 €, JAK

Saša Pavček
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tone Pavček

IZBRANKE
ilustracije: Svjetlan Junaković
Cankarjeva založba, 2022, t. v., 224 str., 129,90 €

»Nova stvaritev je plod znanja in občutlji
vosti njenih snovalcev, ki so izbirali med 
tisočerimi pesmimi Toneta Pavčka ter 
izbrankam dali nov, posvečen prostor,« 
je v uvodni besedi estetsko dovršene in 
razkošno oblikovane knjige, dopolnjene z vrhunskimi ilustracijami 
mednarod no priznanega umetnika Svjetlana Junakovića, zapisala nje
gova hči, Saša Pavček. »Slikarjevo oko je zaslišalo pesnikove besede in 
tako smo zopet priča, da je iskrena poezija večno živa, je nepresahli 

vrelec navdiha, budi druge ustvarjalno
sti in je mehka blazina bralcu, ki išče 
tolažbo, upanje in novo spoznanje. Pre
pričana sem, da se bo slehernik, ki bo 
knjigo pozorno jemal v roke, počutil kot 
izbranec, ki mu pesnik šepeta ali kriči 
verze na uho, kot da bi se z vso ustvar
jalno silo in srčno močjo prekljuval skozi 
koprene onostranstva med živeče, da bi 
vsem dokazal, da je in bo večno živ, da 
ostaja nesmrtni zaljubljenec v življenje.« 
Ali obstajajo lepše besede, ki bi na pot 
med bralce pospremile sijajno ilustriran in najbolj reprezentativen iz
bor Pavčkove poezije za odrasle? > iz spremne besede Saše Pavček

Tone Pavček
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deBorah levy

LASTNA HIŠA; (Avtobiografija), knj. 3
prevod: Ana Ugrinović
Mladinska knjiga, zbirka Ergo, 2022, m. v., 232 str., 14,99 €

Angleška pisateljica Deborah Levy (1959) se je pred leti odločila, 
da bo napisala živo avtobiografsko trilogijo, v kateri bo na svoj 
 leposlovnoesejistični način obdelala življenje in tegobe knji
ževne ustvarjalke v sedanjem času. Po knjigah Vsega tega nočem 
vedeti in Cena življenja smo zdaj, ne dolgo za izvirnim izidom, 
dobili še prevod zaključne knjige iz serije, v kateri avtorica, spod

bujena s skorajšnjo selitvijo hčerke od doma, začne razmišljati in sanjariti o (zanjo pravzaprav 
nedosegljivi) sanjski hiši, v kateri bi lahko živela in ustvarjala. Nekakšna sodobna verzija Virginie 
Woolf, ki si je v svojem času za ustvarjanje želela le svoje sobe (kar je popisala v knjigi Lastna 
soba), nam Deborah Levy s svojim pretanjenim literarnim slogom predstavi izzive sodobne ne
odvisne ženske, povrhu vsega še pisateljice in ločene matere že odraslih otrok, ki si na eni strani 
prizadeva nekje najti varen pristan za svoje nadaljnje pisanje, po drugi strani pa želi ostati odprta 
za svet in priložnosti, ki jih ta prinaša. Knjige in ustvarjanje kot lastna hiša. > Samo Rugelj

eseji
in grebenje za točkami ter piflanje informacij 
ni bilo v ospredju, tudi pretiranega individua-
lizma ni bilo. Razlike med nami v osebnostih 
so bile in so bile dobrodošle, ni pa bilo velikih 
socialnih razlik, niti zavisti, ljubosumja, ki iz-
virata iz vsiljene tekmovalnosti in izkrivljenih 
vrednot.
Bukla: Nizate pa tudi spominske utrinke o 
izjemnih gledališčnikih, ki jih še posebno 
občudujete ali ste jih še posebno občudo
vali. Kaj jim je skupno?
Pavček: Posebna občutljivost, nadarjenost, 
želja po ustvarjanju dobre predstave. In pred-
vsem ljubezen do gledališča, igre, jezika … V 
veliko veselje in navdih mi je bilo, da sem lah-
ko pisala o šestnajstih umetnikih, ki jih, vsa-
kega na svoj način, občudujem. Oblikovali so 
slovensko gledališče, radio in film, zato sem 
čutila, da si zaslužijo moj ponižni poklon preko 
besede, nekakšen drugi aplavz. Za vse, kar so 
mi dali, kar so dali vsem nam, ki smo imeli pri-
ložnost, da smo jih lahko gledali ali poslušali. 
Za tiste, ki so mladi in v živo niso imeli možno-
sti, da bi gledali na odru npr. Dušo Počkaj ali 
Poldeta Bibiča, pa so vsi ti portreti kot droben 
kamenček, da vsaj malo začutijo del umetni-
ških osebnosti naših velikih ustvarjalcev.
Bukla: Kot univerzitetna profesorica ste bli
zu generacijam mladih gledaliških ustvar
jalcev. Ocenjujete, da je gledališče v novem 
vzponu, ali ustvarjalni ogenj v novih gene
racijah še živo plameni, je še živa strastna 
pripadnost odru?
Pavček: Petnajst let sem bila profesorica umet-
niške besede na AGRFT, pred tem sem več let 
delala kot pedagoginja na različnih gledaliških 
šolah, tudi šoli Lutkovnega gledališča Ljublja-
na. Vsi mladi, ki sem jih v tem času spoznala, so 
bili nadarjeni, željni ustvarjanja in polni življe-
nja. So izvorna živost, ki hoče biti videna, sliša-
na. Želi polno živeti v svetu igralske umetnosti, 
želi si raziskovati, nastopati, sodelovati, žare-
ti. To je plemenita in srčna energija, ki ji mora 
pedagog samo dati varen prostor in jo malce 
usmeriti, da se razplamti. 

Stiske, ki jih mlad človek doživlja, so lah-
ko preoblikovali v igri, recitaciji ali improviza-
ciji. Mislim, da jim je to dalo samozaupanje in 
vero v lastno ustvarjalnost. Vsi so imeli svoje 
specifične darove in vsak med njimi je bil za-
se svet. Kako se naj ne bi razcvetele tudi nji-
hove sanje?!

Hvaležna sem, da sem lahko med njimi pre-
živela toliko časa, se od njih tudi učila. Veliko-
krat so mi osmislili življenje in delo, ko so me 
spontano spustili v svoje duše, in samo obču-
dovala sem lahko njihove različne poglede, 
občutenja, odzivanja njihovih teles in glasov, 
se čudila nad sijajnimi idejami. To so bogati lju-
dje in ni me strah, da bi gledališče stagniralo. 
Če je gledališče v novem vzponu, bo pokazal 
čas, če se že ne kaže vsak večer na odru. Čas 
korone je bil idealen za razmislek, kam in kako 
dalje. Predvsem pa za občutenje svoje lastne 
notranje energije, kam nas ta spontano vo-
di. Tam je navadno več resnice in lepote kot v 
vsem intelektualnem ciljanju na »pravo« stvar.

matevŽ kos

O TISTEM, KI ŽDI V MENI
Trije eseji o Lojzetu Kovačiču
LUD Literatura, zbirka Novi Pristopi, 2022, t. v., 147 str., 19 €, JAK

Književnik, literarni zgodovinar in teoretik, esejist in urednik 
prof. dr. Matevž Kos sodi med največje poznavalce del sloven
skega modernega klasika Lojzeta Kovačiča (1928–2004), enega 
izmed ključnih imen slovenske literature 20. stoletja, kamor ga 
umeščajo predvsem tri dela, romani Prišleki (1984–1985), Pet 
fragmentov (1981) in Resničnost (1972). Kos v treh esejih, ki se
stavljajo knjigo, te tri Kovačičeve romane vzame s police, z njih odpihne prah, jih znova pre
bere in pronicljivo pretresa, da bi odgovoril na vprašanje, kako danes brati modernega klasika, 
čigar dela sodijo med najboljše, kar je v slovenski prozi nastalo v 20. stoletju (in še čez). Eseji ne 
prinašajo zaokroženega pogleda na Kovačičevo življenje in delo, kot že v uvodu napove avtor, 
zato pa vabijo radovedne bralce, da vse tri romane znova, ali pa prvič, vzamejo v roke. Tudi 
zato, ker si delimo Kovačičevo vrtajoče vprašanje »Kaj je jaz?«, ki je rdeča nit vsega njegovega 
opusa. Kovačič nanj odgovori sam: »Jaz je parcela, ki se obdeluje in jo tudi sam malo obdelu
ješ.« Avtor misel nadaljuje, da Kovačičevega jaza ne moreš obdelovati, ne da bi bil ob tem tudi 
sam malo obdelan. Eseji so vabljivo ubesedeno branje, ki odpira eruditsko široke razglede na 
zgodovinsko in literarno dogajanje, v katero so umeščeni. Avtor spretno premika očišče iz Ko
vačičevega časa v sedanjega in z bralcem deli iskrive refleksije. > Maja Črepinšek

olga tokarczuk

POZORNI PRIPOVEDOVALEC
prevod: Jana Unuk
LUD Literatura, zbirka Labirinti, 2022, t. v., 213 str., 25 €, JAK

Poljska pisateljica Olga Tokarczuk (1962), po izobrazbi psiho
loginja, ki je kar nekaj časa delala tudi kot psihoterapevtka, je 
leta 2019 za svoj izjemni opus, med katerim izstopajo Jakobove 
bukve, prejela Nobelovo nagrado za literaturo. Od prejema na
grade pa do danes je na novo (leta 2020) objavila samo zbirko 
esejev Pozorni pripovedovalec, napisanih ob različnih prilož
nostih. V dopadljivo razumljivem, vendar intelektualnem slogu, v njih razpravlja o različnih 
vidikih ukvarjanja z literaturo in knjigami ter umetnostjo nasploh, od avtoričinega branja v 
njeni mladosti, ki je vplivalo na njeno kasnejšo avtorsko formiranje, potem branja knjig na
sploh, prek prevajalcev kot veličastnih posrednikov zgodb med jeziki, po mnenju nobelovke 
tudi soavtorjev njenih del ter zaveznikov pred zunanjim svetom, do ekonomije pisanja, še po
sebej romanov nasploh, kjer se Olga Tokarczuk sprašuje, zakaj se zdi logično, da se mora pri 
večletnem pisanju denimo zgodovinskega romana avtor sam znajti okoli tega, kako bo finan
ciral njegovo nastajanje in svoje življenje (torej mora delovati na trgu), medtem pa je logično, 
da se stadioni gradijo in tanki kupujejo s skupnim denarjem. Zakaj, se sprašuje nobelovka, 
ne bi stadionov in tankov prepustili prostemu trgu, nastajanje romanov pa javno financirali. 
Žlahtni eseji angažirane intelektualke. > Samo Rugelj
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biografije in spominiživljenjske zgodbe
irvin d. yalom, marilyn yalom

MED SMRTJO  
IN ŽIVLJENJEM
Ljubezen, izguba in kaj šteje na koncu
prevod: Branko Gradišnik
UMco, zbirka Preobrazba,  
2022, t. v., 284 str., 24 €, JAK

Ameriški psihoterapevt in pisatelj 
Irvin D. Yalom (1931), ki je s svojimi 
poljudnimi, a strokovno napisanimi 
deli, kot so Rabelj ljubezni, Strmenje 
v sonce, Darilo terapije in Kako sem 
postal, kar sem, dobro poznan tudi pri 
nas, je svojo kariero posvetil terapevt
skemu svetovanju ljudem, ki trpijo za
radi tesnobe in žalosti. V pol stoletja 
delovanja se tako ni nikoli znašel pred 

nujo, da svetuje samemu sebi – vse dokler niso njegovi ženi, cenjeni 
profesorici in feministični avtorici Marilyn Yalom (1932–2019), dia
gnosticirali neozdravljivega raka. V skupaj napisani knjigi Med smrtjo 
in življenjem (prvi del knjige je napisan v izmenjajočih poglavjih nje in 
njega) sta nam zakonca zaupala, kako sta se lotila vsak svoje končne 
naloge; Marilyn si išče pot do »dobre« smrti, Irv pa se sprašuje, ali naj 
svojo zvesto ženo sploh preživi. Kot bralstvu se nam tako za kratek 
čas odpre reža, skozi katero je mogoče uzirati slehernikovo smrt(nost) 
in izgubo najbližje ali najbližjega. Yalom in Marilyn sta bila namreč 
skupaj še iz najstniških let, življenje jima je bilo naklonjeno, obdana s 
privrženim potomstvom sta doživela visoko starost, njun zakon je bil 
vzorno srečen – a ko sta se znašla pred smrtno napovedjo, sta bila sle
hernik in slehernica. S knjigo Med smrtjo in življenjem se tako učimo 
iskati odgovore na večna vprašanja o bližini in izgubi in o ljubezni ter 
žalovanju. A skupna zgodba se ne konča s pogrebom: brez Marilyn iz 
mesa in krvi se Irvin Yalom znajde v dotlej neznani vlogi, ko kot eru
ditski psihiater pretanjeno analizira svojo žalost, obenem pa se skuša 
sprijazniti z življenjem vdovca. Nežna knjiga o večni temi bivanja in 
minevanja. > Samo Rugelj

audre lorde

DNEVNIKI RAKA
prevod: Alenka Jovanovski
KUD AAC Zrakogled,  
2021, m. v., 111 str., 17 €, JAK

Audre Lorde je bila pesnica, pisateljica, 
feministka in borka za človekove pra
vice. Sama zase je dejala, da je »črnka, 
lezbijka, mati, bojevnica in pesnica«. 
Slovenskemu bralcu ni docela nezna
na; tokrat prihaja med nas z dnevniškimi zapisi, ki jih je napisala 
med svojim bojem z rakom dojk. V dnevnikih vsem strahovom, 
dvomom navkljub samo sebe dojema kot bojevnico in ne kot žrtev. 
Sprašuje se tudi o pričakovanjih, ki jih ima družba do žensk, ki so 
jim opravili mastektomijo, npr. da nosijo protezo, da zakrijejo svojo 
bolezen, ali kot ji pove medicinska sestra na pregledu, da s tem, ko ne 
nosi prsne proteze, zbija moralo. Če je na eni strani sprejemljivo no
siti prevezo čez oči in ne imeti umetnega očesa kot izraelski minister 
Moše Dajan, na drugi strani sproža vprašanja ženska, ki noče nositi 
prsne proteze. Prvega dojemajo kot bojevnika, ženske po mastekto
miji, ki ne nosi prsne proteze, pač ne. Spregovori tudi o tem, da jo je 
med tem težkim obdobjem boja z rakom rešila ljubezen, konkretno 
ljubezen žensk, ljubezen partnerke in prijateljic ter družine. Čeprav 
je od njenih dnevniških zapisov preteklo že več kot štirideset let, je s 
svojim razmišljanjem tudi danes aktualna, ker se dotakne tem, kot so 
npr. telesna bolečina po mastektomiji, izkušnje iz bolnišnice, spreje
manje svojega telesa, pretirano poudarjanje pooperativne estetike, ki 
sporoča ženski, da je pomemben le njen videz. Dnevniki raka pa niso 
le zapisi izjemne ženske o njeni bolezni in boju proti njej, ampak tudi 
dokument nekega časa in delovanja družbe. > Sabina Burkeljca

jerneja cmager

ZVOK ZLOMLJENIH KRIL
Zgodba o izgubi sluha
Primus, zbirka Avtorji,  
2022, m. v., 168 str., 24 €

Jerneja oziroma Neja, kot jo kličejo do
mači in prijatelji, je okrog petindvajse
tega leta začela opažati, da slabše sliši, 
a temu dejstvu ni posvečala pretira
ne pozornosti. Potem pa se ji je uresničila največja življenjska že
lja, sprejeta je bila za stevardeso v eno največjih svetovnih letalskih 
družb, in na enem od ključnih zdravniških pregledov, ki so jo še lo
čevali od njenih sanj, se ji je svet v hipu sesul v prah: izvedela je, da 
je na obe ušesi precej naglušna in da bo morala odslej ves čas nositi 
slušni aparat. S tem ji je iz rok spolzela tudi služba stevardese in tako 
je pri sedemindvajsetih letih čez noč izgubila vse, za kar je živela že 
od otroških let naprej. Za njeno naglušnost je, kot je odkrila kasneje, 
kriv prevelik odmerek zdravila, ki ji ga je nekoč predpisal dermatolog 
za zdravljenje aknaste kože. Njeno življenje je tako v hipu izgubilo 
vso lahkotnost in skoraj se je že raztreščila ob tla … Odlično delo, za 
katero smo iskreno prepričani, da ne bo Jernejino edino! Kajti mlado 
dekle iz Prlekije zna tako odlično prepletati misli in ubesediti čustva, 
da je med branjem čutiti, da je prav pisanje dejavnost, ki daje Jerneji 
smisel in krila za polet naprej! > Vesna Sivec Poljanšek

marko Pokorn

SMEŠNO,  
MA NON TROPPO
Zapisi o telesu, duhu, glasbi  
in vrtanju po nosu
ilustracije Izar Lunaček
Mladinska knjiga,  
2022, pt. v., 236 str., 27,99 €

Na sedanji Bežigrajski gimnaziji je pred 
štiridesetimi leti delovalo društvo sred
nješolskih ustvarjalcev KUD Koseski, 
ki je kasneje dalo serijo izjemnih zdrav
nikov, med katerimi so (tudi) Aleš Ves
naver, Samo Zver in Marko Pokorn. Ti 
so v zadnjem času dobili javno besedo 
ob mnogih medicinskih izzivih sedan
josti, najbrž najbolj kontinuirano pa 
je o njih in svojem poklicu pisal Mar
ko Pokorn, ki je bil v preteklosti tudi 
(ko)scenarist nanizank Teater Paradiž
nik in Naša mala klinika. Njegove kolumne iz zadnjih štirih let so 
zdaj izšle v knjižni obliki, berejo pa se kot precej osebno, pa tudi 
širše zdravniško poročilo o stanju bolezni in zdravja na naših tleh, 
o specifikah zdravniškega poklica, ki se poleg formalnega znanja 
pogosto zanaša tudi na povsem očitne pacientove znake, od njego
ve telesne govorice do vonja, o zagatah pediatra in infektologa, ko 
se znajde pred starši, ki zavračajo obvezna cepljenja, o novi real
nosti, ki jo je v zadnjih dveh letih prinesla pandemija (vključno z 
dogajanjem na nočnem covid oddelku) ter o lepotah in strahotah 
tega unikatnega poklica. Duhovito, dobrohotno, dobrodušno in in
teligentno pisanje! > Samo Rugelj

Marilyn in Irvin D. Yalom

... »Pisanja 
kolumn sem se 

lotil zelo osebno. 
Zato sem v njih 

najbrž o sebi 
zapisal več, kot bi 

si želel.« ...



življenjske zgodbe

katherine may

PREZIMOVANJE
Kako sem se naučila dobro shajati,  
potem ko je življenje pomrznilo
prevod: Miriam Drev
UMco, zbirka Odkrito, 2022, m. v., 276 str., 24 €

Katherine May je britanska avtorica, ki se posveča leposlovju in 
memoarski literaturi, z delom Prezimovanje pa je dosegla širok 
bralski odmev po vsem svetu, saj je prevedeno v več deset jezi

kov. Svojo literarno kariero je začela kot gostujoča pisateljica v umetnostni galeriji Tate Britain, 
do nedavnega pa je bila programska direktorica za področje kreativnega pisanja na univerzi 
Canterbury Christ Church. V Prezimovanju pripoveduje o svojem popotovanju v zimsko ob
dobje svojega življenja. Napovedala ga je nenadna bolezen v njeni družini, ta pa jo je pahnila 
v negotovost in samoto. Ko je bila zmrzal v njenem življenju najhujša, ji je uspelo zajeti moč 
in navdih iz spodbudnih izkušenj ljudi drugod po svetu, ob tem pa izhajati iz osupljivih preo
brazb, kakršnih je zmožna narava, da bi premostila mraz. Zimski čas v življenju, ki se mu je tre
ba prilagoditi, po njenem mnenju prej ali slej doleti vsakega od nas, saj piše takole: »Četudi nam 
je z neverjetnim zamahom samoobvladovanja in sreče uspelo vse življenje ohranjati nadzor 
nad zdravjem in radostjo, se nismo mogli izogniti zimi. Naši starši se neizogibno postarajo in 
umrejo; naši prijatelji nas s tem ali onim dejanjem izdajo; od nakan tega sveta se nam nazadnje 
upognejo ramena. Nekje spotoma slej ko prej zatajimo. Potihoma se priplazi zima.« Prezimo
vanje je tako pronicljiv knjižni zapis, mešanica memoarov in terenske raziskave, ki spreminja 
naš pogled na zimski čas, saj nas uči, kako črpati zdravilne moči iz sveta narave in sprejeti zimo, 
ko ta nastopi v našem osebnem življenju. Knjiga za zimo, ki je pred nami. > Samo Rugelj

david zuPančič

ŽIVLJENJE V SIVI CONI
Prizori iz življenja mladega zdravnika
Mladinska knjiga, 2022, t. v., 256 str., 27,99 €

Mladi zdravnik infektolog David Zupančič (1991) je svoje prigode 
in pričevanja iz časa pandemije SARS CoV2 združil v vedro bio
grafsko knjigo Življenje v sivi coni. Je tudi znani vplivnež in avtor 
podkasta Umetnost Lenarjenja, kar dokazuje, da mu duhovitost 
tudi v zasebnem življenju ni tuja, čeprav se loteva zelo resnih tem 
destigmatizacije duševnih bolezni, zdravja in življenjskih naukov, 
ki nam pomagajo živeti in rasti. Knjiga deluje kot nekakšen avtorjev dnevnik in kot pravi sam: 
»V tem času je imel marsikdo o marsičem zelo veliko povedati. Nekateri so bili zelo glasni, drugi 
bistveno premalo.« Medtem pa so se v bolnišničnih sobah odvijale borbe in muke bolnikov. Vse 
to je natančno, profesionalno, a hkrati humorno opisano v pričujočem delu. Predstavljene so 
tudi Davidove zmage, izkušnje, porazi in strahovi, o katerih piše tako, da postane vse skupaj ena 
velika situacijska komedija, vir smeha in zabave z vključenimi etičnimi in moralnimi vprašanji. 
Resne težave z infektološkega oddelka UKC v Ljubljani je mojstrsko približal bralcu, zato ni 
čudno, da je knjiga takoj po izidu zasedla vrh bralnih lestvic. > Nika Hranjec

svetlana oletič

ŽIVLJENJE GRE NAPREJ
Mir, korona … in vojna v Ukrajini
Primus, zbirka Avtorji, 2022, m. v., 27 str., 25 €

»Saj nimam nič za povedati, sem najbolj dolgočasna oseba na 
svetu,« odgovori Svetlana svojemu sinu, ki želi slišati zgodbe iz 
njenega življenja, da bi čas med zastojem pred mejo, običajnim 
za konec poletne sezone, hitreje minil. Izkaže se, da ima njegova 
mama vendarle veliko zanimivih zgodb. Številne je strnila že v 
svojem avtobiografskem romanu Življenje (2021). V pričujočem delu pa se nekdanja profe
sionalna odbojkarica obrača na aktualne dogodke, ki so nas pretresali (in nekateri še vedno 
nas) v zadnjih letih. Pandemija je zarezala v življenje učiteljice športne vzgoje in matere petih 
otrok ter ga obrnila na glavo. Sledila je smrt njene matere in kmalu zatem vojna v njeni do
movini – Ukrajini. Poleg tega pa se sooča s pomembnim mejnikom v življenju, saj je dopolnila 
petdeset let. Vse to jo je utrudilo, a tudi utrdilo. Pripoved in razmišljanja Svetlane Oletič se 
dotikajo težkih tematik, a ohranjajo optimističen pogled v prihodnost. Ne glede na vse, gre 
življenje naprej. > Sanja Podržaj
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mitja velikonja

PODOBE NESTRINJANJA
Politični grafiti in street art 
postsocialistične tranzicije
prevod: Sonja Benčina
Mladinska knjiga, zbirka Premiki,  
2022, t. v., 391 str., 39,99 €, JAK

»Kulturološki duh, ki veje iz te knjižne 
mojstrovine, duh, ki v enaki meri spre
jema in prevprašuje stališča ljudstva in 
stroke,« zapiše v spremni besedi Gregor Bulc. Leta 2019 je najprej 
v angleškem jeziku, sedaj pa še v prevodu, izšla knjiga dr. Velikonje, 
red nega profesorja kulturologije na ljubljanskem FDV. Kot pojasnjuje 
Velikonja, to ni prvo delo o grafitih – obstaja mnogo lepih knjig, ki 
grafite prikazujejo, vendar jih ne pojasnjujejo. Ravno slednje uspešno 
naredi to skoraj štiristo strani dolgo strokovno čtivo, ki definira novo 
interdisciplinarno vedo grafitologijo kot preplet umetnostne zgodovi
ne, političnih in zgodovinskih ved, navsezadnje pa tudi sociologije in 
arhitekture. »Grafiti so od ljudi. Ne za ljudi.« Pri branju, spoznavanju 
te vede, se čuti raziskovalčeva strast, saj je večji del grafitov v Slove
niji in na Balkanu posnel sam ter opravil intervju z mnogimi grafi
tarji (»bosa kulturna študija«), vodi pa tudi graffititours za študente. 
Knjiga je nastala na stičišču sodobnih urbanih subkultur in ideoloških 
transformacij v postsocialističnih, predvsem balkanskih družbah – 
prvi del je uvod v študije grafitov in street art ter uvod v metodologijo 
raziskovanja in pojasnjevanja grafitov. Seznanimo se tudi z natančni
mi navodili etnografskega raziskovanja grafitiranja. Drugi del je študi
ja konkret nih primerov grafitov na Slovenskem in območju nekdanje 
Jugoslavije. Avtor razjasnjuje postjugoslovansko grafitarsko krajino, 
hkrati pa se dotika vprašanja nacionalizma, ekstremizma, tudi vpra
šanja Drugega v času begunske krize in razumevanja pomena grafitov 
v nogometnem navijaštvu. In kot v spremni besedi zapiše Bulc: »Da 
je v te interpretacije vpisana (ne)moč razreda, etnije, rase, spola in 
seksualne orientacije, je Mitji še kako jasno, obenem pa nas opozarja 
na režime estetskega vrednotenja, ki izpostavljajo hiterarhijo vizual
nih kulturnih stvaritev, v kateri se politični grafiti nemalokrat znaj
dejo povsem na dnu lepotne lestvice.« To je knjiga o (ne)moči ulice 
in (ne)moči umet nosti, ki odgovarja na vprašanja, kakšna je dejanska 
družbena moč grafitov, kakšen vpliv, če sploh, imajo na dogajanje oko
li sebe. »Grafiti in street art ne ubijajo nikogar [...], lahko pa koga še 
kako dobro pripravijo, da to stori – in v tem je njihova politična moč.« 
Obvezno branje za vse ljudi, saj smo vsi politične živali in grafitologija 
je tudi del politične znanosti. »Knjiga bo dosegla namen, če bo s svo
jimi ugotovit vami, pa tudi pomanjkljivostmi, v širši javnosti povečala 
senzibilnost za tovrstno kulturo, v znanstveni pa poglobila raziskoval
ni interes zanjo in afirmirala grafitologijo kot novo nastajajočo inter
displinarno vedo.« Vse čestitke za ta uspeh in čtivo, ki ni suhoparno 
akademsko, temveč zanimivo tudi za laika! > Ajda Vodlan

rajko grlić

ŠE NE POVEDANE ZGODBE
Režiserjeve beležke  
o izgnanstvu, družini in filmu
prevod: Ženja Leiler Kos
Slovenska kinoteka, zbirka Kinotečni zvezki, 
2022, t. v., 390 str., 26 €

Rajko Grlić (1947) je eden najbolj zna
nih hrvaških filmskih režiserjev, pri 
nas znan po filmih, kot so denimo V 
žrelu življenja (1984), Čaruga (1991), 
Karavla (2006), Ustava Republike 
 Hrvatske (2016), ob tem pa je tudi 
predavatelj filmske teorije v Ameriki. 
Grlić je s seboj vedno nosil beležko, v 
katero si je zapisoval osebne (filmske) 
opazke, fragmente spominov, vinjete, 
anekdote ipd., kar vse je v obliki ne
navadnega hibridnega knjižnega dela, 
nekakšnega zasebnega filmskega leksi
kona z osebnimi pribeležkami pred nekaj leti izšlo v knjižni obliki, 
zdaj pa tudi v zglednem in lepo urejenem prevodu Ženje Leiler Kos, 
direktorice Slovenske kinoteke, ki se ji je knjiga priljubila že pri pr
vem branju. Grlić svoja filmska gesla razporedi abecedno, tako kot 
pri pravih leksikonih, potem pa jih osebno komentira s podgesli. De
nimo:  Timing je izbira trenutka, usklajevanje časa, ki je pri filmu naj
boljši trenutek za začetek neke akcije. V podgeslu Benetke 1902 pa 
Grlić pove zgodbo o hrvaškem slikarju Vilku Gecanu, ki je leta 1902 
prišel v Benetke, da bi naslikal stolp Sv. Marka, ta pa se je zrušil v 
trenutku, ko je na platnu potegnil prvo vertikalo. Ali pa geslo »Third 
act«, pri katerem Aristotel pravi: »Vse prej, nič potem«, pod njim pa 
je Grlićeva zabeležka o dveh zakoncih sredi Beograda, ona stara 76, 
on pa 78, ki sta, držeč se za roke, skočila s šestega nadstropja. Poučna 
knjiga, ki seže do srca. > Samo Rugelj

umetnost in arhitektura

damjan Prelovšek

ZACHERLOVA HIŠA  
NA DUNAJU
Založba ZRC, zbirka Umetnine v žepu, 
2022, m. v., 94 str., 12 €

Ob 150letnici rojstva se je Jože Pleč
nik s svojo izjemno obsežno in razno
vrstno materialno in duhovno zapu
ščino znova znašel v središču pozornosti strokovne in širše kulturne 
javnosti. Seznam knjig, ki so mu jih posvetili dobri poznavalci nje
govega dela, je obogatila še monografija o prvi veliki samostojni ar
hitekturni nalogi, Zacherlovi hiši na Dunaju, ki je nesamozavestnega 
arhitekta leta 1905 dvignila iz anonimnosti. Mogočna petnadstropna 
poslovnostanovanjska hiša, ki jo je v najožjem mestnem središču 
po dobljenem natečaju postavil za tovarnarja Johanna E. Zacherla, 
še danes vzbuja pozornost in buri duhove. Šele triintridesetletnemu 
Plečniku, diplomantu znamenite šole Otta Wagnerja, ki si je izkušnje 
dotlej največ nabiral kot učiteljev sodelavec, je projekt poleg priznanj 
prinesel tudi obilo kritik in privoščljivih komentarjev; ena od kari
katur je palačo na primer imenovala »Največja peč za marone na 
Dunaju«. Monografijo o tej Plečnikovi stavbi in dogajanju, poveza
nem z njo, je – po predstavitvi NUK in cerkve Sv. Mihaela na Barju, 
že tretjo v priročnem formatu zbirke Umetnine v žepu – napisal ter 
z raznovrstnim slikovnim gradivom obogatil najvidnejši poznavalec 
Plečnikovega dela Damjan Prelovšek. V njej je osvetlil tudi mnoge 
manj znane podrobnosti iz arhitektove korespondence, ki osvetljuje
jo njegova takratna omahovanja v iskanju lastne poti. > Iztok Ilich

Spletni antikvariat

www.bukvarna.net

Dobre knjige iz starih časov

... »Od strica sem za 
božič prejel 8mm 

kamero in [...] začel 
snemati filme. Ta igra 
je kmalu postala moje 

življenje.« ...



»Kuhanje naj bo torej 
užitek, del spominov, ki 
jih boste ustvarili skupaj 
z vašo družino, in naj 
bo skleda vedno polna 
vsega dobrega.«
Urška Fartelj

V tretji knjigi je Urška Fartelj zbrala 120 
receptov za jedi, ki se največkrat znajdejo na 
mizi pri družini Fartelj. Nekateri recepti so 
tako preprosti, da jih lahko pripravijo otroci 
sami ali jih pripravite skupaj z njimi.
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zgodovina
BoŽidar Premrl

NESMRTNI KAMEN IN 
NJEGOVI MOJSTRI
v gornji Vipavski dolini in okolici
Založba ZRC, 2022, t. v., 580 str., 50 €

Etnolog Božidar Premrl, neutrudni 
raziskovalec kamnarstva in kulture 
kamna na Slovenskem, se je po prvih 
terenskih raziskavah v Vipavski dolini 
ob koncu osemdesetih ter po objavah 
v Vipavskem glasu v letih 1995–1997 
četrt stoletja posvečal zlasti kamno
seški in kamnarski tradiciji na Krasu. 

Kot pričajo članki in predvsem ta nova obsežna monografija, pa se je 
ta čas pogosto vračal tudi v gornjo Vipavsko dolino. Ob odkrivanju 
del, ki so jih tam ustvarili mojstri s Krasa ter od drugod in jih je iz 
leta v leto predstavljal v svojih knjigah in člankih, je preučeval tudi 
stvaritve na Vipavskem rojenih in delujočih kamnosekov, kiparjev 
in zidarjev. Najstarejšim je po kamnoseških in mojstrskih znakih 
sledil petsto let nazaj, lažje delo pa je imel z njihovimi nasledniki 
v obdobju baroka ter v zadnjih dveh stoletjih. O njih je ohranjena 
bogata dokumentacija, oprl pa se je tudi na številne pripovedovalce 
iz Vipavske doline in sosednjih pokrajin, ki so mu »dupodavali od 
starih cajtov«, ter na strokovnjake z različnih področij. Popravil je 
tudi posamezne netočne podatke in sklepe o arhitektih, altaristih, 
kiparjih in podobarjih, ki so delovali na obravnavanem območju, še 
pomembnejša pa so njegova odkritja več doslej sploh neznanih ali 
malo znanih avtorskih imen in njihovih del. Pri pisanju, obogatenem 
z obsežno slikovno dokumentacijo, Premrl posebno pozornost po
sveča etnografskim vidikom in pri tem, kolikor je mogoče, ohranja 
tudi narečno in žargonsko govorico številnih sogovorcev. Narečne 
besede in manj znani strokovni izrazi so razloženi v opombah in na 
koncu knjige v enajst strani obsegajočem slovarju. > Iztok Ilich

etnologija in zgodovina

Éric vuillard

ŽALOST ZEMLJE
Zgodba o Buffalu Billu Codyju
prevod: Suzana Koncut
Založba /*cf., zbirka Varia,  
2022, m. v., 138 str., 16 €, JAK

Francoskega pisatelja in režiserja Érica 
Vuillarda (1968) v slovenščini že po
znamo po izvrstni knjigi Dnevni red, 
prejemniku goncourta za najboljši francoski roman, v kateri je v lite
rarno izbrušenem slogu obdelal nekatera manj znana poglavja druge 
svetovne vojne, denimo sestanek pri Hitlerju, ko so ga podprli ključni 
nemški industrialci. Žalost zemlje je njegova podobno hibridna knjiga 
iz leta 2014, v kateri Vuillard s svojim navdušujočim pristopom od
stira manj znano poglavje iz ameriške zgodovine. V osrčju knjige ja 
namreč predstava z imenom Wild West Show, ki je ob koncu 19. sto
letja začela potovati po Ameriki (potem tudi drugod) in je denimo 
1893 med Svetovno razstavo v Chicagu vsak dan imela dve ponovitvi 
za osemnajst tisoč gledalcev – šlo je za spektakelsko uprizoritev zgo
dovine osvajanja Divjega zahoda. Vuillard s svojim pisanjem seveda 
pogleda v zakulisje, osvetli Buffala Billa kot kreatorja te predstave, 
analizira zabavljaške prijeme in vključevanja pravih indijanskih po
glavarjev vanjo itn., ter briljantno pokaže, kako je taka predstava vpli
vala na dojemanje resnične zgodovine. > Samo Rugelj

marta košuta

PO SLEDEH  
KRAŠKE NOŠE
Mladika, 2022, t. v., 126 str., 32 €

Marta Košuta, raziskovalka oblačilne 
kulture, ki smo jo do sedaj poznali 
predvsem po raziskovanju oblačilne 
kulture kmetov na Tolminskem in Tržaškem (Ano lejto je pasalo: 
o primorski noši v Škednju, Križ od noše do noše, Tržaška noša in 
njena vezenina), je z novo monografijo zajela širše območje Krasa. 
Monografija obravnava kmečko oblačilno kulturo s poudarkom 
na praznični in svečani noši. Zajema iz pisnih virov, literature, sli
kovnega gradiva, na novo zbranih ustnih pričevanj in ohranjenih 
ženskih in moških oblačil ter dodatkov iz muzejev in iz družinske 
lasti. Monografija postavlja širok okvir razumevanja narodne noše. 
Predstavi njen razvoj, vpet v zgodovinske okoliščine, seže v srednji 
vek in tedanja pravila oblačenja različnih družbenih slojev, poudari 
pomen 19. stoletja in razvoja goriške svile ter opozori na zanima
nje za »narodno« nošo v obdobju med obema svetovnima vojnama. 
Posebno poglavje je namenjeno avtoričinemu praktičnemu delovan
ju – obnavljanju pristnih noš, ki ostajajo na terenu, v družinski lasti. 
Monografijo odlikujejo jasen koncept, preglednost, umeščenost v 
zgodovinski in družbeni kontekst ter dragoceno fotografsko in dru
go likovno gradivo. > Maja Črepinšek

howard zinn

LJUDSKA ZGODOVINA 
ZDRUŽENIH DRŽAV 
AMERIKE
prevod: Mojca Dobnikar
Sophia, zbirka Naprej!,  
2021, t. v., 743 str., 49 €, JAK

Ameriški zgodovinar Howard Zinn 
(1922–2010) je bil neomajen borec za 
mir in socialno ter ekonomsko pravičnost, kar je jasno razvidno iz 
njegovega najbolj znanega dela, pričujoče Ljudske zgodovine Združe
nih držav Amerike (edini prevod tega avtorja v slovenščino), ki je bila 
po izidu leta 1980 večkrat dopolnjena in ponatisnjena, v prevodu pa 
lahko beremo najnovejšo izdajo. Zinn predstavi drugačno plat ameri
ške zgodovine, kot smo je vajeni iz zanosnih opisov osvajanja Novega 
sveta, saj se postavi na strani zatiranih, izkoriščenih in iztrebljenih, 
kar pomeni, da je njegova zgodovina bolj blizu tisti, ki smo jo lahko 
brali v Ameriškem holokavstu Davida E. Stannarda, ki jo tudi imamo 
prevedeno. V začetnih poglavjih tega dela, ki je velik prevajalski in 
založniški podvig, Zinn tako opredeli posledice odkritja Amerike in 
nasilje, ki se je začelo z njeno kolonizacijo in trgovino s sužnji ter nji
hovim izkoriščanjem v procesu izgradnje Amerike. Preko revolucij, 
državljanskih vojn, obdobja po drugi svetovni vojni in Vietnama ter 
mukotrpne opustitve rasne diskriminacije na koncu knjige pride do 
Clintonovega predsedovanja, kjer pokaže, kako je Clinton, tudi zato, 
ker so ga obtožili, da se je v času vietnamske vojne izogibal vojaški 
službi, po prihodu v Belo hišo odločil izkazati za odločnega človeka, 
zaradi česar je podpiral vodilne vojaške kroge, kar je imelo za Bližnji 
vzhod pogubne posledice. Knjiga se sklene s (spornimi) volitvami leta 
2000 in zmago Busha, kasnejši 11. september pa je sprožil vojno proti 
terorizmu, čeprav so nekatere družine preminulih v Svetovnem trgo
vinskem centru pisale Bushu in ga rotile, naj na nasilje ne odgovarja z 
nasiljem, ob tem pa tudi vnovično povečano sovražnost do arabskih 
Američanov, saj je vlada začela loviti ljudi, med njimi skoraj samo mu
slimane, ter jih več kot tisoč brez obtožbe tudi priprla. Pomembna 
knjiga za razumevanje Amerike vse do današnjih dni! > Samo Rugelj

Božidar Premrl
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gregor antoličič et al.
KAREL I.
Zadnji slovenski cesar
Cankarjeva založba,  
2022, t. v., 280 str., 34,99 €, JAK

Karel I. HabsburškoLotarinški, zadnji 
avstrijski cesar in ogrski kralj (1887– 
1922), je bil pravzaprav tudi zadnji 
slovenski cesar. Zato je bila stoletnica 
njegove smrti primerna priložnost, 
da v okviru življenjepisov Cankarjeve 
založbe dobi samostojno monografi
jo, seveda s poudarkom na tem, kar je 
imel Karel I. opraviti na tukajšnjih tleh. 
To je kot primer sodelovanja sloven
skih in hrvaških zgodovinarjev uredil 
zgodovinar Gregor Antoličič (1988), 
specializiran za obdobje prve svetovne 
vojne (tudi avtor knjige Leta strahote), 
ki je tudi prispeval eno od preglednih 
besedil (Cesar v vojni). Monografija je 
zastavljena tako, da so avtorji skušali 
vsak s svojim prispevkom osvetliti in preučiti eno od pomembnih 
poglavij cesarjevega življenja, katerih naslovi so: Karel kot naključ
ni cesar in Spomini tesnega sopotnika Emerika Schonta na cesarja 
(avtor Miha Preinfalk), Karel in njegova soproga Cita in Cesar med 
vojno in mirom (Tamara GriesserPečar), Cesar Karel na soškem 
bojišču (Renato Podberšič), Karlovi restavracijski poskusi (Andrej 
Rahten) ter Od navdušenja nad cesarjem do njegove pozabe (Miha 
Šimac). Knjiga o vladarju, ki je bil kot vsak slehernik ujet v kolesje 
zgodovine, saj je imel nanjo le posreden vpliv. > Samo Rugelj

alan mikhail

BOŽJA SENCA
Sultan Selim, njegov Osmanski imperij  
in nastanek novoveškega sveta
prevod: Matej Venier
Beletrina, 2022, t. v., 532 str., 34 €, JAK

Sultan I. (1470–1520) je bil eden ključ
nih sultanov Osmanskega imperija 
(deveti po vrsti), Alan Mikhail (1979), 
profesor zgodovine na Univerzi Yale, 
specializiran za zgodovino Bližnjega 
vzhoda in avtor več knjig, pa ga je po
stavil v središče svoje knjige Božja sen
ca iz leta 2020. Seveda pa ne gre (zgolj) 
za sultanovo biografijo, temveč za raz
košno zgodovinsko študijo (knjiga je bogato opremljena z zemljevidi 
in ilustracijami), v kateri Mikhail izhaja iz predpostavke, da je širitev 
Osmanskega imperija (tudi v času Sultana I.) prisilila evropske sile, 
kot sta bili Španija in Portugalska, da sta se, stisnjeni na zahod, za
čeli širiti po Atlantiku, posledica česar je bilo tudi odkritje Amerike 
(Kolumb se je denimo boril proti Osmanom) in njena kasnejša kolo
nizacija (knjiga se začne z etimografijo imena ameriškega mesta Ma
tamoros – pobijalec Mavrov – na meji med Teksasom in Mehiko). 
Tako Božja senca preko zgodbe Sultana I. po eni strani podrobno 
analizira in razkriva ureditev Osmanskega imperija in principe delo
vanja ter boja za oblast, po drugi strani pa širokopotezno predstavi 
svetovni prostor na prelomu iz 15. v 16. stoletje, ko so se svetovne 
zgodovinske karte mešale na novo in postavile temelje za globalna 
razmerja moči, ki jih mnogokje občutimo še danes. Izvrstna knjiga 
za vse ljubitelje svetovne zgodovine, v kateri je izhodišče pripovedi 
tokrat pomaknjeno vzhodno od nas. > Samo Rugelj

zgodovina

www.uradni-list.si/knjigarna  
• informacije po tel.: 01/200 18 38  
• e-naslov: prodaja@uradni-list.si

 leto izdaje: 2022
 število strani: 452
 velikost: 165 × 235 mm
 vezava: mehka
 cena: 68,00 €

Družinsko pravo
po Družinskem zakoniku in Zakonu  
o nepravdnem postopku

avtorice prof. dr. Barbare novak

Knjiga je prva sistematična analiza celotnega sistema novega sloven
skega družinskega prava, kot sta ga 15. aprila 2019 začrtala Družinski 
zakonik (DZ) in Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1). 
Avtorica, redna profesorica s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, 
bralcu razumljivo, natančno in sistematično predstavi temelje po
dročja, posebno pozornost nameni razmerjem med partnerji, pomoči 
države pri težavah partnerskega in družinskega življenja, izvoru otro-
ka, starševski skrbi, varstvu, vzgoji, stikom, preživljanju, ukrepom za 
varstvo otrokove koristi, posvojitvi, podelitvi starševske skrbi sorodni-
ku, rejništvu in skrbništvu, pri čemer analizira tudi relevantne primere 
z domačih in tujih sodišč ter Evropskega sodišča za človekove pravice.
Zaradi svoje preglednosti in bogatega nabora informacij je knjiga pri
merna za različne skupine bralstva: v njej bodo številne pomembne 
informacije našli tako tisti, ki se s področjem šele spoznavajo, kot 
tisti, ki se z njim ukvarjajo profesionalno: socialni delavci, sodniki, 
odvet niki, notarji.

NOVO
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razpada habsburške 

monarhije. ...
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angažirano
richard h. thaler, cass r. sunstein

DREGLJAJ
Izboljšanje odločitev  
o zdravju, blaginji in sreči
prevod: Špela Vodopivec
UMco, zbirka Angažirano,  
2022, m. v., 453 str., 28,90 €, JAK

Kaj je dregljaj? Preprosto povedano je to rahel sunek, s katerim ti 
lahko kdorkoli, bodisi država, delodajalci, družinski člani, partner ali 
prijatelj, nakaže smer smiselne odločitve, še vedno pa ti pusti svobo
do, da se sam dokončno odločiš. Z odločanjem smo namreč soočeni 
vsakodnevno: kaj bomo kupili, jedli, kam bomo naložili svoj denar, 
kako bomo poskrbeli za zdravje svojih otrok ali za njihovo izobraže
vanje, pa tudi glede tega, katere vrednote bomo zagovarjali. Na ža
lost naše odločitve niso vedno dobre. V knjigi Dregljaj Nobelov na
grajenec za ekonomijo Richard H. Thaler (avtor knjige Nerazumno 
vedenje) in harvardski profesor ekonomije Cass R. Sunstein (soavtor 
knjige Hrup) analizirata naše odločanje in razmišljata, kako ga iz
boljšati. S pomočjo skrbno izbranih primerov, ki temeljijo na dese
tletjih študija vedenjske ekonomije, pokažeta, da nam nobena izbira 
ni predstavljena v popolnoma nevtralni obliki in da smo vsi dovzetni 

za pristranskosti, ki lahko pripeljejo do 
slabih odločitev. Če vemo, kako ljudje 
razmišljajo, naj bodo to državljani, za
posleni v podjetju, ali pa družinski člani, 
lahko uporabimo »izbirno arhitekturo«, 
s katero lahko dregnemo posameznike v 
smer najboljših odločitev, ob tem pa ne 
omejimo njihove svobodne izbire. Knji
ga Dregljaj je že s svojo prvo izdajo leta 
2008 predstavljala prelomnico v odnosu 
do sprejemanja odločitev in njihovega 
raznovrstnega spodbujanja. Posledica 
je bila ustanovitev številnih institucij 
po svetu, ki na nov način komunicirajo 
z javnostjo pri ključnih razvojnih pro
jektih na področju infrastrukture, zdra
vstva in splošnega družbenega razvoja. 
V zadnjem desetletju in pol se je svet 
dodobra spremenil, zato prenovljena »dokončna« izdaja Dregljaja v 
slovenskem prevodu prihaja v zelo primernem času, s tem pa smo Slo
venci eni redkih, ki imamo skupaj s klasično Razmišljanje, hitro in po
časno na voljo vsa ključna dela vedenjske ekonomije. > Samo Rugelj

Ko se v Frankfurtu zaprejo vrata največjega 
knjižnega sejma v Evropi, so priprave na se
jem Frankfurt po Frankfurtu v polnem teku in 
tudi že v zaključni fazi. Sodelavci iz Knjigarne 
Konzorcij, ki so selektorji razstave Frankfurt 
po Frankfurtu, izbirajo iz številne množice ka
talogov knjige, ki jih namenjamo slovenskim 
bralcem, raziskovalcem, strokovni javnosti in 
s tem širimo obzorja onkraj slovenskih meja.

Na ogled je bilo postavljenih približno 4500 
naslovov najboljših tujih knjig preteklega leta 
z različnih strokovnih področij ter v zadnjem 
letu nagrajenih leposlovnih del. 

Prodajna razstava Frankfurt po Frankfurtu 
ima tudi v času, ko so tuje knjige hitro in lah
ko dostopne, pomembno vlogo. V prvih letih je 
bila to razstava zgolj strokovne literature, ki je 
že zdavnaj razširila svoj okvir na vsa področja 
literature. Prednost sejma Frankfurt po Fran
kfurtu je v tem, da ob obilici knjig, ki izidejo v 
tujini, knjigarnarji Konzorcija, dobri poznavalci 

svetovne knjižne produkcije, pripravijo kakovo
sten in strokoven izbor za svoje kupce. 

Selektorji knjig so:
• Aleksej Ulčnik, vodja strokovnega oddelka, in 

njegova sodelavca Emil Mlinar in Aljaž Ciber,
• Darja Korelc, vodja oddelka priročnikov,
• Lidija Zorman, vodja oddelka umetnosti,
• Aljaž Rabič, vodja leposlovnega oddelka, s 

sodelavci Anžetom Okornom, Eriko Bor-
don in Katarino Baša.
Tokrat je bilo zastopanih več kot 205 založni

kov iz Anglije, ZDA, Italije, Nemčije, Francije, 
Španije, Rusije, Hrvaške in Srbije, razstavljenih 
pa je 4500 del vseh največjih založniških hiš.

Predstavljeni so bili tudi nagrajenci in finalisti 
najpomembnejših evropskih literarnih nagrad. 

V središče razstave Frankfurt po Frankfurtu 
2022 smo postavili TRAJNOST. Povezali smo 
se z Zvezo potrošnikov Slovenije, ki za trajno
sten način življenja in razmišljanja že vrsto let 
ozavešča bralce revije ZPS TEST. 

Na kanalu YouTube Mladinske knjige si lah
ko ogledate posnetek okrogle mize z naslovom 
TRAJNOST V OČEH POTROŠNIKA. Gostje 
so bili klimatologinja dr. Lučka Kajfež Boga
taj, antropolog dr. Dan Podjed in novinar Bo
štjan Videmšek. Pogovor je povezoval Boštjan 
Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije, ki po
kriva tudi področje trajnosti.

Prihodnje leto, ko bo Slovenija častna gostja 
na Frankfurtskem knjižnem sejmu, bomo v 
središče postavili SLOVENCE V PREVODIH.

Programski odbor 38. Slovenskega knjižnega sejma objavlja naslednje nominirane knjige za KNJIGO LETA 2022. Knjigo leta boste izbrali bralke 
in bralci s pomočjo spletnega glasovanja.

36. prodajna razstava Frankfurt po Frankfurtu

38. Slovenski knjižni sejem – nominacije za KNJIGO LETA 2022

Knjigarna Konzorcij

knjizni-sejem.si

... ena ključnih 
angažiranih knjig 
našega časa, ki sta 
jo napisala vodilna 
svetovna misleca ...

Richard H. Thaler Cass R. Sunstein

• Po sledeh velikanov, Maša P. Žmitek, Založba Miš
• Fižolozofija: Čudeži vrtnarjenja, Irena Štaudohar, Mladinska knjiga
• Osebno, Miha Mazzini, Založba Goga
• Zgodba zgodb, Giambattista Basile, Založba Goga
• Vseh sort starši in otroci, Maša Ogrizek/Anka Kočevar, Založništvo 

tržaškega tiska
• Ob nastanku sveta, Drago Jančar, Beletrina
• Življenje v sivi coni, David Zupančič, Mladinska knjiga
• Frida in zmaj Artur Gaj v Grčiji, Tatjana Pregl Kobe, Založba Morfem
• Evo ti kosilo, Sašo Šketa, Celjska Mohorjeva družba
• Plečnik ., Blaž Vurnik/Zoran Smiljanić, Stripburger
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NA SPLETNI 
PRIŽNICI
Lojze Grčman

Spletni iskalnik ob vpisu 
imena Martina Goloba 
natrese vrsto zadetkov o 
»priljubljenem župniku«. 
Številni mediji njegovo 
priljubljenost merijo 
po številu sledilcev in 
všečkov. A Martin sega 
onkraj in si želi, da bi 
njegove besede številni 
sledilci ne glede na to, 
ali so del cerkvenega 
občestva ali se morda 
označujejo kot neverne, 
ne le všečkali, temveč 
tudi slišali. Kajti njegove 

besede, preproste, sproščene, tudi hudomušne, 
ostajajo zveste Jezusovi veseli novici in Martinovemu 
poslanstvu v službi Cerkve.
Knjiga je razdeljena na štiri dele. V prvem Martin 
pripoveduje o začetkih svojega vloganja, odzivih, 
tremi, dvomih, o gostovanjih v najrazličnejših 
medijih. V drugem sklopu osvetli odnose, ki tkejo 
naša življenja – od otroštva pa do duhovniškega 
poklica. Tretji in četrti del pa sta izraziteje namenjena 
duhovnosti. Župnik Martin se tam posveti molitvi in 
pojasni pomen zakramentov, desetih Božjih zapovedi 
in blagrov.

PIJEM, 
TOREJ SEM
Roger Scruton

»V tej knjigi razpravljam o vinu  kot spremljevalcu filozofije  in 
o filozofiji kot o stranskem  učinku vina. Prepričan sem, da je vino  
odlična spremljava za hrano; a da je še  boljša spremljava za misel. 
Saj se spričo  razmišljanja ob vinu lahko naučimo ne  le piti v mislih, 
pač pa misliti v požirkih.  S tem da v vsej polnosti pogoltnemo  
postavko, argument in zaključek, tako da  zadostimo toku, misel ne 
le razumemo –  prikrojimo jo svojemu notranjemu  življenju. Po tej 
poti ne izmerimo le njene  resnice in sklenjenosti, marveč tudi njeno  
vrednost. Vino je nekaj, česar se držimo;  to velja tudi za neko idejo.  
Kar pa zadeva življenje, je vino preverba  ideje – predhodni vzorec, 
ki nakazuje  dolgoročni umski učinek. Vino, če ga  pijemo v pravem 
trenutku, na pravem  kraju in v pravi družbi, je pot do  meditacije in 
glasnik miru.«  

Cena: 34,90 evra

Nova knjiga 
z mislimi in 

spodbudami 
Martina Goloba 

Na spletni prižnici

Cena: 22,90 evra
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Med 14. in 18. novembrom 2022 so knjižnice po vsej Sloveniji praznovale Teden splošnih knjižnic. V teh dneh so 
se v knjižnicah zvrstili različni dogodki, s katerimi knjižničarji nagovarjajo vse prebivalce v lokalnih skupnostih, 
zveste obiskovalce knjižnic, pa tudi tiste, ki v knjižnice ne zahajajo. Rdeča nit letošnjega Tedna in Dneva splošnih 
knjižnic je bilo povabilo IZVOLITE (V) KNJIŽNICO!

V Sloveniji so knjižnice dostopne v vseh oko
ljih, svoje poslanstvo opravljajo v 274 krajevnih 
enotah in s 13 bibliobusi, ki izvajajo knjižnič
no dejavnost na 806 postajališčih. Vse enote so 
skupaj odprte 294.767 ur, kar pomeni 8,4 mi
nute na prebivalca RS oziroma na potencialne
ga uporabnika knjižnice. Vsako uro odprtosti v 
prostore splošne knjižnice vstopi v povprečju 
22 uporabnikov. 

Splošne knjižnice so s tako razvejano knjiž
nično mrežo najbolj dostopne kulturne ustano
ve v slovenskem prostoru. Prisotnost knjižnic in 
knjižničarjev v domačih okoljih prebivalcev je 
med njimi ustvarilo zaupanje, ki ga uporabniki 
izkazujejo z redno uporabo storitev knjižnic in 
z naklonjenostjo do dela knjižničarjev. 

Splošne knjižnice imajo pomembno vlogo 
v življenju vseh članov družbe, zato povabilo 
»Izvolite v knjižnice in izberite njihove dejavno
sti!« velja prav za vsakogar. Za tiste, ki delajo 
šele prve korake na področju branja in pisme
nosti in jim knjižničarji posvečajo prav poseb
no pozornost. Vedoželjnim pomagajo in jih 
spodbujajo pri ustvarjalnosti, vsem prebival
cem omogočajo uporabo sodobnih tehnologij, 
pomagajo pri iskanju informacij in virov v stro
kovni literaturi, omogočajo vseživljenjsko uče
nje in pridobivanje znanja. Za lokalna okolja 
raziskujejo in varujejo kulturno dediščino ter 
spoznavajo prebivalce z različnimi avtorji le
poslovnih del, ki jih povabijo v svojo sredino. 

Namen in poslanstvo splošnih knjižnic je za
dovoljiti potrebe in želje naših uporabnikov 
vseh starosti pri vključevanju v družbo na vseh 
področjih. Vsaka slovenska občina ima svo
jo knjižnico, ki ji specifika lokalne skupnosti 
vdahne njej lastnega duha. Tako tudi celot no 
slovensko splošno knjižničarstvo odraža du
ha naroda in mu sočasno odpira druge sve
tove, s tem pa nove možnosti. Pestrost vse
bin v knjižnicah omogoča raznolikost njihovih 
 poslanstev, ki na široko odpirajo podlage za ra
zvoj posameznika in ustvarjajo pogoje za nje
govo tvorno vključevanje v družbo.

Vesna Horžen, predsednica Združenja sploš
nih knjižnic, je ob tem povedala: »Knjižnice so 

zaupanja vreden svet v malem, ker hranijo in 
omogočajo dostop do duha in znanja vsega člo
veštva. So poslednja oaza človečnosti. Živimo 
in delamo v času, ko je zaupanje vrednota, ki 
izginja, knjižnice pa se jo trudijo ohranjati in s 
tem omogočajo možnosti za prihodnost. Zato je 
pomembno izvoliti oziroma izbrati knjižnico!«

Teden splošnih knjižnic se je v petek, 18. 11. 
2022, zaključil z Dnevom splošnih knjižnic v 
Krškem. Na ta dan so bile podeljene nagrade 
Združenja splošnih knjižnic za najboljše pro
jekte, ki na poseben in inovativen način zbli
žujejo knjige in bralce ali na ta način izvajajo 
svoje strokovno delo, ter prvič letos nagrada za 
knjižničarja, ki bralcem kvalitetno pripoveduje 
o knjigah na portalu Dobreknjige.si. 

Nagrade so prejeli:
 
• Knjižnica Lenart za projekt Od pobu

de lačni morda? do knjige Ke 'mo jeli?, v ka
terem je z zbiranjem receptov in anekdot iz 
domačih kuhinj iz druge polovice 20. stoletja 
in z zbiranjem kuhinjskih pripomočkov oži
vila kulturno dediščino Slovenskih Goric, ki 
jo je predstavila v knjigi Ke 'mo jeli?, s čimer 
je pokazala, da je knjižnica veliko več kot le 
urejene knjižne police in izposoja gradiva.

• Mestna knjižnica Ljubljana za projekt 
 Bedimo z Leonardom – noč v Mestni knjiž
nici Ljubljana, v katerem je v ospredje po
stavila strokovno in poljudno gradivo, zna
nost in raziskovanje, in ga namenila tretji 
triadi osnovne šole. Mladi med 12. in 15. le
tom aktivno preživijo celo noč v knjižnici 
ob dogodkih, ki so vezani na naravoslovje in 
tehniko, matematiko in informatiko. Splo
šno knjižnico tako predstavijo udeležencem 
in javnosti kot prostor promocije znanja in 
znanosti.

• Pokrajinska in študijska knjižnica 
Murska Sobota za projekt Katalogizaci
ja judovskih molitvenikov in obrednih knjig 
iz obdobja od 1779 do 1942, v katerem je 
z zahtevno strokovno obdelavo judovskih 
molitvenikov in obrednih knjig omogočila 

raziskovalno delo tega gradiva, z osnova
njem Judovske zbirke pa se poklanja spomi
nu nekdanjega dela svoje skupnosti in gradi 
zavest o kulturi in preteklosti svojega kraja.

• V letošnjem letu je bila podeljena še ena 
nagrada, in sicer za najboljšega knjižničar
ja, ustvarjalca bralnih priporočil na porta
lu  Dobreknjige.si. Prvo priznanje za naj-
boljšega knjižničarja, ustvarjalca bralnih 
priporočil na portalu slovenskih splošnih 
knjižnic Dobreknjige.si v letu 2021, je pre
jela Jana Maja Valentinčič, bibliotekar-
ka iz Mestne knjižnice Ljubljana, ki boga
ti portal tako s kvaliteto kot tudi kvantiteto 
bralnih priporočil. Pri tem se poglablja v 
dela zahtevnejših avtorjev, tudi slovenskih, 
ki jih predstavlja poglobljeno analitično, ja
sno in komunikativno.

Nagrajene knjižnice in njihovi projekti, ki jih 
tu na kratko opišemo, so predstavljeni tudi na 
spletni strani https://www.knjiznice.si/.

pripravila: Vesna Horžen,
predsednica Združenja splošnih knjižniczdruženje splošnih knjižnic

Teden splošnih knjižnic
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HOMO SENESCENS
Dolgoživost in  
izobraževanje starejših
urejanje: Nives Ličen, Maja Mezgec
Univerza v Ljubljani,  
2022, m. v., 274 str., 24,90 €

Prvi slovenski visokošolski učbenik za 
geragogiko, ki je izšel v okviru Znan
stvene založbe Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani, Oddelka za peda
gogiko in andragogiko, združuje prispevke dvaindvajsetih avtorjev 
z univerz v Ljubljani, Mariboru in Kopru ter Slovenske univerze za 
tretje življenjsko obdobje. Vsebinsko raznolike prispevke raziskoval
cev, strokovnjakov v praksi in študentov povezuje vpetost v slovenski 
prostor. V njih osvetljujejo izobraževanje starejših v luči družbe dol
goživosti, saj se je v zadnjem stoletju življenjska doba podaljšala za 
tretjino. Besedila učbenika so razdeljena na dva dela. Prvi del opre
deli tematiko in predstavi dosedanji razvoj ter dosežke izobraževanja 
starejših. Drugi del se posveča specifičnim tematikam, povezanim z 
izobraževanjem starejših, pa tudi ozaveščanjem javnosti o starosti in 
specifiki tretjega življenjskega obdobja. Zbornik, ki je v prvi vrsti na
menjen vstopu na področje izobraževanja starejših, je mogoče brati 
kot celoto ali po poglavjih. > Maja Črepinšek

pedagoško

darja BarBorič vesel

VIJA VAJA VEN
O motečem vedenju v šoli
prevod: Nana Barborič Vesel
Didakta, 2022, m. v., 223 str., 24,99 €

Avtorica tega izjemno dragocenega 
priročnika je po izobrazbi magistri
rana socialna pedagoginja, ki se v 
vlogi učiteljice dodatne strokovne 

pomoči dnevno srečuje z učenci, ki tako ali drugače štrlijo iz baze
na povprečnosti, najpogosteje po vedenjski plati, včasih pa imajo 
težave tudi na področju čustvovanja. Ob tem se pri mnogih izmed 
njih pojavljajo še težave s pozornostjo, organiziranostjo, presojo 
in še s čim, kar učiteljem pri njihovem delu v razredu predstavlja 
dobršen izziv. Otrok z opisanimi težavami je po šolah namreč ved
no več, pojasnjuje avtorica, ki v priročniku poleg preostalega tudi 
izčrpno pojasni in opiše dejavnike, ki vplivajo na izoblikovanje 
osebnostnovedenjske strukture otroka sodobnega časa. Posebna 
vrednost priročnika je, da Darja Barborič Vesel pri svojem pisa
nju ne ostaja le pri teoriji, temveč svoje bogato znanje preprede z 
zgodbami iz prve roke. Tako v še posebej zanimivi luči zažarijo pri
čevanja učencev, njihovih staršev in seveda stroke. Skozi tovrstne 
pripovedi, pronicljive, tudi iskrive, predvsem pa zelo iskrene, dobi 
bralec globlji vpogled v dogajanje v razredu. Avtorica, iz katere veje 
obilo optimizma in empatije, s svojim pisanjem, ki zajema opise 
šolskega vsakdanjika in najrazličnejših oblik motečega vedenja, 
na koncu pa tudi pojasnila o smotrnih intervencijah, prinaša po
membno sporočilo: vse izzive v razredu, tudi tiste najbolj moteče, 
je moč preseči! Z obilo strokovne podkovanosti, (tudi) potrpežlji
vosti in predvsem – empatije. Branje, ki ga toplo priporočam tako 
stroki kot laičnim bralcem! > Vesna Sivec Poljanšek



Ocean svetovne književnosti, kakorkoli že razumemo ta pojem, je neizmeren in čedalje bolj dosegljiv. Informacije o 
knjigah, na novo izdanih v določenem jezikovnem prostoru, so dostopnejše bolj kot kdaj prej, kar je posebno ključno 
za založnike, ki bi radi te knjige objavili v domačem jeziku. Večji in vplivnejši je literarni prostor, hitreje novice iz njega 
prodrejo do manjših prostorov, na primer s knjižnimi sejmi in uglednimi nagradami.

Kako nastaja prevodna književnost

pripravil: Miha MarekPobliski v prevode

Še v osemdesetih naj bi pri nas po bese
dah mojega učitelja, ki je takrat študiral, iz
šlo tako malo prevodov iz družboslovja in 
humanistike, da je vsak posebej vzbudil po
zornost. Danes je prevodnih del na vseh 
področjih več, pozornosti pa manj. Če za
govarjamo, da sta izvirna in prevodna knji
ževnost enakovredna elementa literarnega 
univerzuma nekega jezika, razcvet prevaja
nja dokazuje zrelost književnega prostora. 
A kako pride do prevoda nekega književne
ga dela?

Prevajanje je del razvoja knjižnega jezika. 
Za znak kultiviranosti velja, da so v nekem 
jeziku na voljo prevodi velikih del svetov
ne književnosti (Biblije, Platona, Izgublje
nega raja, Uliksesa …). Dokler vlada kon
senz, da knjižni jezik še ni dosegel zadostne 
zrelosti, prevajamo iz prestižnih književ
nosti, da bi kultivirali našo. Ko pa se knjiž
ni jezik že utrdi in morda celo doseže sta
tus nacionalnega jezika, kot je slovenščina, 
začnemo prevajati z drugimi motivi. Zdaj je 
pomembno literarni prostor bogatiti s širje
njem obzorij – in to ne le k prestižnim, am
pak tudi k drugim književnostim.

Pri izbiri prevodnih del imajo seveda glav
no vlogo založbe, ali natančneje, uredniki 
ali uredniški odbori. Prevodne zbirke (No
belovci, Sto romanov, Moderni klasiki, Liri
ka) so bile in so paradni konji nekaterih na
ših založb, kar kaže na metodičen interes za 
bogatenje prevodne literature. Na splošno 
so pri tem varnejša izbira preverjena dela, 
že uveljavljena na svetovnem trgu, pri kriti
ki ali v stroki, kot so klasična dela, kritiške 
oziroma prodajne uspešnice ali dela preje
mnikov prestižnih literarnih nagrad (Nobe
lova, Bookerjeva, Goncourtova nagrada). 

Pogosto nanese, da prevajalec sam odkri
je delo, ki bi ga rad prevedel, in ga predla
ga založbi. Kadar se prevajalec in založba 
interes no ujameta, dogovor ni težak. Če je 
interes spočetka zgolj prevajalčev, pa  mora 
ta prepričati uredništvo, da bo delo oboga
tilo in povzdignilo založbin program, da
nes pa pogosto tudi, da bo z njim mogoče 
pretendirati na javna sredstva (pri čemer 
je značilen argument, da delo »zapolnjuje 
 vrzel« v naši prevodni književnosti). Poma
ga tudi, če ima založba možnost zaprositi za 

financiranje tuje organizacije, ki podpirajo 
prevajanje (npr. francoski Centre national 
du livre ali mreža  TRADUKI, ki povezuje 
nemški jezikovni prostor z evropskim jugo
vzhodom). Toda nimajo vse države meha
nizmov za podporo prevajanju lastne knji
ževnosti, kar lahko omeji pripravljenost 
založb na  eksperimente.

Za prevajanje so seveda nujni kvalificira
ni prevajalci. Če si ogledamo register čla
nov Društva slovenskih književnih preva
jalcev, ugotovimo, da jih največ prevaja iz 
večjih evropskih jezikov, ki jih je mogoče 
študirati na univerzi: angleščine, nemščine, 
francoščine, italijanščine ... To so za preva
jalce razmeroma »varni« jeziki, ker bo zara
di kulturne vplivnosti teh narodov pravilo
ma najti interes za kontinuirano prevajanje; 
a hkrati bo tudi konkurence med prevajalci 
več. Drugi jeziki, tudi taki, ki so prisotni na 
univerzi, premorejo manj prevajalcev. Med
tem ko imamo na primer lepo število preva
jalcev iz južnoslovanskih jezikov nekdanje 
skupne države, so drugi slovanski jeziki raz
meroma manj podprti. V kakem bolj »bu
tičnem« jeziku lahko prevajalec sicer najde 
hvaležno nišo – pod pogojem, da najde na
klonjene urednike.

Precej je jezikov, pri katerih je prevajalce 
v slovenščino mogoče prešteti na prste ene 
roke: japonščina, kitajščina, finščina, skan
dinavski jeziki, romunščina, litovščina ... 
Kdor pri nas prevaja iz teh jezikov, na ra
menih nosi odločilno težo medkulturnega 
posredništva. Spet drugi jeziki, tudi taki s 
tisočletnimi književnostmi, kot na primer 
perzijščina, so tako rekoč terra incognita. 
Poenostavljeno: da smo celovit prevod Ko
rana iz izvirnika dobili šele leta 2014, bi lah
ko povezali tudi s tem, da slovenska univer
za doslej še ni premogla študija arabistike. 
Literarni prostori, ki ne najdejo rednih pre
vajalcev, ostajajo bolj ali manj nedostopni – 
razen z zasilno prakso prevajanja preko dru
gega jezika. Tako so na primer dela izraelske 
književnosti (Amos Oz, Etgar Keret) pogo
sto prevedena v slovenščino iz angleščine 
ali nemščine. Toda če imamo prevajanje ne 
le za jezikovno, ampak tudi za kulturno po
sredništvo, so prevodi prevodov dvomljivi, 
ker deloma obidejo napor razumevanja kul
ture, vpisane v izvirni jezik.

Najbolj zadovoljivo je, če prevod pritegne 
bralstvo sam, brez poprejšnje fame. Idea
len dosežek se zdi, da prevajalec, uredništvo 

in založba pri bralstvu ustvarijo potrebo po 
nekem delu. V drugem najboljšem prime
ru potrebo anticipirajo: ujamejo pravi tre
nutek, da se prevod vklopi v duh časa. Tako 
se slovenski prevodi razsvetljenske filozo
fije, ki izhajajo zadnja leta, ujemajo s kri
zo na razsvetljenstvu temelječega družbe
nega konsenza, medtem ko sveži prevodi 
 Descartesa odražajo novo vrednotenje kar
tezijanstva v sodobni filozofiji.

Da bi v slovenščino prevedli vsa ali veči
no temeljnih del svetovne književnosti, je 
idealen, toda nedosegljiv horizont. Je sploh 
smiselno stremeti po popolnosti, po zapol
nitvi vseh prevodnih »vrzeli«? Kaj se pre
vede, kdo prevaja, kakšen je odziv, kakšna 
sta kratkoročni in dolgoročni vpliv prevo
dov na literarno in strokovno krajino – vse 
to je odvisno od prepleta interesov založb, 
uredništev in prevajalcev, ki se, pogosto na
ključno, zlijejo v pisano, nepredvidljivo po
dobo prevodne književnosti. Sprejmimo 
njeno enkratnost, pustimo se presenetiti. 
Pod pogojem, da imajo založbe stabilne po
goje delovanja, književni delavci (uredniki, 
prevajalci, lektorji, kritiki) pa možnost do
stojne eksistence, ni narobe, če je prevodna 
književnost – avantura.

Sveti Hieronim, zavetnik prevajalcev

... prevajanje je del razvoja  
knjižnega jezika ...
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E-ARMAGEDON: DRUŽBENE 
POSLEDICE VEČJIH 
IZPADOV ELEKTRIČNE 
ENERGIJE 
Iztok Prezelj, Klemen Kocjančič, 
Zvone Košnjek, Anja Kolak
430 str., 25,00 EUR 
Fakulteta za družbene vede UL

Za to delo bi človek težko našel 
boljšo opredelitev, kot da gre za 
»pravo stvar ob pravem času«.

NEZADRŽNA MOČ 
PRAVLJIC: KULTURNA 
IN DRUŽBOSLOVNA 
ZGODOVINA ŽANRA
Jack Zipes
260 str., 20,00 EUR 
Pedagoška fakulteta UL

Zakaj so nastale pravljice in 
zakaj so postale neizbrisen del 
vseh jezikovnih kultur.

DAVČNI SISTEM
Maja Klun, Tatjana Stanimirović
126 str., 9,00 EUR 
Fakulteta za upravo UL

Teoretična izhodišča davčnega 
sistema v Sloveniji in drugih 
razvitih državah.

GOVOR IN PROSTOR
Katarina Podbevšek, 
Nina Žavbi (ur.)
224 str., 21,90 EUR 
Založba Univerze v Ljubljani  
(FF in AGRFT)

Raziskave odnosov med 
govorom in prostorom v 
družbi, umetnosti in 
znanosti. 

MOČ SKUPINE
Vito Flaker
100 str., 13,00 EUR 
Založba Univerze v Ljubljani (FSD)

Knjiga za aktiviste, ki si 
prizadevajo za družbene 
spremembe.

Založba Univerze v Ljubljani   
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana   
E: zalozba@uni-lj.si • T: 01 241 11 81

Založba Univerze v Ljubljani 
predstavlja knjižne novosti

Založba Univerze v Ljubljani je skupna organizacijska enota Univerze v Ljubljani, 
ki povezuje založniško dejavnost na 26-ih članicah UL. Predstavljene knjige lahko 
kupite v spletni knjigarni Založbe UL in na posameznih fakultetah.

knjigarna.uni-lj.si

V času Slovenskega knjižnega 
sejma nudimo 20-% popust 
na večino knjig v spletni 
knjigarni Založbe UL.

journals.uni-lj.si 
20 odprto dostopnih 
znanstvenih revij 
Založbe UL ebooks.uni-lj.si 

Več kot 300 odprto 
dostopnih knjig

knjigarna.uni-lj.si 
Več kot 1000 knjig  
fakultet in akademij UL



johann gottlieB Fichte

OSNOVA CELOTNEGA 
VEDOSLOVJA
prevod: Ivan Kobe
Krtina, zbirka Temeljna dela,  
2022, m. v., 233 str., 25 €, JAK

Nova izdaja v knjižni zbirki Temeljna 
dela založbe Krtina je prvi slovenski 
izid temeljnega dela in hkrati filozof
skega prvenca, ki ga je Johann Gottlieb 
Fichte (1762–1814), eden izmed najvidnejših predstavnikov nemške
ga meščanskega idealizma v obdobju med Kantom in Heglom, pred
stavil leta 1794. (Do sedaj so bili v slovenskem prevodu na voljo le 
njegovi Izbrani spisi, ki so izšli pri Slovenski matici leta 1984.) Delo, 
ki je predstavljeno v celoti (prevod Ivana Kobeta), ponuja primarno 
branje Fichtejevega najbolj vplivnega dela, brez poznavanja katerega 
ni mogoče razumeti kasnejšega razvoja nemškega idealizma. Čeprav 
je v njem močan vpliv Kanta in nadaljuje izvirni Kantov uvid, je Fich
te z njim že začrtal lasten tok razvoja transcedentalnega idealizma, 
s katerim se oddalji od nekaterih pomanjkljivosti Kantove filozofije. 
V središče svojega filozofskega sistema postavlja Jaz, celoto sveta pa 
izpelje iz svobodnega dejanja subjekta. V poglobljeni spremni besedi 
doc. dr. Jure Simoniti oceni, da je s tem Fichte prvi, ki staro substan
cialno metafiziko v celoti nadomesti z generativno, konstruktivno 
in produktivno ontologijo, ter prvi, ki svoj sistem izpelje iz točke, ki 
mora s tem sistemom šele nastati. > Maja Črepinšek

christoPhe dejours et al. 
VRNITEV DELA V 
KRITIČNI TEORIJI
Sebstvo, družba, politika
prevod: Aljoša Kravanja
Krtina, zbirka Krt,  
2022, m. v., 242 str., 25 €, JAK

Aljoša Kravanja je prevedel delo štirih 
mislecev, ki se ukvarjajo s celovitim po
gledom na delo – koncept, ki ga v sodobni kritični teoriji ni, saj se 
pretežno vsi ukvarjajo z vprašanjem konca dela ter vplivi na človeka, 
ki postaja odveč. Pa je res »konec dela« – je to želja ali dejstvo? Avtor
ji slednjemu nasprotujejo (»delo ni obroben ali vse manjši vidik živ
ljenja v modernih družbah«) in v osmih poglavjih (teorije in  prakse) 
preučujejo specifičnost dela kot pojava, ki opredeljuje identiteto 
človeka ter materialne podlage za življenje in družbeno pripoznanje. 
Fokusirajo se na filozofsko refleksijo izkušnje dela ter vprašanje, kako 
nas delo oblikuje skozi izkustvo, kar se najbolje vidi v času brezpo
selnosti ali podzaposlenosti. Kaj nam daje izkušnja dela in kako nas 
spodkopava? Kako je delo kot izkušnja pristnega sodelovanja lahko 
proces učenja glavnih vrlin (toleranca, solidarnost, pogum, pravič
nost) – ali pa to ni in zakaj. »Podoba dela, ki je postopoma nastala 
iz različnih patologij sodobnega dela, je bila podoba izkušnje, v ka
teri je na kocki telesno, duševno, moralno in celo politično življenje 
posameznika.« Knjiga bi morala priti v roke vsakega družboslovca, 
saj čtivo ponuja nov kritičen pogled na sedanjost in vključuje širok 
spekter idej od feminističnih do ekoloških. Je nova raziskava tistega, 
kar so raziskovali že prvotni kritični misleci: kaj je delo in kdo smo mi 
v odnosu do dela, do sveta in do sebe? Je pravo delo (pravih) kritičnih 
mislecev, predvsem pa je knjiga za vsakega državljana, saj »demokra
cija ne more postati to, kar je, po svojem imenu, dokler ne postane 
demokracija na delovnem mestu«. Ali kot je dejal John Dewey: »Iz
enačenje demokracije s politično demokracijo je odgovorno za veči
no njenih neuspehov.« To filozofsko delo je v samem jedru politični 
manifest (demokracije), zato ne preseneti, da se začne z Brechtovim 
citatom »Knjiga je orožje, vzemi jo v roke«. > Ajda Vodlan

filozofijaNajodmevnejše knjige 
založbe UMco v letu 2022

Naročila sprejemamo: • 01/520 18 39  
• knjigarna@umco.si • na spletni strani:
Knjige založbe UMco so na voljo tudi v bolje založenih knjigarnah.

Boštjan Videmšek,  
Maja Prijatelj Videmšek

ZADNJI DVE  

Najin in Fatu: reševanje vrste na robu izumrtja

Adam Grant

PREMISLI ŠE ENKRAT
Zakaj je dobro vedeti, česa ne vemo

David Graeber, David Wengrow

PRIČETEK VSEGA
Nova zgodovina človeštva

Irvin D. Yalom, Marilyn Yalom

MED SMRTJO IN ŽIVLJENJEM
Ljubezen, izguba in kaj šteje na koncu

Janja Vidmar

V KORAKU Z VOLKOM
Samostojno nadaljevanje uspešnice Niti koraka več

fotografije: Matjaž Krivic

»Nisem še brala resničnih zgodb, ki bi bile bolj 
žalostne in hkrati tako lepe, ki bi me toliko naučile 
o preživetju. Ta knjiga je Noetova barka upanja.« 
– Irena Štaudohar, avtorica knjige Kaj hoče ženska?

V strokovno utemeljeni knjigi Grant zagovarja stališče, 
da imamo človekovo inteligenco običajno za sposobnost 
mišljenja in učenja. Vendar pa v hitro spreminjajočem se 
svetu vse bolj postaja tudi nujno potreben tudi drugačen 
nabor kognitivnih sposobnosti: to je sposobnost, da 
ponovno premisliš o že premišljenem in odločenem ter 
da se moraš znati tudi odvaditi nečesa, česar si se že 
naučil, saj to ni več uporabno v svetu, v katerem si.

Prelomno in izvrstno dokumentirano delo o preteklosti 
človekovega civilizacijskega razvoja, ki zanosno razpravlja 
in dvomi o nujnosti in neizbežnosti sedanjih družbenih 
ureditev po svetu, s tem pa, podprta z mnogimi 
antropološkimi dokazi, predstavlja intelektualni izziv 
za slehernega sodobnega bralca in njegova dosedanja 
prepričanja.

»To knjigo piševa v starosti, ki je večina najinih vrstnikov 
ni učakala. Vsak dan preživiva v vednosti, da je najin čas 
skupaj omejen in zato izredno dragocen. Tole piševa, da 
osmisliva svoj obstoj, pa čeprav naju že nosi v najtemnejša 
območja telesnega pešanja – in v smrt. (…) Skupaj bova 
pisala pričujoči dnevnik o tem, kar naju čaka, v upanju, 
da bodo najina doživetja in opažanja s svojim smislom 
prinašala olajšanje ne le nama, temveč tudi najinemu 
bralstvu.« – Irvin D. Yalom, Marilyn Yalom

»Ljubezen spreminja svojo obliko kot voda. Njeno 
trajanje je odvisno od njenega agregatnega stanja, 
njena brezpogojnost pa od našega. Trši, ko smo, večja je 
verjetnost za naše pridržke.Bila sta kakor led, ki ga obliva 
mlačna voda. Ali bi se led odtajal ali voda zamrznila, bo za 
vselej ostalo uganka.« – iz knjige
Leposlovni roman, izpisan z avtoričinim pretanjenim 
posluhom za jezik.
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michael shaFir

ILIBERALIZEM IN ANTISEMITIZEM
v postkomunizmu v primerjalni perspektivi
prevod: Tadej Turnšek
Založba ZRC, zbirka Pamflet, 2022, m. v., 82 str., 3 €

Nova, že sedma knjižica v zbirki Pamflet predstavlja besedilo 
romunskega filozofa in politologa Michaela Schafirja, ki razis
kuje korenine iliberalizma – populistične desničarske politike, 
ki se v zadnjih letih ponovno prebuja v postsocialistični Evropi 
– ter njegovo prepletenost z antisemitizmom. Avtor, tudi sam judovskega rodu, ugotavlja, da 
ta drža, ki jo opaža pri Viktorju Orbanu, Jaroslawu Kaczynskemu, Benjaminu Netanjahuju, 
Donaldu Trumpu, pa tudi pri Janezu Janši, sicer ne vodi nujno v antisemitizem, ga pa spod
buja. Shafir sistematično razkriva tudi za te konservativne populiste značilno kratenje pravic 
ženskam in skupnosti LGTB+ ter logiko povezovanja med izkrivljanjem zgodovinskih dejstev 
in neutrudnim ustvarjanjem sovražnikov z rasizmom in antisemitizmom, hkrati pa pokaže 
mehanizme povsem nove, postresnične politične realnosti, ki na videz ponuja alternativo v 
današnjem svetu brez alternativ. > Iztok Ilich

aleksandra kollontaj

KOLLONTAJ 150
Izbrani spisi
prevod: Anja Banko, Tina Malič, Ciril Mastnak, Katja Zakrajšek
Založba /*cf., zbirka Extra, 2022, m. v., 151 str., 15 €, JAK

Aleksandra Kollontaj (1872–1952) je bila ruska revolucio
narka, političarka in neustrašna borka za pravice žensk ter 
ne utrudna publicistka na tem področju, ki pa je v današnjem 
času precej pozabljena (iz leta 1982 imamo prevedeno nje
no knjigo Ženske v socializmu). S knjižico njenih besedil in 

uvodnima esejema poznavalcev, ki osebnost in delo Aleksandre Kollontaj postavljajo v širši 
kontekst, so v okviru iniciative, pri kateri sodeluje 42 založb iz vsega sveta, skušali opozoriti 
na pomen te strastne zagovornice ženskih pravic, ki je bila obenem kot prva ženska tudi 
članica neke vlade. V knjižici so premiš ljeno izbrana besedila avtorice – pisala jih je že 
pred več kot stoletjem – ki razkrivajo napred nost njene misli. Ta ni bila usmerjena samo 
na področje enakosti spolov, temveč se je seveda v tedanji (politični) govorici spuščala tudi 
na povsem čustveno področje med partnerjema. Trdila je, denimo, da bo, če bo pri moških 
izginil tedaj prisotni princip lastništva nad žensko, to pozitivno vplivalo na raven medse
bojne ljubezni, saj se bodo razvili »drugi vredni trenutki ljubezni«, ta pa se bo iz osnovnih, 
fizičnih premen, torej poljubljanja in objemanja, preobrazila tudi v skupno dejavnost in 
soustvarjanje prihodnosti. Vizionarsko. > Samo Rugelj

filozofija, angažirano
wilhelm reich 
UMOR KRISTUSA
Čustvena kuga človeštva
prevod: Cvetka Poprask Flores
Sanje, zbirka Knjižnica sežganih knjig, 2022, m. v., 285 str., 19 €, JAK

Wilhelm Reich (1897–1957) je bil avstrijski psihoanalitik, psi
hiater, seksolog in sociolog. Trdil je, da je izvor človekovega ne
mira pogojen s spolnim in socialnoekonomskim stanjem posa
meznika. Je avtor pomembnih in vplivnih del, zaradi katerih je 
postal eden najbolj razvpitih psihiatrov naše dobe. Pri nas smo 
ga do zdaj poznali samo po knjižici Prisluhni, mali človek! Pričujoči Umor Kristusa iz leta 
1953, je eno njegovih pomembnejših del, pisano je bilo po drugi svetovni vojni in pod vplivom 
diktatorjev, kot sta bila Hitler in Stalin, izhaja pa iz podmene, da se človek rodi svoboden, a je 
povsod v okovih. Sebe sicer vidi kot gospodarja nad drugimi, a sam ostaja večji suženj, kot so 
oni. Po Reichovem mnenju mit Jezusa Kristusa do popolnosti ponazarja vrline »Boga«, torej 
prirojene, naravno dane »življenjske energije« in s tem predstavlja rojenega ljudskega vodi
telja, ki je to postal avtomatsko, brez truda, ne da bi se razglašal za voditelje ljudstva, kot to 
počno voditelji čustvene kuge. Zato so se ga po Reichovem mnenju morali znebiti, kar ostaja 
problem vse do današnjih dni, zaradi česar v zaključku knjige Reich opredeljuje, kakšen naj 
bi bil vodja za nove čase. Še vedno aktualno delo! Kmalu pa izide še eno njegovo pomembno 
delo z naslovom Funkcija orgazma. > Samo Rugelj

Znanstvena založba 
Filozofske fakultete UL in

 Knjigarna Filozofske fakultete UL
t.: 01/ 241 1119, 

e.: knjigarna@� .uni-lj.si  
https://knjigarna.uni-lj.si/

Na obzorju novega
Območje severnega Jadrana ter 

vzhodnoalpski in balkansko-podonavski 
prostor v obdobju pozne antike in 

zgodnjega srednjega veka

***
Posvečeno Rajku Bratožu 

ob njegovi sedemdesetletnici

Uredila: Alenka Cedilnik in Milan Lovenjak

Zapuščina miru in resnice
Študije o življenju in delu 

Mahatme Gandhija

*

� e Legacy of Peace and Truth
Studies on the Life and Work of 

Mahatma Gandhi

Uredila: Nina Petek
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38. slovenski knjižni sejem

Glavni oder

Glavni oder je novost letošnjega 
knjižnega sejma. Postavljen je ob 
neposredno bližino kavarne, ta
ko boste zanimive pogovore lah
ko spremljali s kavico ali čajem v 
roki. Glavni oder bo aktiven vse dni sejma. Zvrstili pa se bodo po
govori z znanimi avtorji in knjižnimi ustvarjalci, kot so: Boštjan Go
renc  – Pižama, Jure Godler, Marcel Štefančič, jr., Zoran Smiljanić, 
Oto Luthar ... Obiskal pa nas bo tudi David Zupančič, ki nam bo sku
paj z Markom Pokornom pojasnil, kje najde čas in energijo za pisanje 
knjiž nih uspešnic. Dogajalo pa se bo še veliko več: potekala bo dražba 
slovenskih ilustracij in razglasitev najboljše poslovne knjige …

Pisateljski oder

Najprej bo med pisatelji zazvene
lo idrijsko narečje. Urednica Mi
lanka Trušnovec bo z izbranimi 
avtorji predstavila Idrijsko knji
go. Z Rokom Dovjakom, Natašo 
Müller in Zarjo Zver bomo razpravljali o sodelovanju avtorjev, ure
dnikov, lektorjev in prevajalcev. Letos je bila nagrada MIRA razpisana 
že desetič, nagrajenka je Darinka Kozinc, z njo in preostalimi nomi
nirankami se bomo pogovarjali in brali. Tjaša Gašparič bo govorila o 
izdajanju knjig v samozaložbi, Zoran Pevec, Marcello Potocco, Željko 
Kozinc in Marko Kravos pa o svoji poeziji.

v Poklon Borisu Pahorju

Razstava ilustracij iz romana v stripu Nekropola
Tržaški umetnik in ilustrator Jurij Devetak je ro
man v stripu Nekropola ustvaril po znamenitem 
avtobiografskem romanu Borisa Pahorja, v kate
rem je popisal izkušnjo življenja v koncentracij
skih taboriščih. Devetak je s svojo likovno govori
co in izjemno risbo spojil večplastnost zgodbe v atmosfersko bogato 
celoto. S tem ko zgodbo Nekropole s pomočjo stripovskega medija 
približa mlajšim generacijam, nadaljuje Pahorjevo poslanstvo, ki je 
neomajno izrekal zgodovinsko resnico in poudarjal, da je prihodnost 
v mladih, »saj imajo le mladi v rokah priložnost, da spremenijo svet«.

nominiranke in nominiranec  
za najBoljši literarni Prvenec  
38. slovenskeGa knjižneGa sejma

Žirija v sestavi Suzana Tratnik (predsednica), 
Nada Breznik in Borut Gombač je med knji
gami, ki so prispele na razpis, izbrala naslednje 
nominiranke in nominiranca za nagrado lite
rarni prvenec 38. Slovenskega knjižnega sejma:

država v fokusu: šPanija

Razstava knjig, prevedenih iz jezikov španske 
države in v te jezike
Španija je letošnja gostja Slovenskega knjižnega 
sejma, zato bo razstava v okviru sejma ponudi
la pregled knjig španskih avtorjev, ki so izšle v slovenščini, in sloven
skih avtorjev, ki so bile prevedene v španščino, pa tudi katalonščino, 
baskovščino in galicijščino. Izbor bo zajel prevodno produkcijo v jezi
kih obeh držav zadnjih nekaj let ter ponudil pogled na dve zelo različ
ni književni krajini, slovensko in špansko. Obenem bo predstavil dva 
literarna velikana, Borisa Pahorja in Javierja Maríasa, za katerima so v 
letošnjem letu ostale le še knjige, ki sta jih napisala.

oder mladih

Mladi in mladi v duši prav lepo 
vabljeni na brezplačne dogodke, 
na branja, pogovore in delavnice, 
med drugim na lutkovno pred
stavo Pozabljene pravljice, Maša 
Jazbec in Andrej Fon bosta uprizorila predstavo Cecilija in zmaj, na 
branje z Manico K. Musil, učenje španščine, debato o poeziji za otro
ke s Tatjano Pregl Kobe in ilustratorko Urško Stropnik Šonc, pripove
dovalka Tjaša Koprivec Vuga bo otrokom prebrala pravljico Sofija in 
baletni copatki, branje pa bo popestril tudi nastop Baletne šole Piru
eta. Z nami bodo še Jan Pančur, dr. Kristijan Musek Lešnik, mag. Ni
na Mav Hrovat …

PoGovorna Postaja

Po dveh letih spletne Pogovorne 
postaje prihaja taka prava posta
ja, v živo. Z znanima vplivnica
ma Tejko Selan in Tiko Hribar 
se bomo pogovarjali o negi ko
že, debate bodo potekale tudi o ajurvedi v vsakdanjem življenju, o vlo
gi ženske v družbi, holističnem zdravju žensk po porodu in posledicah 
patriarhata in kapitalizma na ženskih telesih, predstavili bomo različ
ne potopisne žanre z Janjo Vidmar, Samom Rugljem, Ireno Cerar, Jer
nejem Ščekom, poklonili se bomo Borisu Pahorju z romanom v stripu 
in poslušali o Koc bekovih zbranih dnevnikih …

Tanja Tuma, predsednica UO 38. SKS, je o sejmu povedala: »Rdeča nit letošnjega sejma, ki bo zadihal s polnimi pljuči na 
Gospodarskem razstavišču, je Berem svet. Več kot 60 slovenskih založb bo postavilo na ogled več tisoč novih izdaj za vse 
generacije. Razstavljavci bodo pripravili 240 dogodkov na štirih odrih, nekaj se jih bo odvijalo tudi na samih stojnicah. Sre-
čali bomo pisatelje in pisateljice, ki jih že poznamo in najraje beremo, odkrili bomo nove, ki jih bomo še vzljubili. Dežela v 
gosteh Španija pripravlja zanimive dogodke, slovenski založniki pa bodo prvič razstavili vse prevode iz španščine v sloven-
ščino. Mesto v gosteh Rogaška Slatina se bo poklonilo stoletnici rojstva mladinski pisateljici Eli Peroci. Pridite in poletite s 
knjižnim dežnikom, ki je lahko balon. Domišljija je dežela brez meja. Prepustite se svetovom v knjigah, ki vabijo, uživajte v 
druženju, ki smo ga tako pogrešali. In naj vam prišepnem, da boste vse knjige, ki vas bodo mikale, lahko po sejemskih cenah 
kupovali še teden dni na e-knjižnem sejmu.«

Ajda Bračič: Leteči ljudje 
(LUD Literatura, 2022)

Adriana Kuči: Ime mi je  
Sarajevo (Litera, 2022)

Pino Pograjc: Trgetanje  
(Literarno društvo IA, 2022)

Veronika Razpotnik:  
Krekspot na požarnih  
štengah (KD Hiša poezije, 2021)

Selma Skenderović: Zakaj 
molčiš, Hava? (JSKD, 2021)
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Najboljša glasba

BIGGER.

BETTER.

TOGETHER.

Najmanjša dovoljena 
uporaba kompozitnega 
logotipa: višina simbola SŽ = 4mm

3- barvni pozitiv

1- barvni pozitiv

1- barvni monokromatski pozitiv - 1. var

1- barven negativ

1- barvni monokromatski pozitiv - 2. var

3- barven na temni podlagi

min. 4mm
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rahločutno
carole matthews

S TEBOJ ALI BREZ TEBE
prevod: Alenka Gortan
Hiša knjig, 2022, m. v., 492 str., 16,95 €

Lyssa in Jake sta sanjski par, mlada, 
privlačna, premožna in uspešna. Če bi 
imela še dojenčka, bi bilo življenje po
polno. Nosečnost, za katero se obsede
no trudita, je Lyssina največja bolečina. 
Dokler ji Jake nekega dne ne pove, da jo 
zapušča. Ona še upa, da se bo vrnil, dokler ne odkrije, da se ni vselil k 
skupnem prijatelju, ampak k mladi sodelavki, dolgonogi povzpetnici. 
V obupu se odloči, da mora daleč stran. Treking v Nepalu se zdi pra
va odločitev, čeprav še nikoli ni prespala v šotoru. Oster gorski zrak, 
kristalno sinje nebo, visoke gore, težak nahrbtnik, dolgi pohodi – in 
privlačno zagorel avstralski vodnik, ki mu je Lyssa očitno všeč – so 
ozadje duhoviti in ganljivi ljubezenski zgodbi, v kateri zagori več kot 
eno srce, Lyssi pa postavi na glavo življenjske prioritete in cilje. Carole 
Matthews (Sončni dnevi in morski vetrič, Zdaj ali nikoli, Slaščičarna 
na vrtu …) je mednarodno uspešna in večkrat nagrajena britanska 
avtorica ljubezenskih romanov. > Maja Črepinšek

suzanne ewart

MESEC DNI TEBE
prevod: Matejka Križan
Lynx, 2022, m. v., 349 str., 19 €

Jessina mama Susan trpi za neoz
dravljivo boleznijo, zaradi katere ji 
zdravje iz dneva v dan bolj peša. Ko 
je Jess čez dan v službi, skrbijo za Su
san razne negovalke, kljub temu pa je 

mlado dekle svoji bolni mami ves čas na razpolago. Še več, Jess si je 
med drugim zaprisegla, da se ne bo spustila v nobeno resno zvezo, 
ker ji skrb za mamo jemlje vse preveč časa, ob tem pa jo dajejo še 
drugi tehtni pomisleki. Potem pa se nekega petkovega večera vseeno 
zaplete s prikupnim natakarjem Alecom, ki mu je Jess že dolgo všeč. 
Čeprav tudi ona ne more zatajiti naklonjenosti do Aleca, se mu po 
skupni strastni noči na veliko izogiba, saj se noče še bolj navezati 
nanj. A kaj, ko ima srce druge načrte … Romantična zgodba o ne
načrtovanih poteh, ki jih reže ljubezen. Kot nalašč za dolge zimske 
večere! > Vesna Sivec Poljanšek

maria BarBal

TANDEM
prevod: Simona Škrabec
Hart, 2022, m. v., 155 str., 22,90 €

Roman katalonske pisateljice Marie 
Barbal (1949), v slovenščino sta bila 
do sedaj prelita njena romana Intimna 
dežela in Kamen v melišču, pretanjeno 
in čuteče pripoveduje o vznikanju lju
bezni med Eleno in Armandom. Oba 
sta nedavno upokojena, otroci so že odrasli, oba sta že ljubila, oba 
sta prvo ljubezen že davno izgubila, oba sta osamljena. Armand je 
vdovec, Elena še živi z možem, toda njun odnos je čustveno mrtev. 
Zgodba se premišljujoče vije po serpentinah srca, razkriva dvome 
in obžalovanje, nežno plasti prebujanje novih občutij. Pripoveduje 
o iskanju osebne identitete, ko nismo več starši, uslužbenci, mož ali 
žena. Razkriva dogodke, ki prekinejo letargijo in zaustavljeno živ
ljenje spet poženejo v tek, ga pospešijo, obarvajo in znova razsve
tlijo z ljubeznijo. Maria Barbal je za Tandem leta 2021 prejela eno 
najugled nejših katalonskih literarnih priznanj, nagrado Josep Pla, s 
katero so nagrajena najbolj odmevna dela v letu. > Maja Črepinšek

lauren k. denton

IZBRANEC
prevod: Sabina Imamović
Meander, 2022, t. v., 384 str., 32 €

Izjemno nežna in tenkočutna ljube
zenska zgodba o vprašanju, ki si ga za 
življenja mnogi zastavimo: kaj če bi se 
takrat odločil drugače, izbral drugo 
pot? Zakonca Mac in Edie živita idilič
no družinsko življenje, ki ga pretrese 
prihod dekleta iz preteklosti, in na dan začno prihajati skrivnosti, 
ki prizadenejo, ker so bile potisnjene v temačen kotiček srca, saj je 
za iskrenost potreben pogum. Morda pa bolj kot pogum tudi zrelost 
(razumevanja in sprejemanja), ki sta jo Mac in Eddie danes dosegla. 
Avtorica prepleta zgodbo v dveh časovnih okvirih – danes in v ti
stem usodnem poletju – ter ustvari napeto dogajanje, ki nam postavi 
vprašanji: ali skrivnosti ubijejo ljubezen in kdaj je ljubezen dovolj 
močna, da preživi temačne duhove preteklosti? > Ajda Vodlan

carole matthews

ZDAJ ALI NIKOLI
prevod: Alenka Gortan
Hiša knjig, 2022, t. v., 478 str., 36,90 €

Ali poznate koga, ki ima na videz po
polno življenje? Nekoga, ob katerem 
se vsakič znova vprašate, kako je to 
mogoče in kaj je šlo narobe pri vas? 
Dvojčici Annie in Lauren imata prav 
takšno sestro. Chelsea je skoraj po

polna, v šoli je bila odličnjakinja, po poklicu manekenka, ima preda
nega moža in dva idealna otroka. Naši junakinji nista takšni, v šoli sta 
bili precej slabi in njuna pot ni niti približno tako osupljiva. Na praz
novanju sestrinega štiridesetega rojstnega dne ugotovita, da imata 
tega dovolj. Odločita se, da se morajo stvari spremeniti. Annie sklene, 
da bo v svoje življenje vnesla več pustolovščin, in popoln začetek je 
pohod po Peruju. A kako bo na to reagiral njen mož, ki je obseden z 
ribolovom in zadovoljen s svojo rutino? Lauren pa si zaželi, da bi njen 
ljubimec končno zapustil svojo ženo. Obe vesta, kaj bi radi za svoj 
srečen konec, vprašanje pa je: ali jima bo uspelo? > Anja Kocijančič

Faith hogan

DAMSKI POLNOČNI 
PLAVALNI KLUB
prevod: Mojca Žnidaršič
Aktivni mediji,  
2022, m. v., 324 str., 24,90 €

Ovdoveli Elizabeth za možem osta
nejo nenadejani dolgovi, zato se po 
pomoč zateče k najboljši prijateljici 
Jo, ki se v tistem času bori z resnimi 
zdravstvenimi težavami, zato v reševalno misijo vključi še svojo hčer 
Lucy, ki se je ravno ločila in se s sinom iz mesta začasno vrača k 
materi na obalo. Nepričakovane življenjske preizkušnje združijo tri 
ženske različnih generacij, skupinsko nočno plavanje v hladu irskega 
morja pa jim pomaga premagovati njihove strahove. Odločijo se, da 
vse skupaj in vsaka zase poiščejo svojo pot do svobode. Očarljiva 
zgodba o ženskem prijateljstvu in družinskih vezeh, ki pogreje srce, 
je delo irske pisateljice, ki je podpisala že celo vrsto romanov, v slo
venščini pa jo sedaj beremo prvič. > Beti Hlebec



rahločutno

saBrina jeFFries

NOČ PO BOŽIČU
serija Razposajenci iz dvorca Halstead, 6. knj.
prevod: Olga Štuhec
Hiša knjig, 2022, t. v., 369 str., 35,90 €

Grof Pierce Waverly je londonski javnosti znan kot klatež, upor
nik in ženskar. Postal je daleč od krhkega dečka, ki so ga mučili 
astmatični napadi in ga je oče, da bi ga utrdil, poslal živet k so
rodnikom na kmetijo. Po tem, ko sta ga starša odrezala od svoje 
ljubezni, mu družinski sloves ne pomeni več nič. A vendar mu 
skrita nežna plat ne dopusti, da bi ovdovelo mater pustil živeti v bedi. Čeprav z njo nima 
stikov, ji priskrbi udobno domovanje in skrbno služabnico, mlado vdovo Camillo Stewart. 
Ta ne prenese, da se njeni gospodarici z vsakim neodgovorjenim pismom, ki ga pošlje sinu, 
zlomi srce. In definitivno ne more sprejeti, da sin ne bi obiskal matere za božič. Zato se odloči 
ukrepati. Ji bo uspelo prepričati grofa, da ostane do božiča, in mu pomagati, da končno odpre 
prazen prostor, ki mu pravi srce? Božična zgodovinska romanca je šesti del v seriji Razposa
jenci iz dvorca Halstead. Pustite, da vas pogreje v zimskih dneh! > Sanja Podržaj

dijana novaković

ENGLISCHINJA; (Die Englisch); knj. 1 in 2
Primus, zbirka Avtorji, 2022, m. v., 352/440 str., 25 €/27 €

Kličejo jo Englischinja, kakor bi amiši rekli vsaki tujki, saj se ne 
more spomniti svojega imena niti ničesar o svojem prejšnjem 
življenju. Spominja se le strela in padca s konja. Ko se ové, je 
med čudnimi tujci, ki sredi Pensilvanije govorijo staro nem
ščino in se ravnajo po togih pravilih. Dokler se ji spomin ne 
povrne, mora biti hvaležna, da sme ostati, čeprav je nesrečna, 
ker jo odbija amiški ordung, zaradi katerega ženske ostajajo 
v podrejeni vlogi. Toda Englischinja v skupnost, ki ne spreje
ma novosti, vnaša nemir. Njena drugačnost prikliče žalitve na 
vsakem koraku. Ob strani ji stojijo le člani družine Schwartz, 
ki so je vzeli pod svoje okrilje, in mladi, privlačni amiš Jakob. 
V prvi knjigi se med njima prebudi ljubezen. V drugi knjigi 
Englischinja že ve, kdo je. Lahko bi odšla, če je ne bi zadrževa
la ljubezen do Jakoba. Za skupnost pa je njuna strast grešna, 
zato njo obdolžijo čarovništva in zapeljevanja moških. Ona pa 
medtem ugotovi, da se v skupnosti dogaja spolno nasilje nad 

dekleti. Ima ljubezen z Jakobom v takšni okoliščinah sploh prihodnost? Prvenec Dijane Nova
ković umešča ljubezensko zgodbo s primesmi kriminalke v kulturni kontekst, kakršnega med 
slovenskimi romani še ni bilo. > Maja Črepinšek

Ko je vse 
izgubljeno, 
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gigi griFFis

CESARICA; Roman o priljubljeni cesarici Sisi
prevod: Nataša Horvat
Mladinska knjiga; zbirka Oddih, 2022, t. v., 279 str., 29,99 €

Romantična zgodba o radoživi in življenja polni princesi Eliza
beti Bavarski, bolj znani po vzdevku Sisi, ki je svoji starejši sestri 
Heleni nehote prevzela 23letnega Franca Jožefa. Mladi cesar je 
takrat (leta 1853) ravno okreval po atentatu, njegova mati pa ga 
je silila v poroko, da bi poročna ceremonija odvrnila pozornost 
upornikov in utrdila njegov prestol. Pripoved o mladoletni Sisi, 
ki je s poroko nekaj mesecev kasneje nepričakovano postala avstrijska in nato še avstroogr
ska cesarica, je doživela številne filmske in knjižne interpretacije. Zgodba njune mladostno 
naivne ljubezni je bila za tiste čase in dvorno tradicijo skrajno nesprejemljiva, saj Sisi, za 
razliko od svoje poslušne sestre Helene, ni bila vzgojena za okosteneli dvorni red in cesarska 
pravila, pač pa so jo poganjali mladostna spontanost, pristno veselje do življenja in seveda 
zaljubljenost. Tako je svojemu možu cesarju Francu Jožefu, še bolj pa njegovi materi nadvoj
vodinji Zofiji in celemu dunajskemu dvoru povzročila nemalo preglavic … Zgodba, ki jo je 
navdihnila Netflixova nadaljevanka The Empress, je delo Gigi Griffis, avtorice feminističnih 
zgodovinskih romanov, v katerih pogosto oživi neukrotljive junakinje, navdušila pa bo tudi 
vse ljubitelje Bridgertonovih, serije The Crown in drugih. > Beti Hlebec
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napeto

t. j. klune

POD  
ŠEPETAJOČIMI VRATI
prevod: Ana Ambrož Strle
Meander, 2022, t. v., 403 str., 34 €

Wallace Price ima na videz vse, kar mu 
poželi srce: obilje materialnih dobrin, 
uspešno službo in ugleden družbeni 
položaj. A potem je nenadoma vsega 
konec! Wallacea zadene kap in že v naslednjem trenutku kot duh opa
zuje svoj pogreb, kasneje pa tudi svoj prehod v onstranstvo, kjer ga 
čakajo številna, marsikdaj prav boleča in neprijetna presenečenja. Ob 
njih se počasi začenja zavedati, kaj je bistvo življenja in kje je v svoji 
preteklosti vse prevečkrat skrenil s poti ter pozabil na sočutnost, prija
teljstvo in ljubezen. Je morda možno, da ga je smrt obiskala skoraj čez 
noč, v njegovih najboljših letih, tudi zato, ker je imel do življenja ves 
čas tako hladen in brezbrižen odnos? Se bo lahko šele »na oni strani« 
pokoril za vse svoje napake in zmote? Nevsakdanji fantazijski roman o 
vseh odtenkih človeške biti ter o sprejemanju življenja in smrti vabi k 
razmišljanju in poglabljanju vase. > Vesna Sivec Poljanšek

darja korez korenčan

ZA OBZIDJEM
Primus, 2022, m. v., 302 str., 25 €

Četrti roman slovenske avtorice, tudi 
članice slovenskega centra PEN, je 
moderna pripoved o normalni dru
žini, v kateri sicer ni finančnih težav, 
je pa problem v pomanjkanju iskre

nosti, nežnosti in prave ljubezni. Je torej čisto normalna pripoved 
o (slovenski) družini, avtorica pa v zgodbo o življenju, izbiri med 
bogastvom in ljubeznijo, vplete še kriminalno pripoved o mafijskih 
zaslužkih. Ali je denar za nekatere resnično tako pomemben, da bi 
zanj naredili vse, izdali tudi lastno družino? Glavna junakinja Janja 
nam pokaže, da morda še obstaja upanje za nekaj iskrenosti v tem 
krutem kapitalističnem svetu, v katerem vrednote niso pomembne 
in v katerem velikokrat nastradajo najbolj pravični. Najbolj pa nas 
knjiga pretrese, ko jo zapremo, saj avtorica slikovito opiše naš svet, v 
katerem krivica živi naprej. > Ajda Vodlan

nicola may

DARILO  
COCKLEBERRY BAYA
Cockleberry Bay, knj. 3
prevod: Petra Julija Ujawe
Meander, 2022, t. v., 278 str., 30 €

V tretji knjigi trilogije (Vogalna trgo
vina v Cockleberry Bayu, Dobiva se v 
Cockleberry Bayu) je Rosa Smith, neugnana, zabavna in privlačna, 
končno našla, kar je vse življenje iskala. Obkroža jo mreža ljudi, ki 
jim pripada in jim je zanjo mar. Ob njej je Titch, najboljša prijateljica, 
vsak dan se sreča z materjo, ki jo je tako zelo pogrešala med odra
ščanjem v rejništvu, ima dom in moža, ki jo obožuje. Njena mala Vo
galna trgovina posluje zelo dobro. Divji časi, ko so jo mučila temna 
obdobja in se ni mogla upreti alkoholu, so za njo. Toda Titch ima 
dojenčka, in ko očka dveh ljubkih kosmatih kepic postane še Ro
sin jazbečar, si dojenčka vroče zaželi še Rosa. Zato bo svojo Vogalno 
trgovino za deset let podarila nekomu, ki si jo res zasluži. To pa ni 
lahko, kajti tistih, ki bi jo radi dobili v dar, je veliko. Tudi takšni so, 
ki bi se je polakomnili s slabimi nameni … Nicola May prepleta za
bavno, nežno, poredno in strastno ljubezensko zgodbo z vrtiljakom 
razburljivih, veselih in žalostnih dogodkov v majhnem letoviškem 
mestecu, ki ga naseljuje galerija zanimivih likov. Vsak med njimi ima 
svojo skrivnost. Ena se tiče tudi Rose! > Maja Črepinšek

Fiona higgins

NEOBIČAJEN DEČEK
prevod: Sara Menaše Jensterle
Meander, 2022, t. v., 276 str., 30 €

Roman avstralske pisateljice nas 
popelje v življenje družine Curtis. 
Enajstletni sin Jackson je poseben, 
drugačen otrok. Kaj se zgodi, ko se 
takšnemu dečku na pobudo sošol
ca pripeti nekaj nesprejemljivega? 

Nekaj, česar potem Jackson ne zna razložiti policiji, ker ga je sram? 
Nekaj, kar ga zaznamuje! Enostavna, povsem življenjska zgodba nas 
pretrese: kako kruta zna biti naša družba, ki sicer želi vključevati raz
ličnosti, vendar v samem jedru tega dejansko ne naredi. Še vedno se 
v vsakdanjem življenju soočamo z mnogimi prepričanji, kaj je prav 
in kaj je normalno – vse drugo pa nas iztiri. Tako je torej ta zgodba 
predvsem velika priložnost za nas same: za preizpraševanje o naši 
lastni tolerantnosti in predvsem o vključevanju drugačnosti v našo 
normalnost. Pa je to sploh mogoče? Pretresljivo! > Ajda Vodlan

rahločutno

 www.beremknjige.si

Knjige so sanje,
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Neil Gaiman

Darja Korez Korenčan



55169 | november–december 2022

napeto
janko valjavec

KURA
Lynx, 2022, m. v., 203 str., 19 €

Novi Valjavčev kriminalni roman nas 
popelje v zgodbo pogrešane osebe – 
mladega Danijela Valanta. Izkušeni 
detektiv Pavel Cirk se mora že drugič 
v roku enega leta soočiti z izginulimi 
osebami in že drugič to občuti tudi »na 
lastni betici«. Enostavno besedilo in napeta zgodba nas popeljeta v 
svet slovenskega zasebnega detektivstva – nekaj, kar obstaja, pa nam 
je vseeno malce skrito, neznano, sploh ločnica med policijsko in de
tektivsko preiskavo. Pripoved o sledenju pametnim telefonom, iska
nju namigov, preverjanju hipotez, pa tudi vprašanju alkoholizma in 
abstinence v Sloveniji, je sproščujoče čtivo. Vendar pozor! Pripravite 
se na popolnoma nepričakovan preobrat v obliki pegaste rdečelaske. 
Fascinantno! > Ajda Vodlan

teresa driscoll

OPAZUJEM TE
prevod: Klaudija Vučko
Meander, 2022, t. v., 310 str., 30 €

Prvenec bivše voditeljice poročil na 
BBCju Therese Driscoll je ob izidu 
dosegel prvo mesto med knjigami na 
Kindlu v Angliji, Ameriki in Avstraliji, 
preveden pa je že v več kot 20 jezikov. 
Opazujem te je v grobem zgodba o iz
ginuli najstnici Ani, avtorici pa uspe s tem, ko zgodbo pripoveduje 
z več perspektiv, prikazati različne posledice takega dogodka na po
samezne vpletene. Priča se sooča z občutki krivde, ker ni ukrepala, 
še preden je prišlo do tragičnega dogodka. Očeta prepajajo občutki 
sramu in žalosti. Prijateljica nekaj ve, a tega noče deliti z drugimi. 
Poleg tega pa priči nekdo pošilja grozilna pisma in jo opazuje. Izkaže 
se, da vsak lik nekaj skriva, zaradi česar knjige kar ne moreš odložiti, 
saj je lahko ravno v naslednjem poglavju razkrita kakšna pomembna 
skrivnost, hkrati pa do konca ni jasno, kaj se je zgodilo z Ano. Hitro 
in prijetno vznemirljivo branje. > Gordana Granatir

tadej goloB

KOMA
serija Taras Birsa, knj. 5
Goga, 2022, m. v., 426 str., 24,90 €, JAK

Taras Birsa je ime, ki nam je po štirih 
knjigah in televizijski seriji že dobro 
znano. Tokrat se podajamo na njegov 
peti primer, morda najtežji, ki se ga 
je kdaj lotil. Razrešiti mora zločin, za 
katerega sploh ne ve, da se je zgodil. 
Taras se je v svojih dosedanjih prigo
dah že nekajkrat poškodoval, tokrat 
pa to ni zgolj oteževalna okoliščina 
pri njegovem delu, ki stopnjuje bral
sko napetost. Naš detektiv se znajde v 
kritičnem stanju in po obdobju, ki ga 
preživi v komi, izgubi spomin o tem, 

kaj se je dogajalo v zadnjih treh mesecih. Ne samo, da se ne spomni 
primera, s katerim se je intenzivno ukvarjal, temveč se ne spomni 
niti tega, kako je, sicer izkušeni alpinist, padel in se skoraj smrtno 
poškodoval na hribčku, kot je Polhograjska grmada. »Primer Krep« 
so imenovali kar primer leta, tako zelo je odmeval umor novinarja 
levičarskega časnika. Taras ga je pripeljal vse do sodišča, a z njegovim 
padcem v komo je padel tudi primer. Nihče, razen njega, ni mogel do
kazati, da je osumljeni psiholog ustrelil novinarja. Tarasova ekipa ve, 
da ga potrebuje, zato se Tina odloči, da bo ukrepala in svojemu nad
rejenemu (in bivšemu ljubimcu) pomagala vrniti spomin. Suhoparno 
policijsko poročilo z malo pesniške svobode preoblikuje v knjigo, ki 
jo beremo skupaj s Tarasom. Se mu bo uspelo prebiti do ključnih po
drobnosti, ki bi odklenile njegov spomin ter razrešile primer in vpra
šanje, ali je res padel ali ga je nekdo napadel. Domiselno zastavljena 
zgodba, ki nas drži v napetosti do zadnjih strani! > Sanja Podržaj

Tadej Golob

daniel silva

ČRNA VDOVA
serija Vohun Gabriel Allon
prevod: Anja Bakan
Hiša knjig, 2022, m. v., 564 str., 17,95 €

Tajni agent Gabriel Allon mora to
krat izpeljati posebno vohunsko ope
racijo: izuriti mora mlado zdravnico, 
ki so jo rekrutirali za delo agentke 
pod krinko v Islamski državi. Allon 

in njegova ekipa menijo, da so jo odlično pripravili in ji dali vse mož
ne učne ure. Kot zdravnico jo postavijo v pariško predmestje, kjer jo 
opazi sodelavec teroristične organizacije, na vrhu katere je Saladin, 
ki ga Allon in druge tajne organizacije vneto iščejo. Odpeljejo jo v 
Grčijo in od tam v Sirijo, da jo bodo zaslišali ter vzeli za svojo črno 
vdovo, ki bo v Franciji povzročila smrtne žrtve in se žrtvovala za 
kalifat kot tako imenovana Črna vdova. Z njeno pomočjo naj bi raz
krinkali Saladina, vendar jim premeteni zločinski um nastavi past. 
Jim bo v Franciji uspelo preprečiti teroristični napad? Allonu je na 
koncu pomembno le to, da zdravnico reši iz krempljev zločinske ce
lice. Napet triler izpod spretnega pisatelja Daniela Silve vam ponov
no ne bo pustil spati! > Urška Bračko

valerie kelogh

TRI PRIJATELJICE
prevod: Klaudija Vučko
Meander, 2022, t. v., 224 str., 28 €

Beth, Megan in Joanne ne bi mogle 
biti bolj različne. Prva praktična in sa
mozadostna, druga z jasnim življenj
skim ciljem in trdo začrtano potjo, 
tretja samozavestno spontana, toda v 
študentskih letih je mogoče vse, tudi 
tesno prijateljstvo, ki ne preračunava koristi in nevarnosti, ampak 
se preprosto prepusti opajanju s smehom in užitkom prijateljskega 
druženja. Tri leta kasneje, ko se dekleta, sedaj najboljše prijateljice, 
odpravijo nekam na podeželje praznovat diplomo, se zgodi nekaj 
grozljivega. Megan ob mraku izgine iz vaške gostilne. Čez nekaj ur 
jo prijateljici najdeta v obupnem stanju. Obljubiti ji morata, da nikoli 
nikomur ne bosta izdali, kaj se je zgodilo. Nikoli, niti za ceno lastne
ga življenja. Ko jih znova srečamo pri štiridesetih, vsaka od njih živi 
življenje, zaznamovano s tisto nočjo, zlom in mračno skrivnostjo, 
ki mora ostati pokopana. Psihološki triler gradi napetost, namiguje, 
zavaja, razkriva, išče motive, vznemirja, dviguje lase na zatilju in pri
kliče kurjo polt – ali res poznamo svoje prijatelje dovolj dobro? – in 
se nazadnje konča, kot ne bi pričakovali. Valerie Kelogh, nekdanja 
medicinska sestra, ki je pričela pisati pri 50 letih, je v nekaj letih na
nizala vrsto uspešnic. > Maja Črepinšek

... razrešiti mora 
zločin, za katerega 
sploh ne ve, da se 

je zgodil ...
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jure godler

DOKTOR NOBODY
Primus, zbirka Avtorji,  
2022, m. v., 302 str., 25 €

Dve leti minevata od prvega God
lerjevega romana Casino Banale, ki 
je takoj osvojil slovenske bralce, leto 
kasneje mu je sledil drugi z naslovom 
Vohun, ki me je okužil – et voilà! – 
pred nami je že tretji! In tudi tokrat 

nas avtor navduši z vohunskimi prigodami agentov Spencerja S. 
Spencerja in Filipa Novaka. Dogajanje se začne leta 2002 v Moskvi, 
nato pa sledi preskok v sedanjost. Bralec takoj napne ušesa in pozor
no prebira besede ter išče namige: zakaj je Spencer glavni osum ljenec, 
ki naj bi v Sloveniji povzročil tisto najbolj nepredstavljivo – napad v 
Nuklearni elektrarni Krško? Godler dogajanje prestavlja iz Londona 
v Slovenijo pa nazaj, nato se podamo še na smučarske vzpetine, spo
znamo Spencerjevega očeta in v strahu razmišljamo, kaj se je zgodilo 
s Spencerjevo ženo. Je vse to res le maščevanje? Kako naj se Filip in 
Spencer rešita iz te zagate ter hkrati rešita še svet? Strašno napeto 
branje! Godler s hitrim dogajanjem, doslednimi in predvsem realnimi 
opisi ter dodelanimi liki tako navduši, da listamo stran za stranjo, saj 
MORAMO izvedeti, kaj se bo zgodilo. Konca vam seveda ne bom 
izdala, je pa presenetljiv, šokira in zadene v srce. Kriminalni roman 
tako ni le dobra zabava, temveč je tudi razmislek o današnji družbi, 
našem populističnem odnosu do svobode in predvsem varnosti. Še 
eno napeto branje za prihajajoče zimske dni! > Ajda Vodlan

napeto
guillaume musso

ŽIVLJENJE JE ROMAN
prevod: Špela Žakelj
Meander, 2022, t. v., 174 str., 26 €

Kdo v resnici je pisatelj in kdo lik iz 
romana, kdo vleče niti življenja in kdo 
je žrtev pisatelja, ki jim brez milosti 
šari po srcu in življenju, se sprašuje 
roman, v katerem Guillaume Musso 
nenehno briše mejo med resničnostjo 

in fikcijo. Napeta kriminalka preigrava odnose pisatelj – knjižni liki – 
založnik, v katerem je vsakdo lahko stvaritelj, manipulator, mario
neta, morilec, eksekutor. Roman ustvari zapleten labirint dogodkov, 
pomenov in sporočil, nato pa večkrat vrtoglavo menja očišče. Bralec 
se znajde pred uganko, kateri izmed svetov je resničen – ta, v kate
rem živi lik v romanu, ta, ki ga interpretira pisatelj romana, ali ta, ki 
ga za lastno korist obrača založnica, željna priznanja in finančnega 
uspeha? Zgodba se začne s srhljivim izginotjem otroka, ki se z mamo 
igra skrivalnice, prelije se v razpad življenja pisatelja, ki mu življenje 
sistematično uničuje nekdanja žena, nato prestopi v svet založnice, ki 
kot da bi vedela nekaj več … Kaj je resnično zlo in kaj slepilo odsevov 
v sobi ogledal? V slovenščini je do sedaj izšlo osem romanov enega 
najuspešnejših sodobnih francoskih avtorjev (1974) (Skrivno življenje 
pisateljev, Dekle iz Brooklyna, Centralni park, Dekle iz romana, Dekle 
in noč, In potem, Klic angela, Dekle s papirja). > Maja Črepinšek

leone r. giuliani

TUJEC V MOSKVI
Meander, 2022, t. v., 190 str., 26 €

Specialni agent Moretti se iz vojaške 
baze v Iraku, kjer je obtičal po skoraj 
nori noči z lepo nadporočnico Blan
che, vrne šele po slabih dveh letih. 
Nemudoma se odpravi v Las Vegas, 
da se bo napil in potolažil s kakšno 
lepotičko. Toda še preden se zabava 
začne, sliši novico o ugrabitvi skupine človekoljubnih delavcev v 
Afganistanu. Med ugrabljenimi je tudi Blanche, ki se je tam znašla 
na posebni vojaški misiji pod krinko človekoljubne organizacije. Ko 
Moretti izve, da so Blanche iz političnih razlogov prepustili kruti 
usodi, se hipoma odloči, da jo bo rešil sam, pa čeprav za ceno lastne
ga življenja. V Afganistanu po umiku ameriških enot vlada kaos. Vsi 
se bojijo neusmiljenih talibanov, ki so prevzeli oblast. Toda Moretti 
si najde vodnika, in čeprav še nikoli ni sedel na konju, z njim odjaha 
čez nevarne gorske prelaze v talibanski pekel … V hitrem akcijskem 
trilerju Leona R. Giulianija (Prva misija: Pariz, Dunaj kliče!, Berlin
ski psi) Moretti v nonšalantnem slogu italijanske različice Jamesa 
Bonda (ni izšolan niti gosposki, še manj opremljen s tehničnimi ču
desi) uporabi pogajalske sposobnosti in psihološke prijeme preka
njenega igralca pokra, ko tvega z izurjenimi nasilneži iz vojaških in 
paravojaških vrst. Spotoma osvaja lepotice in … preživi. Do nasled
njega izziva. > Maja Črepinšek

Bill clinton, james Patterson

PREDSEDNIKOVA HČI
prevod: Maja Lihtenvalner
Mladinska knjiga,  
2022, t. v., 628 str., 39,99 €

Ni neobičajno, da nekdanji ameriški 
predsedniki pišejo knjige. Ponavadi 
so to spomini na obdobje predsed
nikovanja. Precej manj običajno je, 
da se nekdanji predsedniki lotijo 
pisanja kriminalk. Za to potezo se 
je odločil Bill Clinton, ki je skupaj 

s hiperproduktivnim Jamesom Pattersonom leta 2018 objavil svoj 
prvi kriminalni triler Kje je predsednik?. Že samo njuna soavtorska 
kombinacija je pritegnila veliko pozornosti in knjigo poslala med 
velike uspešnice tistega leta. Večina je mislila, da gre za enkraten 
skupen projekt. Vendar se je tandem tri leta kasneje vrnil z novo 
epizodo Predsednikova hči, ki je izvirno izšla lani, zdaj pa smo jo 
dobili tudi v slovenskem prevodu. Tudi v tem politično kriminal
nem trilerju smo priča vijugavim hodnikom visoke ameriške po
litike, v katerih se pretakajo občutljive politične odločitve. Zaradi 
spodletele vojaške akcije v Libiji, kjer bi moral umreti terorist Asad 
Al Ašid, ameriški predsednik Matthew Keating (ki prvoosebno pri
poveduje svoj del zgodbe) izgubi drugi mandat, zato se z ženo in 
hčerko umakne na podeželje. Vendar pa se Al Ašid odloči Keatingu 
maščevati, zato ugrabi njegovo hčerko. Keating bi sicer lahko čakal 
na uradno preiskavo in akcijo, vendar se mu to zdi veliko prepočasi, 
zato se s peščico privržencev na lastno pest odpravi reševat hčerko 
z ne popolnoma zakonito in tvegano akcijo. Rezultat je hitropo
tezni adrenalinski triler. V podobno smer je lani zakorakala tudi 
Hillary Rodham Clinton, ki je v soavtorstvu z Louise Penny objavila 
triler State of Terror. > Samo Rugelj

Guillaume Musso

Jure Godler

J. Patterson in B. Clinton
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ivan sciaPeconi

ŠTIRIDESET UNIFORM 
IN EN GUMB
prevod: Irma Kukovič
Hiša knjig, 2022, m. v., 205 str., 13,95 €

Ganljiva, živo ubesedena zgodba Ivana 
Sciapeconija, napisana po resničnih 
dogodkih, pripoveduje o veliki skupini 
judovskih otrok in odraslih spremlje
valcev, ki so poleti 1942 s pomočjo 
organizacije Reche Freier pobegnili iz nacistične Nemčije. Begunci 
so bili namenjeni v Palestino, toda težka in nevarna pot skozi vojno 
Evropo, ki jih je najprej zanesla na Hrvaško, nato v Slovenijo, se je 
zanje končala v Italiji, v majhnem mestu Nanantola, v vili Emmi sre
di pokrajine Modena. Avtor, učitelj v Modeni, se je leta 2022, ob 80. 
obletnici prihoda judov skih otrok v Nanantolo, odločil, da zgodbo o 
otrocih in prebivalcih majhnega mesteca, ki so beguncem pomagali 
po svojih močeh, zapiše, preden izginejo zadnji pričevalci. Fiktivna 
zgodba o resničnih dogodkih je roman o bolečini, strahu, stiskah in 
pogumu otrok ter domačinov, ki so otrokom znova pomagali leto 
dni kasneje, da so pobegnili pred nacističnimi četami, ki so v Nanan
tolo vkorakale 8. septembra 1943. > Maja Črepinšek

kate Quinn

LOVKA
prevod: Anja Bakan
Hiša knjig, 2022, t. v., 598 str., 39,90 €

Roman nas popelje v čas po drugi sve
tovni vojni, ko so se številni veselili 
konca morije in jo želeli čim prej po
zabiti. Nekateri niso želeli, da bi bili 
vojni zločini pozabljeni, in niso hoteli 
dopustiti, da bi številni nacisti, ki so 
se razbežali po svetu, ubežali pravici in živeli lagodno življenje. Ian 
Graham, nekdanji vojni poročevalec, je nehal slediti zgodbam in za
čel slediti ljudem, prav tistim, ki so nekaznovano poniknili. Njegova 
največja ambicija pa je odkriti okrutno ljubico esesovskega oficirja, 
znano pod vzdevkom Lovka. Ta primer je oseben, saj mu je vzela 
nekoga nenadomestljivega. Oseben pa je tudi za Nino Markovo, ne
ustrašno sovjetsko letalko, ki jo je Ian rešil po tem, ko je prežive
la spopad z Lovko. Takih ni bilo veliko. Poizvedovanja ju vodijo iz 
Evrope v Ameriko, kjer se njune poti prepletejo z mlado nadobudno 
fotografinjo Jordan McBride. Njena nova mačeha, ki je po vojni s 
hčerko pribežala v Boston, je ljubeča in spodbudna, a Jordan se ne 
more znebiti občutka, da nekaj skriva. Zajeten roman počasi stop
njuje napetost in je poln ganljivih zgodb junakov, s katerimi dihamo 
od prve do zadnje strani. Odlično! > Sanja Podržaj

zgodovinska fikcija
Boris karlovšek

TAJNI POLICIJSKI 
SODELAVEC 2
Kiroja in Avrora,  
2022, m. v., 484 str., 29,90 €

Drugi del trilogije (prvi je izšel leta 
2016) nadaljuje zgodbo o korupciji v 
Sloveniji. Avtor je na lastni koži ob
čutil življenje za rešetkami v najve
čjem slovenskem zaporu na Dobu ter 
napisal kriminalno zgodbo, kjer se 
ne zgodi noben umor, temveč se nam 

vseeno naježi koža. Dobro opisane prigode gospodarskega krimina
la, ki ga je Boris Karlovšek spoznal v letih svoje pravniške kariere, so 
namreč vse deloma resnične in nakazujejo na znane afere iz sloven
ske preteklosti. Pisanje gre Karlovšku vse bolje od rok: odkar je pri
stal v zaporu, iz katerega je bil zaradi oprostitve izpuščen, je namreč 
napisal že več kriminalnih romanov, zadnji z naslovom  Minister je 
izšel letos pri založbi Primus. Nov obširen roman, ki ima skoraj pet
sto strani, se bere izjemno hitro in zgodba nas nemudoma posrka v 
vrtinec dogajanja, čeprav časovno skače sem in tja, v čas dogajanja in 
v življenje na Dobu. Zanimivo branje, kajti veliko vemo o ameriških 
zaporih in njihovih sistemih, naš lasten pa nam je tuj in odmaknjen, 
razen če pridemo z njim v stik osebno, kot se je zgodilo Karlovšku. 
»Krivica ni del pravosodnega sistema. Krivica je sistem.« In kakšni 
so sistemi v Sloveniji, se bralcu nato poraja vprašanje. Pisatelj v zgod
bo vplete še ljubezen – saj je slednja navsezadnje smisel vsega, mar 
ne? Tudi, če si v zaporu. > Ajda Vodlan

www.mojaknjiga.si
Prenovljena spletna knjigarna

Romani že od 4,99 € naprej.
#mojaknjiga

• kriminalke • leposlovje • biografije •
• zgodovinski in sodobni ljubezenski romani •

• osebna in duhovna rast • kuharice •
• zdravje • priročniki • turizem in narava • 

• otroško in mladinsko branje •

mary kuBica

POGREŠANA
prevod: Alenka Gortan
Hiša knjig, 2022, t. v., 384 str., 35,90 €

Po sedmih izdanih naslovih se je 
ameriške pisateljice Mary Kubica pri
jel sloves avtorice samostojnih skriv
nostnih trilerjev, ki se razpletejo s sila 
nepredvidljivimi zasuki. Nič drugače 
ni pri njeni zadnji knjigi (in po roma

nih Pridna punčka in Druga gospa tretjem prevodu v slovenščino) 
Pogrešana. Mirno in urejeno predmestno sosesko je pred enajstimi 
leti pretreslo dvoje izginotij: najprej je med večernim tekom izginila 
mlada mamica, nedolgo zatem pa še mati s šestletno hčerjo. Ko pa 
se zdaj hči nepričakovano pojavi, njena grozljiva zgodba poda več 
vprašanj kot odgovorov … Skozi več prvoosebnih pripovedovalcev 
sledimo dogajanju v obeh obdobjih. Poglavja so dobro strukturi
rana, tako da kljub časovnim in zornim preskokom jasno sledimo 
zgodbi. Ta s svojim »kaj se je zgodilo« bralca uklešči že na začet
ku, nato pa Kubica zanimanje vzdržuje s premišljeno zasnovanimi 
liki, predmest no idilo pa razstavi na vrsto skrivnosti med sosedi in 
tudi zakonci. Pri tem se poigrava z žanrskimi tropi (denimo oblasten 
mož, ljubo sumna žena  …), ki pa so tu le za to, da nas usmerijo k 
napačnim ugibanjem. Ali pač? Tekoče berljivo in prežeto s presenet
ljivimi razkritji. > Aleš Cimprič

Mary Kubica

Boris Karlovšek



Področje videoiger že nekaj časa pušča močan odtis na popkulturnih trendih, ki ni nič manj zanemarljiv kot pri starejši 
obliki zabavne industrije, filmu. Kljub »mladosti« pa je od njegovega nastanka konec sedemdesetih in bliskovitega širje-
nja v osemdesetih prejšnjega stoletja minilo dovolj časa, da je postalo privlačna snov za zgodovinske (in nostalgične, če 
ste bili tedaj poleg) priklice. Prva bitnost je vrhunski prikaz razvoja videoiger, trendov in tehnologije od njenih »garaž-
nih« začetkov do vseprisotne osvojitve trga. Celosten pregled je bogato opremljen s slikovnim gradivom, poleg svetov-
nega orisa pa navduši umeščenost v našo preteklost in prostor. Avtor je nihče drug kot Sergej Hvala, ki je pod vzdevkom 
Sneti napisal levji delež prispevkov v legendarnem »računalniškem zabavniku« Joker, zdaj pa piše v njenem nasledniku, 
reviji Jazbina, ki ji tudi urednikuje.

»Namišljeni svetovi so včasih otipljivejši od resničnega.«

intervju: Sergej Hvala

Bukla: Podnaslov se glasi Od 
rojstva videoiger do konca nji-
hovega otroštva. Kaj sta ti dve 
ločnici, ki opredeljujeta vsebi
no? Kaj lahko štejemo za prve videoigre? 
Hvala: Prvega oklepaja ni bilo lahko določiti, za-
to sem oponašal kralja Salomona in knjigo otvo-
ril z razmišljanjem o tem, od kod nam ta želja 
po zabavi, po igri in z napravami za kratkočase-
nje še pred uvedbo elektrike. Kajti vsi ti mogočni 
 PC-ji, najsodobnejše konzole, vizirji za navidez-
no resničnost in ostalo, kar nas danes odna-
ša v namišljene svetove, ki so včasih otipljivejši 
od res ničnega, so natanko to: naprave za krat-
kočasje. Ampak po tem vzpostavljanju ozad-
ja kar hitro preidem na tisto, kar nas zares zani-
ma, se pravi prve videoigre, konkretno Tennis for 
Two,  Spacewar! in Pong v petdesetih, šestdesetih 
in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Pred-
vsem za sled njima se skrivata zanimivi zgodbi 
o nastanku in ljudeh, ki so ju omogočili. Zakle-
paj pa ni bil večji problem, saj je korporacija Sony 
s  PlayStationom sredi devetdesetih video igre 
predstavila kot šik in frajerske tudi za starejše, 
predvsem za premož ne mlade odrasle, in s tem 
pristopom korenito spremenila krajino. 
Bukla: V 80. letih je elektronska zabava osvo
jila domove. Panoga se je širila s svetlobno 
 hitrostjo, a prišlo je tudi že do zloma trga. Kaj 
je zaznamovalo tisto obdobje videoiger? 
Hvala: Odvisno od področja. Ameriški trg z 
video igrami je že v prvih letih tistega desetletja 
doživel nesluteno širitev, ogromno slabih izdel-
kov zlasti v povezavi s konzolami in totalen krah. 
V Evropi tega nismo občutili v tolikšni meri, ker 
smo bili bolj »računalniški«. A vsekakor se je na 
obeh straneh Atlantika področje razvijalo izred-
no hitro in novi izdelki so bili že čez nekaj let za-
stareli, nadomeščali so jih novi, prihajale so nove 
in nove zanimive igre, ker so se ustvarjalci pospe-
šeno učili, skratka, nek tak pozitivni kaos, ki se je 

podaljšal tudi v devetdese-
ta, ko si kupil nov PC in si ga 
čez dve leti že prodal, ker je 
bil enostavno prešibek za 
najnovejše igre. 
Bukla: Slovenija je bila ta
krat del Jugoslavije, ki ni 
odobravala te »zahodne« 
novotarije. Biti navduše
nec nad računalniki in vi
deoigrami se je pri nas 
bržda precej razlikovalo 
od nekoga na drugi strani 
severne in zahodne meje? 
Hvala: Do neke mere zago-

tovo. Preprosto si moral biti dosti bolj iznajdljiv in 
osredotočen, da si se ubadal s tem področjem. Ni 
bilo enostavno zbrati dovolj denarja, ki je povrhu 
dnevno izgubljal vrednost, in urediti kontraban-
ta iz tujine, nato pa prečesavati oglase in bolšja-
ke, da si prišel do softvera. Tudi to sceno vestno 
popišem.
Bukla: V knjigi opraviš pogovore tudi z doma
čimi pionirji, ki so širili zavedanje o računalni
štvu in videoigrah. Žiga Turk in Matevž Kmet, 
avtorja prve slovenske (in jugoslovanske) vi
deoigre, pustolovščine Kontrabant, Jonas Ž. 
in njegov »šverckomerc«, Ciril Kraševec, so
urednik in soustanovitelj popularne revije 
Moj mikro … Kaj je opredeljevalo domače sce
no in kako živahna je bila?
Hvala: Živahna kot mladec na plesišču po nekaj 
štok kolah, ko zasučejo Bijelo dugme! Vse je kar 
prasketalo od kreativne energije, od prve računal-
niške kasete Radia Študent, na katerem je bil tu-
di Kontrabant, prek piratske scene do ustanovitve 
Mojega mikra, takrat še kot priloge revije Teleks. Vi-
delo se je, da so računalniki nekako vžgali domiš-
ljijo in občutek za posel pri zanimivih, kreativnih 
in podjetnih posameznikih, ki so se prek teh malih 
svežnjev elektronike našli, in se je začelo iskriti, ko 
so se drgnili drug ob drugega. Tisti ogenj, ki je za-
čel goreti okrog njih, se je potem hitro razširil, med 
drugim name, ki sem religiozno bral Moj mikro in 
ostali naš tisk ter si želel Spectrum, ki sem ga po-
tem tudi dobil. Opravljati pogovore s temi ljudmi, 
ki so mi tedaj na nek način formatirali um, je bilo 
kar malce surrealistično. 
Bukla: Kaj so bile sicer tvoje najljubše napra
ve za igranje iger? Si bil bolj na strani računal
nikov ali konzol? Katere igre so ti ostale v naj
lepšem spominu?

Hvala: Oboje, nikdar nisem delal kakih posebnih 
razlik, ker so me vedno zanimale igre in ne toliko 
znamka naprave, na katerih so tekle. Lepi spomi-
ni pa so seveda na cel kup naslovov, od zgodnjih 
Spectrumovih, kot so Skool Daze, Knight Lore in 
Lords of Midnight, do poznejših Mariev ter Zeld in 
Street Fighterja. Ah, Street Fighter! 
Bukla: Zadnje čase je opaziti močan porast za
nimanja za retro sceno. Trg so preplavile (in se 
tudi izjemno dobro prodajajo) replike nekda
njih hišnih računalnikov in konzol. Kaj je tisto, 
da se toliko ljudi rado vrača k za današnje
ga mladca nerazumljivo grafično zastarelim 
igram. Gre za nostalgično obujanje spominov 
ali je morda tisto obdobje vseeno postreglo z 
izdelki, ki se jih drži nekakšna brezčasnost?
Hvala: Za oboje gre, kajti nekatere stare igre so 
še danes presenetljivo odlične, zlasti Nintendo-
ve. Predvsem pa gre za občutek, da lahko vsaj za 
nekaj uric stopimo iz te neukročene reke časa, ki 
nas vse nezadržno nosi v neznano, in se ob mir-
nem tolmunu vrnemo v dobo, ko še nismo vede-
li, kakšen je svet, in smo sanjali, da bomo ustvarili 
novega, boljšega.

pogovarjal se je:
Aleš Cimprič

Sergej Hvala
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sergej hvala

PRVA BITNOST
Od rojstva videoiger 
do konca njihovega 
otroštva
Jazbina,  
2022, t. v., 375 str., 39,99 €
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fantazija in zf
emily st. john mandel

POSTAJA ENAJST
prevod: Igor Harb
Sanje, 2022, m. v., 400 str., 17,95 €

Postaja Enajst je bržkone najboljši 
roman, kar sem jih do zdaj prevedel, 
a skoraj večji izziv kot prevod je bilo 
prepričati kakega založnika, da ga 
vključi v program. Povzetek je namreč 
na videz precej kompleksen, saj gre 
za zgodbo o apokaliptični pandemiji, pa tudi o skupini igralcev in 
glasbenikov, ki potujejo po opustošeni deželi 20 let v prihodnosti in 
pripravljajo koncerte in predstave, pa o filmskem zvezdniku, ki umre 
na predvečer začetka pandemije, pa o njegovi prvi ženi, ki je napisala 
obskuren risoroman Postaja Enajst, ki je presenetljivo pomemben za 
potek zgodbe. Skratka, na prvi pogled vse prej kot osredotočen tok 
zgodbe, ampak … Pisateljica tke niti skozi tehtno povezane prehode 
med različnimi junaki, perspektivami in časi dogajanja v koherentno 
celoto, pri tem pa vseskozi izpostavlja pomen umetnosti in kreativ
nega izražanja kot ključnega veziva civilizacije. Knjiga je izšla v an
gleščini leta 2014 in leto kasneje prejela nagrado Arthur C. Clarke za 
najboljši ZF roman, a največ pozornosti je požela leta 2020 ob začet
ku pandemije. Čeprav pandemični del zgodbe predstavlja le majhen 
del knjige, je avtorica še predobro zadela občutke, ki so nas takrat 
prevevali. Prevajanje teh odsekov med dejansko pandemijo je zame 
predstavljalo dodaten čustveni napor in upam, da mi je v slovenščino 
uspelo prenesti njihov pomen, še bolj pa bistvo te elegije hiperglo
balizirani sedanjosti, da »golo preživetje ni dovolj«. > Igor Harb

Frank herBert

BOŽANSKI IMPERATOR 
PEŠČENEGA PLANETA
prevod: Matjaž Juričak
Sanje, 2022, m. v., 392 str., 23 €

Frank Herbert je z Otrokoma peščenega 
planeta na videz lepo zaključil trilogijo, 
a kot je dokazal že z Mesijo s peščenega 
planeta, je vsaka zmaga nad terorjem 
zgolj prvi korak v novo diktaturo. Ko je 
George R. R. Martin očital Tolkienovemu Gospodarju prstanov sred
njeveško filozofijo, češ da bi se moral vprašati, kakšna bo Aragornova 
davčna politika in ali bo kot kralj izvedel sistematični genocid nad orki, 
je lahko odnose v svojih zgodbah že gradil po Herbertovemu vzgledu. 
Zgodba četrte knjige se odvija kar 3500 let po dogodkih prejšnje in im
perator Leto II – zdaj hibrid človeka in peščenega črva z vpogledom v 
prihodnost – s strahovlado drži nadzor nad človeštvom. A Leto II, po
dobno kot njegov oče Paul, ni oblasti željan samodržec, temveč ustvar
jalec dolgoročnega, večtisočletnega načrta razvoja človeštva. Božan
ski imperator peščenega planeta do konca izpelje Herbertov odgovor 
na Temelje, slovito trilogijo Isaaca Asimova, ki je izšla desetlet je pred 
 Peščenim planetom (in izide v slovenskem prevodu prihodnje leto). 
Medtem ko je Asimov zagovarjal urejen in od zgoraj navzdol organi
ziran družbeni sistem, pa s šestdesetimi leti navdihnjen Herbert poka
že neizogibno tiranijo takega pristopa ter v zaključku knjige predstavi 
nekoliko anarhistično rešitev. To še dodatno nadgradi v zadnjih dveh 
knjigah, ki sta hkrati tudi najbolj akcijski in pustolovski. > Igor Harb

stePhen king

22. 11. 1963
prevod: Marko Košan
Beletrina, 2022, t. v., 912 str., 39 €

Eden ključnih dogodkov dvajsetega 
stoletja je bil atentat na ameriške
ga predsednika Johna F. Kennedyja 
(1917–1963), ki se je zgodil 22. no
vembra 1963 v Dallasu, še do dana
šnjih dni pa ostajata nepojasnjeni dve osnovni vprašanji: prvo je, 
ali je res Lee Harvey Oswald, ki so ga obtožili za atentat, streljal na 
predsednika (dva dni po atentatu je Oswalda ustrelil Jack Ruby), in 
drugo, če je bil atentator on, ali je deloval sam. Snovalci teorij zarot 
so ob tem atentatu prišli na svoj račun, saj se je sprožil vrtinec vsa
kovrstnih ugibanj in teorij zarot, ki se je prelil tudi v pop kulturo. Ta 
se je sčasoma začela odzivati na te teorije predvsem ob obletnicah 
atentata, to pa je ob 50. obletnici naredil tudi Stephen King s svo
jim romanom 22. 11. 1963. Deset let kasneje (pred 60. obletnico) ga 
dobivamo tudi v slovenskem prevodu Marka Košana, ki je v zadnjih 
letih poskrbel, da smo v slovenščini dobili kar nekaj ključnih Kin
govih del. King je ta obsežni roman, ki bralca že po prvih straneh 
nepovratno posrka vase, postavil na križišče žanrske obdelave po
tovanj v času, in pa romanov, ki tematizirajo alternativno zgodovi
no. Glavni junak je namreč samotarski učitelj angleščine v večerni 
šoli Jake Epping, ki preko svojega znanca Ala Templetona, lastnika 
bistroja Pri Alu, odkrije portal v preteklost (ta pelje skozi shram
bo bistroja), ki posameznika ponese neposredno v leto 1958. Tako 
se Epping sprva previdno in sramežljivo, potem pa vse pogumneje 
začne podajati na potovanja v preteklost in leto 1958 (s čimer lahko 
vpliva tudi na prihodnost), od tu pa seveda ni daleč do tega, da mu 
pride na misel, kako bi morda lahko preprečil tudi atentat na JFKja 
štiri leta kasneje. Leta 2016 je bil roman adaptiran tudi v osemdelno 
televizijsko serijo, še do današnjih dni pa ostaja poslastica za vse 
bralce napete žanrske literature. Priporočam! > Samo Rugelj

andrzej saPkowski

MEČ USODE; serija Veščec, knj. 2
prevod: Klemen Pisk
Mladinska knjiga, zbirka Srednji svet,  
2022, t. v., 398 str., 34,99 €

Če ste ljubitelj fantazije, je težko spre
gledati enega žanrsko najbolj prepoz
navnih junakov, Geralta iz Rivije, saj se 
lahko njegovim prigodam pridružite 
kar na treh medijih: knjigi, videoigri in 
televizijski nanizanki. Je bila pa pot do njegove svetovne slave kar dol
ga. Njegov »oče«, poljski pisatelj Andrzej Sapkowski (1948), je kratko 
zgodbo z Geraltom v glavni vlogo napisal, da bi sodeloval v natečaju 
tamkajšnjega glasila Fantastyka. Pobral je tretjo nagrado, objava v 
reviji leta 1986 pa je odzvala izjemen odziv kritikov in bralcev. Geral
tove dogodivščine so našle pot v knjižno serijo, ki so jo radi brali tudi 
pri poljskem razvijalcu videoiger CD Projekt Red. Oni so zaslužni, da 
so prek interaktivne priredbe veščeca spoznali zunaj rod ne Poljske, 
uspeh videoigre je namreč odprl trge za prevod knjig v številne jezike 
širom sveta. Meč usode je tako kot Zadnja  želja zbirka kratkih zgodb, 
ki ustvarita podlago za osrednji konflikt romanesknega ciklusa, ki se 
začne z naslednjo knjigo. Geralt je po poklicu veščec, že od otroštva 
izurjen za lov in ubijanje pošasti. Kar pa v svetu, ki ga preveva močna 
moralna dvoumnost, pogosto sproža vprašanje, kdo so pravzaprav 
pošasti – za največja zlodejstva je zaslužen kar človeški rod. Nemalo
krat z bolj ali manj prikritim družbenim komentarjem ojačana vsebi
na postreže z raznovrstnostjo fantazijskih bitij (zmaji, driade, sirene, 
dopplerji …) in nepričakovanimi razpleti, ob tem pa jedro privlačno
sti tvorijo zbadljivi dialogi in navdušujoče izrisani liki z razdelanimi 
medsebojnimi odnosi. Tu izstopa zapleteno in večplastno razmerje 
med Geraltom in čarovnico Yennefer, ki sta si nekako hkrati usoje
na in ne. Ljubitelje videoigre The Witcher 3 bo razveselilo, da tokrat 
prvič srečamo Ciri, ki bo sicer srž prihajajočega osred njega zapleta 
knjižne serije. Skratka, izvrstna fantazija, ki ni brez razloga prerasla v 
fenomen! > Aleš Cimprič



Če ste v zadnjih desetletjih živeli v Sloveniji, vas je v tem času v obliki časopisnih reportaž, knjig ali predavanj vsaj opla-
zilo, če ne zadelo kako potovanje Zvoneta Šeruge, svetovnega (motociklističnega) popotnika. V skoraj štiridesetih letih 
njegovih poti se je nabralo sto trideset držav, devet knjig, devet motorjev, osemnajst potnih listov in kar veliko sprem-
ljevalk na zadnjem sedežu, s tem da je bila ves ta čas njegova življenjska sopotnica prav Romana. Kilometri življenja so 
njegova deseta knjiga, ki je po eni strani popotniška avtobiografija, saj v njej pregledno obdela tako svoje življenje (de-
nimo manj znani mladostni del) kot vsa ključna, včasih tudi leto in več dolga potovanja (nekatera od njih je popisal že 
v prejšnjih knjigah). Bogato opremljena s fotografijami, začinjena s komunikativnim, klenim, a tudi poetskim jezikom, 
pa je knjiga Kilometri življenja predvsem enkratna hvalnica življenju samemu, v katerem je Zvone Šeruga vedno vedel, 
k(d)aj pomeni imeti dovolj, in se je zato vedno znova spravil na novo pot k ljudem. Knjiga o popotniškem življenju, ki 
obenem uči, kako živeti radostno in vitalno, je bila priložnost za nekaj besed z njenim avtorjem.

»Na svojih poteh še vedno iščem pristnost in drugačnost nekdanjih življenj!«

intervju: Zvone Šeruga

Bukla: Kako se je v štiridesetih letih va
ših potovanj spremenil svet? Kje je šlo 
na bolje, kje na slabše? Kakšne so pod
nebne spremembe s perspektive dol
goletnega svetovnega popotnika? So 
se spremenili tudi ljudje?
Šeruga: Uf, težka, toliko odgovorov tako na hitro. In torej lahko odgovorim 
le z nekaj prežvečenimi floskulami. Da, svet se je spremenil, manjšina je še 
bogatejša, večina še bolj revna. In vse bolj in bolj številna. V Afriki vidim le 
vse večjo gnečo revežev. V Dubaju vse višje in višje nebotičnike. In ljudi, ki 
pa povsod vse bolj gledajo v telefone in živijo v neki svoji otožni odmaknje-
nosti. Tehnologija je spremenila svet in vse bolj spreminja tudi nas. Podneb-
ne spremembe? Vroče mi je bilo nekoč in zebe me tudi zdaj. A mi je jasno, 
da na račun svoje razvajenosti uničujemo svet in razen govoričenja nismo 
ničesar pripravljeni spremeniti. Rešiti planet? Ha, svoje riti moramo rešiti, 
planetu se fučka za nas; še kihniti mu ne bo treba in nas ne bo. Moja gene-
racija bo še zvozila – kaj pa moja otroka, moja vnukinja? In vsi drugi zanam-
ci – kakšen svet jim bomo zapustili?
Bukla: Kam se – poleg Namibije – najraje vračate in zakaj?
Šeruga: V bistvu sem iz svojih najljubših destinacij v zadnjih dveh desetlet-
jih potegnil svoje preživetje in zaslužek. Skupine, majhne in bolj avanturi-
stične sorte, sem vozil tja. Vietnam, Kitajska, Indonezija, Indija, Nepal, Ugan-
da, Etiopija, Namibija … A je res, svet se spreminja – eno za drugo sem te 
destinacije opuščal. Ker so se preveč razvile, modernizirale ali postale turi-
stično preveč natrpane. Na svojih poteh še vedno iščem pristnost in never-
jetno drugačnost nekdanjih življenj. Tega pa je žal vse manj in manj. 
Bukla: Pomembni temi vaše knjige sta radost življenja in sposobnost 
ugotovitve, kdaj ima človek dovolj. Kako ste v praksi usvojili to živ
ljenjsko filozofijo?

Šeruga: Z vsakim letom sem bolj prepričan: človek je bogat, ko ve, da ima 
dovolj. In da so reveži tisti, ki svoje bogastvo merijo le v denarju. Veliki reve-
ži. Vsaj do tridesetega leta sem živel – no, ne ravno v revščini, gotovo pa na 
nekem minimumu po merilih razvitega sveta. Preprosto kmečko otroštvo, 
študentska leta, preživeta z lastnim delom, prva potovanja, ko danes res ne 
razumem, kako in od česa sem sploh preživel. A to mi je dalo trdno osnovo 
in zdrav pogled na življenje. Bogastvo štejem z druge strani: zdravje, part-
nerski odnos, družina, otroci, mir okoli mene …, potem šele pride denar. In 
zaradi vsega tega sem bogat, celo eden najbogatejših ljudi, kar jih poznam. 
Bukla: Kam vas bo peljala vaša naslednja pot, kaj bo vaš naslednji 
projekt?
Šeruga: Z Romano, ki je že štiri desetletja moja sopotnica skozi svet in skozi 
življenje, začenjava kariero mlajših upokojencev. Motor, po katerem me ve-
čina ljudi pozna, sicer ostaja pri hiši, a nova pridobitev je kamper, potovalni 
kombi in z njim bova končno začela odkrivati Evropo. Ki je bila vedno neka-
ko preblizu in preveč domača, vedno je zanjo zmanjkalo časa. Proti koncu 
zime odhajava in se vrneva jeseni. Potem pa, upava, še marsikam. Čeprav 
bo naslednja leta gotovo krojila tudi Pia, najina prva in šele nekaj tednov 
stara vnukica. Da, veseliva se življenja, ki ostaja.

pogovarjal se je:
Samo Rugelj

zvone šeruga

KILOMETRI ŽIVLJENJA
O poteh in stranpoteh
Avantura mediji in Grafika Gracer,  
2022, t. v., 456 str., 40 €

Zvone Šeruga
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matevŽ lenarčič

TOČKA BREZ VRNITVE
Okrog sveta z ultralahkim letalom
Sanje, 2022, t. v., 224 str., 27 €

Na potovanju po nenavadnih krajih 
svetovno znani letalec Matevž Lenar
čič srečuje ljudi, ki bralcu pomagajo 
razumeti učinke črnega ogljika na oko
lje. Njegovi podvigi so mu prinesli ve
liko slavo, vendar sam ves čas ohranja skromnost in ponižnost pred 
mogočno silo narave. Zaupa svojemu letalu, svojim izkušnjam, ob
čutkom in soljudem. Na svojih poletih meri količine črnega ogljika z 
različnimi napravami, ki jih je njegov prijatelj in raziskovalec Griša 
Močnik priredil za majhno letalo. Matevž za svoja potovanja izbira 
predele sveta, kjer lahko zabeleži ta onesnaženja. Tako skupaj z razi
skovalno ekipo ustvarjajo eno največjih baz podatkov o tem, kje se ti 
delci zadržujejo. Njegovo delo in prizadevanje je treba razumeti kot 
svarilo in opozorilo, da smo z nebrzdano rastjo proizvodnje in svojim 
pohlepom po vse več in več materialnih dobrin, od katerih mnogih 
sploh ne potrebujemo, kot civilizacija nevarno zabredli. Smo prišli 
do točke brez vrnitve? Matevževa razmišljanja po besedah Bogdana 
Biščaka bralcu vsaj za nekaj časa pričarajo upanje, da je možen tudi 
svet, v katerem našega ubogega planeta ne bomo požgali, ampak se 
bomo raje začeli samoomejevati, namesto da bi vse stavili na tehno
loške čudeže, ki jih nikoli ne bo. > Beti Hlebec

viki grošelj

KRIŽ ČEZ NEPAL
Buča, 2022, m. v., 303 str., 19 €

Ko je alpinist in publicist Viki Grošelj 
(1952) svoji ženi pred časom omenil, 
da bo »naredil križ čez Nepal«, si je 
sprva oddahnila, saj bi to lahko po
menilo, da se bo po več kot petdese

tih potovanjih v to himalajsko deželo končno poslovil od nje. Ne bi 
se mogla bolj zmotiti. »Križ čez Nepal« je namreč pomenil ravno to: 
alpinistično pohodni križ čez Nepal, ki je pomembno zaznamoval 
Grošljevo alpinistično udejstvovanje vse od sredine sedemdesetih 
let prejšnjega stoletja, ko se je s takratno jugoslovansko ekspedicijo 
odpravil proti Makaluju in ga kot najbolj severno točko tega križa 
oktobra 1975 tudi osvojil. Da je Grošelj »osvojil« še zaključno, naj
bolj zahodno točko Nepala, je moralo preteči kar 46 let, vmes pa se je 
steklo življenje enega naših najbolj znanih himajalcev (med drugim 
tudi najbolj vzhodna točka Nepala, osemtisočak Kangčendzenga leta 
1991), ki je svoje prigode popisal v številnih knjigah. Križ čez Nepal 
je (bogato ilustrirano) delo, ki je izšlo ob avtorjevi sedemdesetletnici, 
v njej pa nam Grošelj v svojem značilnem pripovednem slogu po
streže z osebno zgodovino bivanja v Nepalu in nam to še vedno zelo 
odmaknjeno deželo predstavi tako v alpinistični kot tudi polstoletni 
družbeni perspektivi. > Samo Rugelj

potopisno
mario rigoni stern

DIVJERASLI ARBORETUM
prevod: Jernej Šček
UMco, zbirka 'S terena',  
2022, m. v., 163 str., 19,90 €

Izvirna knjiga za vse ljubitelje dreves, 
mogočnih, nežnih, a nemih sprem
ljevalcev naših življenj. Italijanski 
pisatelj in premišljevalec Mario Rigo
ni Stern (1921–2008) je pred leti na 
kraju, kjer si je postavil hišo, na pol 
spontano, napol načrtno začel zasa

jati drevesa ter kasneje tudi pisati in premišljevati o njih. Na koncu 
se je nabralo popisanih dvajset drevesnih vrst. Rigoni v svojih orisih 
večplastno opiše posamezno drevo, tako da knjiga Divjerasli arbore
tum predstavlja sozvočje strokovnih opisovanj in osebnih premišlje
vanj. Z njimi avtor razkriva zdravilno in osvobajajoče soglasje člove
ških in rastlinskih zgodb in usod, ujetih v večni krogotok rojstev in 
smrti, radosti in trpljenja, morda usojenih dolgemu življenju, a vselej 
zapisanih izginjanju in preraščanju v novem. Rigoni nas popelje od 
»kozmičnega« macesna, »po katerem se spuščata sonce in luna«, do 
heraldično krepkega hrasta, in od bukve, kateri so »naklonjeni bo
govi«, do tise, simbola »smrti in večnosti obenem«. Z opisom bota
ničnih in okoljskih značilnosti, zgodovine in kreposti ter vplivov na 
ljudsko in literarno kulturo tako zasadi svojstven arboretum, osve
žen z gorjanskimi in gorniškimi izkušnjami, otožnostjo in spomini 
na čase, »ko so ljudje sobivali z naravo«. > Samo Rugelj

Brati gore
Dolinska debata o celostnem gorništvu

Knjigarna Konzorcij, Ljubljana, 
sobota, 10. december 2022, 17.00

 Zakaj ne bi zime pričakali s knjigami, ki tudi v dolini   
 vabijo v višino in hranijo večno hrepenenje?! 
 Na predvečer mednarodnega dneva gora proslavljamo  
 gorsko kulturo z iskrivo debato o bogati beri knjižnih   
 novosti:

Samo Rugelj, avtor in založnik 
Jernej Šček, filozof in prevajalec
Mojca Volkar Trobevšek, avtorica in urednica
Irena Cerar, snovalka srečanja in avtorica vodnikov

Samo

Jernej Irena

Mojca
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Viki Grošelj Mario Rigoni Stern



slastno
slavka ilich

ZA POSEBNE DNI
Praznične ideje iz moje kuhinje
Cankarjeva založba,  
2022, t. v., 198 str., 29,99 €

Novi priročnik Slavke Ilich, dolgolet
ne sodelavke Odprte kuhinje (priloge 
Nedela) in avtorice priljubljenih knjig 
(Doma je vsak dan lep, Paradižniki z 
mojega vrta, Po praznikih diši) pred
stavlja več kot sto receptov za praznike 
in druge posebne dni. Rdeča nit je »na 

hitro«, ker je vse predstavljene jedi mogoče pripraviti v pol ure, hrana 
pa je dobra, zdrava in lepa na pogled. Mojstrica kuhinje se osredotoča 
na jedi, ki so lahko zvezda jedilnika, ko sedemo za praznično mizo, 
ali pa postanejo del vsakdanjih obrokov. Zato, ker verjame, da naj bo 
vsak dan nekaj posebnega. Recepti niso zapleteni in sestavine niso dra
ge. Izbrane so predvsem tiste, ki so na domačem vrtu, na tržnici in v 
običajnih trgovinah. Med listanjem iz knjige zadiši po enolončnici z 
rdečo peso in sladkim krompirjem, palačinkicah z jabolčno čežano in 
marmelado, po Miklavževi piti z lešniki in bučo, navdušijo čolnički iz 
belgijskega radiča z avokadom in inčuni, račja pašteta s pomarančno 
lupinico … Recepti so urejeni po sezonah, v katerih slavimo na pri
mer pusta, pomlad, veliko noč, začetek počitnic, decembrske praznike, 
rojst ne dneve. Posebno poglavje je namenjeno recikliranju neporablje
nih ostankov, ki se pogosto naberejo po praznikih. Knjiga je primerna 
tudi za manj vešče kuharje in za kuhanje z otroki. > Maja Črepinšek

Knjižni dar je rdeča nit, ki še danes povezuje Mohorjevo založbo s 
prvimi izdajami, s katerimi je leta 1851 začela med Slovence poši-
ljati vsebinsko in cenovno dostopne pakete branja za vso družino. 
Še vedno ga sestavljajo letni koledar, bolj kratkočasna Pratika ter 
praviloma izvirno pripovedno delo, ki v zadnjih letih največkrat ni 
več nezahtevna večerniška povest, temveč opazen literarni dose-
žek. Knjižni dar z letnico 2023 izstopa tudi s posodobljeno zuna-
njo podobo in nadaljuje tradicijo ugodnejše cene za nakup celote: 
38 € za vse tri izdaje.

Koledarskemu delu sledijo poročila o 
priznanjih koroškim ustvarjalcem, ob
sežno in pestro je poglavje z zgodovin
skimi temami, kot so prispevki o tr
govcu Lorenzu Wieltschnigu, o šolskih 
sestrah in »kloštru« v Št. Petru med 
2. sv. vojno, pa o Matiji Ahaclju, ki je izdal prvo slovensko posvet
no pesmarico z melodijami. Zanimivo branje ponujajo tudi raz
delka Človek, zdravje in narava ter na različna kulturna področja 
segajoče Pisano branje. Sledijo portreti čebelarja Rudolfa Galoba 
(1900–1986), skladatelja Janeza Krstnika Dolarja iz 17. stoletja in 
Jakoba Kanduta, viharnika iz Kanalske doline. Prispevku o umiku 
Mohorjeve tiskarne iz Celovca na Prevalje na koncu sledijo še po
ročila o delovanju vseh treh Mohorjevih družb.

Vsebina Pratike je podobno razgibana, le 
da manjši format narekuje krajše prispev
ke, kot so zapisi o letos umrlem Borisu 
Pahorju, deset let pokojnem Janku Mes
snerju in 700letnici smrti Danteja Ale
ghierija. Na Prežiha opozarja odlomek 
iz biografskega romana Rudija Mlinar
ja Nemirni duh, zanimiva tema o pome
nu kulture in likovne umetnosti za dvo
jezičnost, o prijateljstvu med pisateljem 
Finžgarjem in arhitektom Plečnikom pa priča zbirka pravljic Maka
lonca. Sledijo zapisi o postnih prtih na Koroškem ter o ziljskih ljud
skih in obrednih pesmih, spretnejše nagovarjata prispevka o čipkar
stvu in kuhi z ohrovtom, nekaj strani je 
namenjenih še zdravstvenim vprašanjem 
ter ugankam in šalam.

Knjiga prinaša deloma resnično pripoved 
o rejnici Ani, ki ima v zrelih letih v tej vlo
gi opravka tudi z duševno in telesno zelo 
zanemarjenimi otroki, ki jim skupaj z mo
žem podari vso svojo materinsko ljubezen.

pripravil:  
Iztok Ilich

KNJIŽNI DAR CELOVŠKE 
MOHORJEVE ZA LETO 2023

knjižni komplet

KOLEDAR 2023
Mohorjeva Celovec,  
2022, m. v., 192 str., 20 €

PRATIKA 2023
Mohorjeva Celovec, 2022, m. v., 160 str., 7 €

ivana vatovec

ANINE KRESNICE 
Mohorjeva Celovec, zbirka Večernice, 
2022, m. v., 224 str., 21 €

priročniki

janez Bogataj

PRAZNIČNA OMIZJA
Hart, 2022, t. v., 143 str., 36,90 €

Naše vsakdanje življenje je vedno bolj 
storilnostno naravnano in čedalje manj 
si vzamemo časa za počitek in prazno
vanje, sploh pa čisto premalo sledimo 
naravnemu gibanju sonca in ritmom 

narave … Avtor številnih knjig, monografij in priročnikov, priznani 
etnolog in upokojeni profesor dr. Janez Bogataj, nas vabi, da obeležimo 
čim več prazničnih dni, se ustavimo in na okrašena omizja postavimo 
jedi, ki odražajo našo kulturno dediščino, omogočajo prijazno druže
nje in okusne užitke. Predlaga, da to storimo večkrat letno, ne samo za 
veliko noč, ob bližajočem božiču ali slovesu starega leta, pač pa tudi 
za druge pomembne dni v letu. Za Prešernov dan nam npr. priporoča 
lešnikovo potico s figami, za valentinovo pogačo iz kvašenega kruš nega 
testa, za gregorjevo testene ptičke, na veliki šmaren pa so štruklji men
da skoraj obvezni … Krasna in slikovno lepo opremljena knjiga bo pri
šla prav v prazničnih dneh, ki so pred nami. > Renate Rugelj
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Janez Bogataj

Slavka Ilich
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priročniki

yulia van doren

KRISTALI
fotografije: Erika Raxworthy
prevod: Esther Daniela Kogoj
Hiša knjig, 2022, t. v., 143 str., 21,90 €

Z grammyjem nominirana pevka 
klasične glasbe in zvočna terapevtka 
Yulia Van Doren, ki je leta 2005 na 
Instagramu predstavila svojo blagovno znamko kristalov Goldirocks, 
se zdravljenja s kristali loteva v sodobnem, uporabniku prijaznem in 
razumljivem slogu. Taka je tudi pričujoča knjiga, ki je razdeljena na 
dva dela. V prvem delu je navedena kratka splošna predstavitev kri
stalov ter način, na katerega delujejo in kako jih lahko uporabimo v 
vsakdanjem življenju, pa tudi za posebne priložnosti. Vodnik vključuje 
napotke za čiščenje, polnjenje in programiranje kristalov, za vse, ki jih 
zanima delo s čakrami, pa je vključen podroben ritual za čiščenje in 
zdravljenje leteh s pomočjo kristalov. V drugem delu je opisanih 50 
kristalov pa izboru avtorice, za katere verjame, da najbolje obvladujejo 
izzive sodobnega časa, hkrati pa so dostopni in prijazni do denarnice. 
Vsak kristal je predstavljen s celostransko fotografijo, navedena so po
dročja, na katera deluje, in načini, kako se uporablja. Zelo uporaben 
je podatek, ali se lahko čisti v vodi in če zbledi na soncu. Estetska in 
informativna knjiga za vse, ki jih zanima delo s kristali, primerna za 
darilo ali lastno uporabo. > Gordana Granatir

aljaŽ celarc, eva Pavlič seiFert

ŽIVLJENJE IN  
DELO Z LESOM
Od drevesa do izdelka; 
Hiša Mandrova
Vida, 2022, t. v., 342 str., 44,90 €

Življenje geografa Aljaža Celarca in 
umetnostne zgodovinarske Eve Pavlič 
Seifert se bere kot pravljica: bivanje v 
betonski soseski ju je začelo utesnje
vati, zato sta se odločila za selitev na 
deželo, v zeleno okolje prelepe kraške 
planote in notranjskih gozdov. Tam sta 
si kupila staro poslopje in ga sama ob
novila v sodobno, ekološko, trajnostno 
in moderno leseno hišo. Potem se jima 
je leta 2022 najprej rodila hčerka Varja, 
ob koncu tega leta pa sta o svoji pogu
mni preobrazbi, s katero sta Mandrovo 
hišo spremenila v Hišo Mandrovo, napisala še knjigo in zdaj že lep 
čas organizirata delavnice v zvezi z uporabo in obdelavo lesa. Konec 
pravljice! Lahko bi bilo tudi tako. A vsekakor vsem tistim, ki jim je les 
blizu in bi želeli iz njega narediti karkoli od žlice do hiše, svetujem, 
da knjigo Življenje in delo z lesom ne samo vzamejo v roke, temveč jo 
tudi kupijo, položijo na svojo delovno mizo in se učijo iz nje. V njej 
bodo poleg izjemnega oblikovanja ter fotografij in izvrstno izrisanih 
skic, s katerimi avtorja ponazarjata rokovanje z lesom in trajnostno 
obliko dela z njim, našli tudi unikatno zgodbo, v okviru katere Aljaž 
in Eva spajata že skoraj pozabljene tradicije ravnanja z lesom z mo
dernimi potrebami sodobnega človeka. Knjiga je namreč narejena v 
maniri najboljših tujih praktičnih učbenikov, združuje splošno zna
nje o lesu, arhivske posnetke minulih generacij in njihovega pristopa 
k obdelavi lesa ter najnovejša spoznanja o umestitvi lesa  tega ča
robnega materiala preteklosti in prihodnosti v naše sedanje življenje 
in bivanje. Enkratna knjiga za vse, ki imamo radi gozd in naravo, saj 
gozdovi pokrivajo več kot polovico naše dežele in vse, ki jih zanima 
samosvoje in bolj ekološko bivanje! > Samo Rugelj

... Izviren slovenski 
vodnik in praktičen 
učbenik, ki povezuje 
trajnostne oblike dela 
z lesom s sodobnimi 

metodami, in 
avtobiografski zapis o 
ljubezni do narave. ...
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odraščanje zdravje, okrevanje
lizzie cox

S KNJIGO DO 
BREZSKRBNOSTI
Kako preživeti odraščanje?
ilustracije: Tanja Stevanovic
prevod: Esther Daniela Kogoj
Hiša knjig, 2022, pt. v., 63 str., 16,90 €

Prvi mozoljčki, spreminjajoče se telo, globlji 
glas, prve simpatije in kasneje tudi prvi spolni odnosi ter še marsi
kaj drugega; ne, odraščanje res ni zmeraj zabavno in prijetno! Tega 
se zaveda tudi avtorica tega priročnika, opremljenega z všečnimi 
ilustracijami. Mlademu bralcu se približa z obilo empatije in razu
mevanja, predvsem pa se dotakne številnih težav, o katerih najstniki 
včasih ne morejo ali si celo ne upajo spregovoriti z nikomer. Tako jim 
denimo zelo sočutno pride naproti z razmišljanjem, kaj storiti, ko 
se na mladostnika spravijo vrstniki, ali pa kako se znajti v čisto no
vem okolju ob prestopu iz osnovne šole v srednjo. Med drugim jim 
pojasni tudi, kako se soočati s telesom, ki tako hitro spreminja svoj 
videz, kako prenesti morebitno ločitev staršev in kako nad tesnobo 
zaradi preštevilnih šolskih obveznosti. Odličen in tudi vizualno zelo 
privlačen vodnik za lažjo plovbo po najobčutljivejših letih mladost
nikovega odraščanja! > Vesna Sivec Poljanšek

chella Quint

TVOJA MENSTRUACIJA
ilustracije: Giovana Medeiros
prevod: Esther Daniela Kogoj
Hiša knjig, 2022, pt. v., 95 str., 17,90 €

Vsestranska ustvarjalka in igralka 
Chella Quint zelo dobro ve, kako je, 
če o najbolj naravnih stvareh, kot je 
menstruacija, mlado dekle ni poučeno. 
Prav zato se je odločila, da številnim tabujem glede mesečnega perila 
za vselej napravi konec, in tako je pred šestnajstimi leti ustanovila 
gibanje Period Positive, s katerim se trudi poglobiti tako imenovano 
menstrualno pismenost. V pričujočem vodniku avtorica bralko naj
prej popelje skozi mesečno dogajanje v ženskem telesu, kasneje se 
dotakne same krvavitve in njenega doživljanja, zelo odkrito pa spre
govori tudi o številnih temah, povezanih z menstruacijo, o katerih je 
ženskam še vedno precej neprijetno govoriti. V vodniku ne manjka 
niti zelo praktičnih napotkov v slogu, kaj storiti, če te menstruacija 
dobi nepripravljeno, in kako odstraniti menstrualne madeže, ob vsem 
drugem poučnem pa se Quintova dotakne tudi pogleda na mesečno 
perilo z vidika trajnosti in potrošniške družbe. Odličen vodnik, ki bi 
ga morala prebrati prav vsaka ženska! > Vesna Sivec Poljanšek

BarBara černe

100 VPRAŠANJ IN 
ODGOVOROV O 
SRČNEM POPUŠČANJU
Ara, 2022, m. v., 206 str., 19,90 €

Srčno popuščanje nastopi, ko srce ni 
več zmožno načrpati dovolj krvi. Do
leti nas lahko kadarkoli po 40. letu, z 
leti pa je bolezen vse pogostejša. Bolni
ka lahko toliko oslabi, da ni zmožen niti hoje. Vendar lahko za pre
prečevanje in obvladanje te kronične bolezni veliko storimo sami, 
pravi Barbara Černe, urednica revije Preventiva in avtorica priročni
kov Žvrkljanje olja za razstrupljanje in samozdravljenje, Prekinitveni 
post, Zdravljenje artritisa, Zdravljenje s kisikom … Priročnik pred
stavi bolezen in simptome, diagnozo, znake poslabšanja, zdravljenje, 
operacijo, rehabilitacijo in življenje z boleznijo. Svetuje, kaj storiti, 
da bolezen preprečimo ali omilimo, predlaga pravi življenjski slog, 
telesno težo, prehrano in telesno dejavnost. Poglavja nizajo vsebino 
v obliki vprašanj, ki se porajajo bralcu, na katera avtorica odgovarja 
razumljivo in optimistično. > Maja Črepinšek

Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu je v novi grafični podobi. Ponuja raznoliko branje 
povezano s Koroško in Slovenijo. Med drugim o prvem slovenskem društvu v Celovcu, 
o predreformacijskem kulturnem življenju med Slovenci, o Korošici, ki je postala angel v 
kacetu Auschwitz, o Matiji Ahaclju, o Plečnikovem letu idr. Koledar zaokrožajo poročila o 
delovanju treh Mohorjevih družb v letu 2021/22.

Uredila: Hanzi Filipič, Karl Hren

192 strani, mehka vezava, 

€ 20,-

Založba Verlag

www.mohorjeva.com

Mohorjeve družbe v  
Celovcu za leto 2023

Koledar 

T: (01) 360 2828 • E: narocila@druzina.si • E: zalozba@mohorjeva.at • www.mohorjeva.com

Vabljeni  
na Slovenski  
knjižni sejem  
(22.-27.11.):

22.11., 15. ura,   
Glavni oder: Pogovori z 
nikomer/Gespräche mit 
Niemandem z Branetom 

Senegačnikom

23.11., 16. ura,  
Pogovorna postaja: Rudi Mlinar 

v pogovoru o biografskem 
romanu o Prežihu
27.11., 10. ura,  

Oder mladih: Tončka Stanonik o 
„Klekljarici Polonci“ in klekljanju

iztok krevs

DRAGULJI 
ONSTRANSTVA
Primus, 2022, m. v., 347 str., 25 €

To bi bila lahko knjiga o divji boleči
ni ob izgubi otroka, ki trga telo na pol 
in človeku ne pusti dihati. Pisanje bi 
bilo lahko tožba obupanega, žalujo
čega očeta, ki ga je življenje vse prezgodaj oropalo za njegovega 
mladega sina. Pravzaprav bi bila to lahko tudi knjiga, do zadnje 
strani prežeta z žalostjo in trpkostjo. A v resnici ni nič od tega! V 
resnici je pisanje Iztoka Krevsa, tega zelo edinstvenega moškega 
sredi najboljših zrelih let, pretanjeno odkrivanje spoznanja, da se 
naše zemeljsko bivanje ne zaključi z zadnjim izdihom, ampak se v 
drugačni, za marsikoga nepojasnljivi obliki nadaljuje tudi po člo
vekovem odhodu s tega sveta. Avtor prepleta svojo osebno zgodbo 
s številnimi razmišljanji in uvidi iz sveta naravoslovja, teologije in 
psihologije, svoje doživljanje človekove nesmrtnosti oziroma nje
govega bivanja izven sveta materialnega in vidnega pa obogati s 
fotografijami oblakov, iz katerih odsevajo neslutene lepote, ki pre
segajo um in znanost. Knjiga se dotakne v dno duše in je najlepša 
hvalnica moči vere, brezčasni ljubezni in življenju v vseh (tudi pov
sem neslutenih) oblikah. > Vesna Sivec Poljanšek



zdravje, okrevanje
Bruno šimleša

(P)OSTATI ZDRAV
prevod: Neža Kralj
Mladinska knjiga,  
2022, pt. v., 471 str., 32,99 €

Bruno Šimleša (1979), priljubljen hrva
ški avtor literature s področja osebne 
rasti in duhovnosti, se po knjigah Šola 
življenja, Ljubeznoslovje, Umetnost živ
ljenja, Brez rokavic, Res nice in zmote o 
ljubezni in Kako vzljubimo sebe obrača k temam zdravja in bolezni. 
Za začetek postavlja novo paradigmo, ki jo strne v rek Zdravo telo v 
zdravem duhu, s katero želi opozoriti, kako pomemben del zdravja 
in zdravljenja je duševnost. Šimleša je podpornik holističnega pri
stopa, ki hkrati zdravi telo in duha, oziroma v tradicionalen proces 
zdravljenja telesa enakovredno vplete tudi srce in um, kot pravi avtor. 
Pristop je oblikoval na podlagi dolgoletnih izkušenj pomoči onkološ
kim bolnikom, pri katerih se je izkazalo, da se možnosti ozdravitve 
povečajo, če združimo oba načina zdravljenja. Obsežno gradivo, ki 
ga je ob tem zbral, je v knjigi razdeljeno na štiri razdelke. Poglavja 
prvega razdelka razložijo novo paradigmo zdravja. Drugi razdelek 
osvetljuje, čemu zbolimo. Govori o potlačenih čustvih in odnosih, 
ki nas kompromitirajo, o tem, kako slabimo lastno odpornost. Tretji 
razdelek sestavljajo poglavja, ki so osrednji del priročnika. Name
njena so tistim, ki so že zboleli, vendar jih je priporočljivo prebra
ti in premisliti, tudi če smo zdravi in če imamo med bolniki koga 
bliž njega. Četrti razdelek govori o telesu kot o tovarni zdravil. Avtor 
govori jasno, empatično, navdihujoče, sugestivno optimistično in 
neposredno. Navaja primere iz prakse, s katerimi ilustrira teoretični 
del, ključne misli pa poudari z afirmativnimi stavki, ki so osnovni 
gradniki polnega in zdravega živ ljenja. > Maja Črepinšek

ANATOMIJA DUHA
Vodnik po energijskem
zdravljenju, ki temelji na
modrosti hindujske,
krščanske in kabalistične
tradicije ter razkriva
prikriti stres, prepričanja
in stališča, ki povzročajo
bolezni
27,90 €

 Spletna knjigarna
izBranih knjig

  ZalozbaPrimus       zalozba.primus      Založba Primus

Novosti Založbe Primus

www.primus.si 

ORLOV LET
Knjiga, v kateri se 

Krišnamurti spoprijema s 
temami, kot so svoboda, 

sprememba, mir, 
nasilje in ne nazadnje 

transcendentalno 
22 €

ANASTASIJA: 
ZVENEČE CEDRE 
RUSIJE
V zapisanih pogovorih z 
Anastasijo spoznamo, 
kako je mogoče pozdraviti 
mnoge bolezni človeka, 
tako v telesu kakor v duši 
25 €

ŠAMANSKE  
ŽIVALI MOČI

Spoznajte modrosti 
in moči živalskega 

sveta ter se jih naučite 
aktivirati tudi v sebi

23,90 €

Drugi del iz zbirke Zveneče cedre Rusije

VLADIMIR MEGRE

Prenovljena izdaja2

Zvenece cedre 
Rusije

Bruce d. Perry, oPrah winFrey

KAJ SE TI JE ZGODILO?
Pogovori o travmi,  
odpornosti in okrevanju
prevod: Urška Pajer
Primus, 2022, m. v., 335 str., 32 €

Prvi odnosi z najpomembnejšimi 
ljud mi, pa najsi gre za starše, stare 
starše, skrbnike, vzgojitelje ali učite
lje, se v nas zarežejo tako globoko, da 

po vzorcu, ki smo ga dobili v ranih letih, kasneje oblikujemo prav vse 
odnose, pa najsi gre za zasebne ali poslovne. Navidezno še tako nepo
membni dogodki, predvsem pa občutenja, s katerimi smo bili preplav
ljeni v svojih nežnih letih, nam krojijo način našega odzivanja v stres
nih situacijah, obenem pa v nas prebujajo podobna (če ne celo enaka) 
čustva, kot smo jih nekoč v neki situaciji že doživeli. Zato je tako zelo 
pomembno, pojasnjujeta avtorja te knjige, dr. Perry, priznani psihi
ater in nevroznanstvenik, ter Oprah Winfrey, svetovno priljubljena 
voditeljica in producentka ene najuspešnejših pogovornih oddaj vseh 
časov, da začenjamo spoznavati, kaj iz naše preteklosti tudi dandanes, 
ko smo že odrasli, še vedno – pa četudi v navidezno povsem drugačni 
situaciji in ob drugih ljudeh, a s prav nič manjšo intenzivnostjo kot ne
koč – tako močno odzvanja v nas. V pričujočem delu nam omenjena 
avtorja skozi pogovor razčlenjujeta delovanje možganov, pojasnjujeta 
nam različne spektre travme in nas vodita vse do ugotovitev, da kljub 
naši preteklosti, četudi zelo težki in travmatični, vedno obstaja upanje 
za drugačno življenje. In to predvsem zaradi edinstvenosti naših mo
žganov, ki nam ob vztrajnem učenju in ponavljanju bolj zdravih vzor
cev vedenja in odzivanja na stres rišejo nove, lepše poti. Knjiga vredna 
poglobljenega branja za najrazličnejšo bralno publiko, strokovno in 
tudi laično! > Vesna Sivec Poljanšek



Zvezdano Mlakar, dolgoletno gledališko igralko, v življenju zanima marsikaj. Še najbolj človek, in to prav vsak, pravi, 
zato ni čudno, da je zadnjih šest let s takšnim navdušenjem na nacionalni televiziji vodila pogovorno oddajo Zvezdana, 
v kateri je gostila najrazličnejše goste. Tako zelo so se je dotaknili – ona pa s pogovori tudi vesoljnega slovenskega gle-
dalstva – da je iz vsega tega nastala knjiga z naslovom Pogovori, ki so mi spremenili življenje. So ji jih res? In kako zelo so 
se ob njenih pogovorih spreminjali Zvezdanini gledalci? O vsem tem v pogovoru s strastno bralko Zvezdano Mlakar, ki 
jo knjige spremljajo na vsakem koraku. Še en razlog več, da smo jo povabili na klepet za Buklo!

»Strast do branja privoščim prav vsem!«

intervju: Zvezdana Mlakar

Bukla: V svojem knjižnem pr
vencu ste omenili, da strast
no berete že od 16. leta da
lje, ko ste že začeli segati tako 
po Svetem pismu kot tudi po 
Dostojevskem. Kako ste dojemali branje ta
krat kot najstnica in kako ga danes kot zrela 
ženska?
Mlakar: Berem z veliko ljubeznijo in radostjo; ko 
berem, imam rada občutek, kako sestavljam bese-
de, kako te lezejo vame in kako si iz vsega sestav-
ljam slike. To me vedno fascinira, ker so to potem 
vedno samo moje slike. Zato tudi tako navdušeno 
delim strast do branja, ker bi to privoščila doživeti 
prav vsakomur. Skozi to se krepi tudi posamezni-
kova individualnost, tvoj lastni svet, in to je tisto 
najdragocenejše. Za to, kako doživljam branje v 
različnih obdobjih svojega življenja, pa imam prav 
poseben »test«. V roke vzamem Idiota od Dosto-
jevskega, ki sem ga prvič brala pri sedemnajstih 
letih. Spomnim se, kako je nekje vmes na treh ali 
štirih straneh opis nekega travnika. Kot najstnica 
sem te prizore samo preskakovala, čisto predolgi 
so se mi zdeli, potem pa sem isto delo znova brala 
pri svojih 30 in 40 letih in nazadnje pred približno 
šestimi leti. V vsakem obdobju sem bolj spoznava-
la, da čutim vedno več spoštljivosti do tistega opi-
sa travnika, za katerega si je nekdo vzel toliko ča-
sa. Obenem pa s tem, kako globoko in široko grem 
lahko v branje, pri sebi vedno bolj odkrivam neki 
notranji mir. Količina časa, ki ga porabim za takšno 
branje, mi postaja vse manj pomembna.
Bukla: Ali to torej pomeni, da so knjige, po ka
terih segate, iz leta v leto kvečjemu še bolj pol
ne zaznamkov in še bolj podčrtane? V svojem 
knjižnem prvencu ste namreč omenili, da ved
no berete s svinčnikom v roki ali pa ga imate 
vsaj kje pri sebi.
Mlakar: Res je. To sem počela za vse priprave na 
svoje oddaje in to počnem tudi, če berem čisto na-
vaden roman. Želim, da so knjige žive, da jim dam 
svoj pečat. Svinčnik in roka delata čudeže! To, da 
neki stavek obkrožiš ali pa nekam ob stran zapišeš, 
kaj se te je še posebej dotaknilo, ima svoj pomen. 

Ostaja globlje, ker si se pove-
zal preko roke, preko zapisa.
Bukla: V šestih letih ste v 
več kot sto oddajah gostili 
več kot sto gostov. Po kak
šnem ključu ste jih izbirali 
in kako so do vas prišle tu
di vse knjige, ki ste jih pred
stavljali v svojih oddajah? 
Mlakar: Ko so se gledalci na-
vadili na oddajo, so se zače-
njali obračati name na najra-
zličnejše načine. Zgodilo se je, 
da me je kdo obvestil, da je iz-
dal knjigo, prebrala sem jo, in 
če me je nagovorila, je bil člo-

vek preprosto kmalu že naš gost (nasmeh). Stvari so 
se res neverjetno lepo zlagale. Kot bi nama nekdo 
od zgoraj obema z urednikom Rokom Smolejem 
nasul zlatega prahu in nama rekel, izvolita, vredna 
sta. Če imaš odprto srce in duha, se stvari odvijajo 
kar same od sebe. Povrhu sem po naravi takšna, da 
me iskreno zanima prav vsak posameznik. Prepriča-
na sem, da ima čisto vsak v sebi nekaj, kar bi lahko 
delil z drugimi, in vem, da bi v vsakem lahko poiska-
la diamante, ki se skrivajo v njem. Zato me je moral 
potem pri izboru gostov urednik Rok včasih drža-
ti kar malo nazaj (smeh). Moram pa na tem mestu 
omeniti, kako zelo sem mu hvaležna, ker je ves čas 
verjel vame in me iskreno podpiral na vseh ravneh.
Bukla: Kako so se skozi oddaje spreminjali va
ši gledalci? V knjigi namreč omenite, da je pred 
šestimi leti, ko ste začeli snemati prve oddaje, 
še marsikatera tema veljala za tabu, kasneje pa 
so ljudje na neki točki celo začenjali pričakova
ti od vas, da odpirate stvari, o katerih drugi ne
radi govorijo.
Mlakar: Začelo se je s temo o menopavzi, saj sem 
bila takrat tudi sama ravno sredi omenjenega ob-
dobja. Takrat sem spoznala, kako se ženske tež-
ko pogovarjamo o tem; tudi meni je bilo namreč 
o menopavzi na neki način nerodno govoriti, kar 
kaže na neka nezavedna sporočila, ki jih nosimo v 
sebi. Potem pa sem na spodbudo Savine Atai ven-
darle odkrito spregovorila o menopavzi in – osta-
la živa (smeh). No, dobila sem nekaj malega nega-
tivnih komentarjev na družbenih omrežjih, a to se 
me ni dotaknilo. 

Po tej oddaji sem začela odpirati in rušiti tabuje 
tudi na vseh drugih področjih. In tega sem iskreno 
vesela! Kajti če se me kaj resnično dotakne, je to, 
da je človek pokončen, živi v skladu s svojo resni-
co in ne kloni pod pritiski družbe.
Bukla: Koliko pa so oddaje spremenile vas 
osebno?

Mlakar: Zelo. Ne vem, če bi zmogla brez vseh teh 
oddaj vzeti v svoje roke tako veliko metlo in po-
mesti marsikaj v svojem zasebnem življenju. Obe-
nem me je ves čas prežemal res odličen občutek, 
ko sem videla, da me podpira vsa Slovenija in da 
nisem edina, ki preživlja določene stvari, in tako 
smo si drug drugemu pomagali v marsičem. Še 
dandanes me ljudje ustavljajo na cesti in mi raz-
lagajo, katera oddaja jim je spremenila življenje. 
Bukla: In po vsem tem se je nato »zgodila« vaša 
knjiga. Je do nje prišlo spontano skupaj z uki
nitvijo vaše oddaje?
Mlakar: Ideja o knjigi je že dolgo tlela med nama 
z urednikom Rokom, sploh ko se je potem v ne-
kem trenutku nabralo že toliko materiala iz oddaj. 
A verjetno bi vse skupaj ostalo zgolj pri ideji, če ne 
bi letos zgodaj spomladi spodbudila Roka in mu 
rekla, da se je preprosto morava lotiti (nasmeh). 
Potem je sledil odločilni sestanek na Mladinski 
knjigi z urednico Urško Kaloper, ko sva med dru-
gim izvedela, da morava čim prej poprijeti za de-
lo, če želiva, da bo knjiga jeseni ugledala luč sve-
ta. Vmes so se dogajali trenutki, ko sem pisala, pa 
spet malo ne. Veste, jaz nisem pisateljica, jaz mo-
ram preprosto zajahati val, in ko steče, takrat lahko 
pišem, sicer pa ne. Obenem sem potrebovala tu-
di nekaj časa, da sem odkrila, o čem naj pišem, da 
bom to zares čutila. Opis gostov in njihove najpo-
membnejše izjave je namreč spisal Rok, sama pa 
sem potem dodala drugi del, kako sem vse skupaj 
doživljala jaz. Rok in Urška sta mi ves čas prigovar-
jala, naj pišem iz sebe, konkretno, svoje zgodbe, in 
res se je izkazalo, da je to tisto pravo. 
Bukla: V knjigi je čutiti, da ste vanjo res dali sa
mo sebe, še več, na neki način ste se v njej še bolj 
odprli kot v oddajah. Ali je odločitev za takšno 
potezo morda prišla tudi skupaj z modrostjo let, 
ko človek nenadoma spozna, da se mu ne da več 
pretvarjati in nositi vseh mogočih mask?
Mlakar: Preprosto se mi res ne da več spreneve-
dati in se delati lepše, kot sem! Po drugi strani pa z 
leti prideta tudi modrost in sposobnost, da drob-
ne resnice predstaviš z milino in se otreseš po-
trebe po ostrini, s katero bi morda nekdaj želela 
sporočati, veste, jaz sem takšna in takšna, pa naj-
si vam to paše ali ne. Svoje zgodbe preprosto pri-
povedujem tako, da z njimi lahko zdravim druge, 
tako kot druge zgodbe zdravijo mene. To je edi-
no, kar si želim. 
Bukla: Nekje v knjigi poveste tudi, da imate ze
lo radi pravljice. Ne le tistih, ki vas zazibajo v 
miren spanec, ampak še bolj one, ki vas ople
menitijo z raznimi življenjskimi modrostmi.
Mlakar: S pravljicami zrastemo, pravljica odraža 
arhetip tistega, kar si želi vsak od nas. Domišljijski 

zvezdana mlakar,  
rok smolej

POGOVORI, KI SO 
MI SPREMENILI 
ŽIVLJENJE
Mladinska knjiga,  
2022, t. v., 245 str., 27,99 €

pogovarjala se je: Vesna Sivec Poljanšek
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rok Petravič

POGUM & PREMAGOVANJE OVIR
Vodnik najmočnejših orodij za dosego vaših  
ciljev in srečnega konca
Academy Plus, 2022, m. v., 338 str., 24 €

Verjetno ga ni človeka, ki se ne bi občasno znašel pred zidom, 
čez katerega, kot se nam zdi v tistem hipu, nikakor ne moremo 
zlesti. In če takrat nimamo ob sebi ustrezne pomoči ali orodij, 
ki nas bi spodbudila k akciji in iskanju ustreznih rešitev, samo 

nemočno obstanemo na mestu, prepolni črnih misli in najslabših scenarijev. Dobra novica za 
vse tovrstne izzive je, da jim lahko uspešno kljubujemo oziroma še več, kot nam dokazuje tudi 
avtor tega dela, uspešen podjetnik, psihoterapevt in predavatelj, iz njih lahko odidemo kot he
roji! Petravič v svojem delu bralcu nikakor ne sadi rožic, ampak mu na podlagi lastnih življenj
skih izkušenj ponuja številna spoznanja, povrhu pa postreže tudi z marsikaterimi modrostmi 
največjih svetovnih mislecev. Vodnik vsebuje mnogotere preizkušene kognitivne tehnike, ki 
nam učinkovito pomagajo v trenutkih tesnobe, depresije in najrazličnejših strahov, obenem 
nas tudi poduči, kako nad občutke krivde, sramu, manjvrednosti in drugih neprijetnih čustve
nih stanj, ob vsem tem pa nas tudi opogumlja, kako poiskati pot do svojega življenjskega po
slanstva. Navdihujoče in zelo poučno delo za laike, pa tudi stroko! > Vesna Sivec Poljanšek

osebna rast

svet je namreč zelo pomemben, še posebej v 
časih, ko nam je težko, ko ni nič tako, kot bi mo-
ralo biti; takrat se oglasi modrost pravljic. Vedno 
je nekje začetek, vedno so nekje neke okoliščine 
in višek dogajanja, vedno je tudi neki suspenz. 
In predvsem se me dotakne tisti del modrosti 
pravljic, da konce vedno lahko napišemo sami.
Bukla: In katera pravljica v tem hipu najbolj 
resonira z vami?
Mlakar: Rada imam prav vse pravljice. Ampak 
ta hip mi najprej pride na misel pravljica o slo-
nu Jorgeja Bucaya. Mislim, da se z njo lahko po-
istovetimo prav vsi. Nekoč v mladosti so nas pri-
vezali na količke, in četudi smo vmes iz malih 
slonov zrasli v velike, smo še vedno privezani 
nanje, pa čeprav bi jih že zdavnaj zlahka izruvali.
Bukla: Vi ste svojega zagotovo že, mar ne? 
Tudi z oddajami in svojo knjigo.
Mlakar: Pravzaprav tovrstnih količkov že dolgo 
ni več (nasmeh).
Bukla: »Danes sem tukaj pred vami s svojo 
prvo knjigo, ki sem jo sanjala kot deklica,« 
zapišete na začetku knjige. Iz zapisanega je 
moč slutiti, da načrtujete še kakšno knjigo. 
Ali že kaj delate v zvezi s tem?
Mlakar: Knjiga, ki je pred vami, zaobjema pr-
vi izbor gostov – izbor je naredila najina ured-
nica Urška – iz mojih televizijskih oddaj. Če se 
bo lepo prijela med bralci, pripravljava z Rokom 
še drugo, ki je tako rekoč že napisana in v kate-
ri bova dala prostor še vsem tistim gostom, ki 
jih v prvi knjigi nisva omenila. Že načrtujeva nov 
koncept, vsaj v detajlih, da se ne bi ponavljala. V 
ospredju bo še vedno poklon iskrenemu in ja-
snemu pogovoru. Ob tem pa sama snujem tu-
di nekaj, kar imam v računalniku že približno 
štiri leta ali celo več. Tisto naj bi bila moja bio-
grafija, in to biografija vseh življenj, ki sem se jih 
dotaknila. Pišem jo, ko res čutim navdih, in ob 
tem se ne obremenjujem, ali bo razumljiva dru-
gim. Vsak jo bo začutil, kot jo bo. Saj veste, člo-
vek prebere s srcem več kot z vsem razumom!

Zvezdana Mlakar

marie Forleo

ZA VSE SE NAJDE REŠITEV
prevod: Barbara Lečnik
Primus, zbirka SamoSvoji, 2022. m. v., 317 str., 27,90 €

Založba Primus je postala v zadnjih letih prepoznana kot založ
ba, ki izdaja odmevne prevode za osebnostno rast in sprejemanje 
različnih miselnosti, ki izzivajo naše priučene poglede na svet. In 
takšna je tudi naslednja knjiga, ki nas že v uvodnem citatu po
uči: »Očitno je tisto, česar nikoli ne opazimo, dokler nekdo tega 
preprosto ne izrazi.« Čtivo svetovno znane »coachinje« Forleo je 
ravno to – pove nam vse, kar sami v sebi že vemo, vendar nismo prepoznali, dokler nam tega ni 
jasno povedala. Delo je tako po eni strani izjemno enostavno za branje, jasno strukturirano, po 
vsakem poglavju vas čakajo tudi praktični izzivi (vprašanja, kako spremeniti svojo realnost in 
doseči vse, o čemer sanjate). Po drugi strani pa je gradivo tako globoko in pomembno, da vam 
resnično lahko spremeni življenje. Ponudi orodja, predvsem pa drugačen pogled na že videno: 
»Prepričanja so skriti scenariji, ki vodijo naše življenje.« In kako se soočiti s temi prepričanji, 
jih prepoznati in naravnati tako, da nam služijo, ne pa nas omejujejo in ovirajo? Na to vam bo 
odgovorila ta knjiga. Obvezno branje za vsakega, ki si želi, da bi bil srečen tam, kjer je, in da bi 
obenem našel pogum za soočenje s strahovi, ki stojijo na poti njegovih sanj. > Ajda Vodlan
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mel roBBins

DAJ SI PETKO
Vzemi vajeti življenja v svoje roke z eno preprosto navado
prevod: Jure Šešet
Primus, zbirka SamoSvoji, 2022, m. v., 274 str., 25,90 €

Kolikokrat v življenju se zmoremo pohvaliti, četudi za navide
zno najbolj banalne stvari, se ob tem pogledati v ogledalu in si 
reči, da bomo zmogli?! Mel Robbins, ena najuspešnejših moti
vacijskih govornic in predavateljic ter avtorica svetovne uspeš
nice Pravilo petih sekund, priznava, da je tudi sama še do pred 
kratkim sodila v družbo nenehnih »samosaboterjev« in da je kot številni drugi pri sebi ves čas 
iskala napake, medtem ko je vse druge zlahka zmogla opogumljati in jih bodriti. A potem se 
je nekega dne temeljito vzela v roke, se prijaznejše pogledala v ogledalo – in v njem ne videla 
samo utrujene ženske srednjih let – ter svojemu odsevu dala radostno »visoko« petko! To 
svoje početje je ponavljala kar nekaj časa in o tem tudi objavljala na družbenih omrežjih, in to 
celo tako učinkovito, da se je iz vsega skupaj razvilo gibanje, ki mu zdaj sledijo milijoni ljudi po 
vsem svetu. Kajti petka – in še druge oblike samopohvale in samopotrditve, ki jih spoznamo 
v tej poučni in tudi humorja polni knjigi – nam daje upanje, odvrača nas od starih strahov ter 
nam krepi na novo pridobljeni moč in samozavest. Dajmo si torej vsak dan (vsaj eno) petko in 
živ ljenje bo kmalu vredno za čisto petico! > Vesna Sivec Poljanšek
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Björn natthiko lindeBlad,  
caroline Bankler, navid modiri

MORDA SE MOTIM
Modrosti gozdnega meniha
prevod: Katja Jenčič
Vida, 2022, t. v., 228 str., 27,90 €

Švedski avtor Björn Natthiko Linde
blad (1966–2022), predavatelj in uči
telj meditacije, je sredi dvajsetih let 
svojo poslovno kariero zamenjal za 
živ ljenje v tajski džungli in postal budi
stični menih. Knjiga Morda se motim 
je po njegovi vrnitvi na Švedsko, kjer 
so mu po sedemnajstih letih meništva 

diagnosticirali ALS, nemudoma postala uspešnica in prejela več pre
stižnih nagrad. Njegovo srednje ime »Natthiko« pomeni »tisti, ki raste 
v modrosti«, avtor pa v maniri srčnega, skromnega in modrega meni
ha pripoveduje o svoji nepredvidljivi življenjski poti, spoznavanju bu
dizma, prvih dneh v samostanu, o gozdni tradiciji za menihe in nune, 
askezi in bridkostih … Pred bralcem se razgrne v vsej svoji ranljivosti in 
dvomih, svoj konec pa sprejme pripravljen in z odprtim srcem. Njego
va zgodba bralcem po vsem svetu, v več kot dvajsetih jezikih, pomaga 
lažje krmariti med izzivi sodobnega življenja. > Renate Rugelj

marko Pogačnik

USTVARIMO  
KULTURO GAJE
prevod: Tadej Turnšek
Primus, zbirka Primula,  
2022, m. v., 310 str., 24 € 

Marko Pogačnik, ta izjemni vsestran
ski umetnik, nosilec številnih državnih 
nagrad za svoje likovne in druge dosež
ke, avtor državnega grba ter Unescov umetnik za mir, že od nekdaj 
večdimenzionalno gleda na življenje. Zaveda se, da naše bivanje na 
zemlji presega meje vidnega, otipljivega in razumsko dokazljivega, 
kar poskuša bralcu zelo nevsiljivo predstaviti tudi v pričujočem delu. 
Prihodnost človeštva je, kot vidi umetnik, v soustvarjanju z Gajo, ki 
predstavlja zavest planeta Zemlje, ter z njenimi elementarnimi sve
tovi in tudi z bitji iz vzporednih evolucij. Dandanašnji svet pogosto 
mačehovsko ravna z Zemljo, a ko bomo nehali verjeti, da imamo za
vezane roke in da ne moremo storiti ničesar, se nam bo počasi za
čela odpirati drugačna zavest. Okrepimo jo lahko, kot nam nazorno 
sporoča avtor te knjige, tudi s pomočjo nanizanih vaj za delo za du
hovno rast. Tako bomo zmogli vedno bolje spoznavati svoj resnični 
jaz, kar nam bo postopoma začelo odpirati pot do poglobljenega in 
opolnomočenega partnerstva med človeško kulturo in Gajo v vsej 
njeni enkratnosti in bogastvu. Knjiga, polna že prav revolucionarnih 
in edinstvenih idej, nam mehko kaže pot do sožitja vseh bitij na raz
ličnih ravneh življenjskega obstoja. > Vesna Sivec Poljanšek

Bilka Baloh

POST ŠIRI ZAVEST
Modrost celične inteligence
fotografije: Egon Cokan et al.
Društvo s srcem in glavo,  
2022, t. v., 185 str., 31 €

Po priročniku Post, seme zdravja – 
skrivnostni zapiski je Bilka Baloh, 
mentorica za terapevtsko postenje in 
prehranska svetovalka, napisala pri

ročnik, v katerem se osredotoča na pozitivne vidike postenja. Vsebina 
je tesno prepletena s spoznanji ajurvede, tradicionalne indijske me
dicine, ki je na zahodu priznana kot alternativna in komplementarna 
medicina. Avtorica razumljivo in utemeljeno, tudi na podlagi osebnih 
izkušenj, osvetljuje postenje kot pot k sebi. Govori o celičnih mehaniz
mih odziva na stres in vnetne procese. Poglavja vodijo od opredelitve 
simptomov na pot razrešitve z meditacijo, postenjem in zdravo prehra
no. Osvetlijo koristi posta na telesni, duhovni in mentalni ravni. Posve
tijo se vplivu črevesnih bakterij, predstavijo sodobne metode postenja 
in postenje pri raku in kemoterapiji. Slednje je podprto s pričevanji 
ljudi, ki jim je avtorica pomagala s svojim znanjem. Zaključno poglavje 
vsebino zaokroži z razmislekom o smislu življenja. > Maja Črepinšek

tea goloB

POLET VEČNOSTI
Spajanje v enost stvarstva, zv. 2
fotografije: Bojan Brecelj
Chiara, 2022, t. v., 108 str., 19 €

Knjigo, ki je nadaljevanje dela Dih 
neskončnosti, je težko uvrstiti v en 

sam žanr, primerneje bi jo bilo opisati kot neke vrste izkustveno 
doživetje. V kombinaciji zgodb in pesmi se prepletajo dejstva, raz
misleki in osebne izkušnje. Avtorica, ki je magistrirala iz kulturne 
antropologije in doktorirala iz sociologije, nam dovoli, da pokukamo 
v svet skozi njene oči. Popelje nas na popotovanje po svoji osebni 
preobrazbi. Skozi poglavja se odkriva, razvija in spreminja. Spodbuja 
nas, da se ji pridružimo in knjigo doživimo preko svojih notranjih 
čutil. Ob branju so naši sopotniki magična bitja, med stranmi sli
šimo angelsko petje in zmajev šepet. Besede dopolnjujejo prekra
sne fotografije Bojana Breclja, ki bralcu ponudijo dodatno oporo za 
vstop v nove prostore. To ni tipičen primer knjižne ustvarjalnosti in 
ne sledi klasičnim literarnim pravilom. Je odkritosrčno in toplo spo
ročilo, napisano na svojevrsten način. > Anja Kocijančič

marjan ogorevc

NISEM S TEGA PLANETA
Kako se prilagoditi zemeljskim energijam
Enost, 2022, m. v., 529 str., 32 €

Avtorja knjige poznamo kot bioterapevta in dolgoletnega raziskoval
ca alternativnih načinov zdravljenja. To je že trinajsta knjiga, ki jo je 
napisal, in predstavlja njegovo morda najbolj kontroverzno tezo, do 
katere je prišel v svojih bogatih praktičnih izkušnjah terapevta. Nje
govo izhodišče pri reševanju težav ljudi, ki pridejo k njemu po pomoč, 
je, da je »človek telesno, energijsko in duhovno bitje«, pri zdravljenju 
torej upošteva vse tri ravni. In pri tem je večkrat prišel do ugotovitve, 

da nekateri enostavno niso s tega sveta, 
zato jim nobena druga metoda terapije 
ni mogla pomagati. Knjiga pred nami je 
obsežna in je neke vrste učbenik za tera
pevte, ki jim bo v pomoč, ko se bodo sre
čali z zahtevnimi primeri posamez nikov, 
ki (kot da) niso z našega planeta. Laiki 
pa bomo morda lažje razumeli ljudi, za 
katere se zdi, da se v svetu enostavno ne 
znajdejo. Seveda pa je delo namenjeno 
tudi tistim, ki se bodo morebiti v njem 
našli kot »tujci na Zemlji« in jim bo lah
ko v pomoč. > Sanja Podržaj

Björn Natthiko Lindeblad
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ervin laszlo

ZNANOST IN AKAŠKO POLJE
Integralna teorija vsega
prevod: Miro Mrak
Primus, zbirka NeZavedno, 2022, m. v., 195 str., 22,90 €

Akaša je star vedski izraz za informacijsko energijsko polje, 
iz katerega izhaja čisto vse. Gre za polje neopisljivih zmo
žnosti, ki ga ne omejujeta ne prostor ne čas. Iz tega polja 
se poraja (tudi) vse tisto, kar nam je razumljivo, otipljivo 
in merljivo tudi v znanosti, od galaksij, zvezd in planetov 
do atomov in celo zavesti. In prav z gledišča akaškega polja, kot pojasnjuje avtor tega 
izredno zanimivega dela, še enega izmed njegovih številnih, po katerih vedoželjno segajo 
bralci po vsem svetu, lahko lažje razumemo transpersonalni svet zavesti in povezanost 
človeškega uma. Tako denimo začenjamo lažje prepoznavati moč prenosa podatkov med 
številnimi kulturami z različnih koncev sveta, ki so živele v različnih zgodovinskih ob
dobjih in za katere vemo, da niso bile povezane na nikakršen način, ki bi ga um lahko 
dojel. Knjiga nam na podlagi znanstvenih dokazov in integralne teorije na razumljiv na
čin odpira osupljive poglede na vseobčo povezanost živega in neživega onkraj mej časa, 
prostora in uma. In prav v spoznanju te edinstvene enosti se razkriva največja moč akaše 
in njenega polja! > Vesna Sivec Poljanšek

krišnamurti

ORLOV LET
Izvirni zapisi govorov in razprav v Londonu, 
Amsterdamu, Parizu in Saanenu
prevod: Maša Jelušič
Primus, zbirka Primula, 2022, m. v., 174 str., 22 €

»Ali je um dejansko lahko prost strahu?« To je le eno 
izmed pomembnih vprašanj, ki so zastavljena v knjigi, 
odgovor pa nam lahko temeljito spremeni naš način raz

mišljanja. To pa je tudi glavni namen avtorja Džiduja Krišnamurtija, enega največjih du
hovnih in filozofskih mislecev. George Bernard Shaw ga je opisal kot »najlepše človeško 
bitje, kar sem jih spoznal«. Zapisi v knjigi so izvirne besede iz njegovih govorov in vpra
šanj, ki so mu jih zastavljali v Londonu, Amsterdamu, Parizu in Saanenu. In čeprav je 
bilo to leta 1969, je še kako aktualno tudi danes, saj se naš način življenja v tem pogledu 
ni spremenil in še vedno smo (lastni) ujetniki. Pestijo nas težave na področju svobode, 
ločevanja zavestnega in nezavednega, iskanja smisla, vprašanja o strahu in celovitosti 
življenja. Predvsem pa je pred nami knjiga, ki povabi, da se opazujemo brez predsodkov. 
Ne analiziramo, le opazujemo. In ne verjamemo vsemu, niti avtorju. Navdihujoče branje, 
za katero si le vzemite čas! > Ajda Vodlan

karel grŽan

ZVEZDNE POTI
Kakor na Nebu tako na Zemlji
fotografije: Franjo Atelšek et al.
Sanje, 2022, t. v., 183 str., 27 €

Karel Gržan nam je že dobro znan po drznih tezah in proni
cljivih razmislekih. V pričujoči knjigi so zbrani izsledki nje
govih dolgoletnih raziskovanj ne samo zgodovine in literatu
re, temveč tudi konkretnega prostora med Savinjo in Sotlo, 
severno od Save. Ta zanj predstavlja mitsko krajino, v kateri 
postavitve starodavnih gradišč odslikavajo zvezdne konstelacije. Kar pa ni edinstvena la
stnost tega prostora – raziskovalci po vsem svetu namreč odkrivajo zemeljsko postavitev 
ozvezdij, najbolj značilno Orionovega pasu, ki se odseva na primer v treh piramidah v 
Gizi. Gržan pa na našem mitskem območju odkrije odslikave kar šestdesetih ozvezdij in 
to predstavi z zemljevidi, ki predstavljajo večji del knjige. Delo pred nami je namenjeno 
predvsem predstavitvi teze, avtor pa v njem že napoveduje naslednjo knjigo, v kateri bo 
ponudil obširnejše opise in utemeljitve. Vabi nas, da opustimo to, kar vemo do sedaj, in se 
spustimo v zemljevide mitske krajine ter razmislimo, kaj vse za človeka pomeni povezava 
med Nebom in Zemljo. > Sanja Podržaj

veronika 
Podgoršek

DAMA
Celostni vodnik 
za sodobno 
žensko
Mladinska knjiga,  
zbirka Ogledala, 
2022, pt. v. 303 str., 
29,99 €

Biti ženska v 
21. stoletju zna 
biti pogosto 
prek lemansko 
naporno! Druž
ba pričakuje od 
nas popolnost 
v vseh vlogah, a 
kaj, ko je ta po
gosto le kreacija 
medijev in raznih (lepotnih, prehrambnih, 
farmacevtskih …) korporacij ali pa projekcija 
neizživetih pričakovanj posameznikov. Vsega 
tega se še kako zelo zaveda tudi dr. Veronika 
Podgoršek, priljubljena psihoterapevtka in av
torica številnih knjig, med drugim tudi nedav
ne uspešnice Ljubezen na terapiji, ki je v svoji 
bogati in dolgoletni terapevtski praksi sedela 
nasproti toliko različnim predstavnicam než
nejšega spola in predano poslušala toliko ra
znovrstnih globokih izpovedi, da se je (tudi) 
ta njena knjiga zdaj izpisala malodane sama 
od sebe! Dr. Podgorškova se namreč strinja 
s prepričanjem, da ženskam sodobnega časa 
ni lahko. In to nam v tej knjigi tudi odkrito 
prizna. Pred nas razgrne številna (okostenela) 
prepričanja, ki se valijo iz generacije v genera
cijo in v nas pogosto puščajo takšne razvaline, 
da se jih, navajene delovanja po »avtomatizi
ranem vzorcu«, dolgo časa (morda pa sploh 
nikoli) ne zavemo. Včasih nam morda šele 
pogovor s strokovnjakom odstrani tančico 
z oči in nam pokaže, da lahko delujemo tudi 
drugače. Avtorica tega premišljeno zasnova
nega vodnika nas v svojem pisanju postopo
ma vodi skozi različna obdobja ženskosti ter 
vse pasti in izzive, ki jih posamezno obdobje 
prinaša s seboj. Tako najprej plujemo skozi 
mlado odraslost in spoznavanje prvih zaljub
ljenosti, ljubezni in vsega drugega, do življe
nja na pragu srednjih let in kasneje v obdobju 
viška zrelosti. Svoje teoretične razlage, nikdar 
puste, ampak polne živosti, obogati s pričeva
nji žensk iz različnih starostnih obdobij, vse 
skupaj pa začini še z izpovedmi iz moškega 
sveta, med katerimi je tudi kar nekaj vsem 
dobro poznanih imen, ki so se odločila iskre
no in javno spregovoriti o svojem odnosu in 
dojemanju žensk ter sobivanju z nami. Knjiga, 
ki zaradi svoje dodelane strokovnosti in pri
jaznega, vsem razumljivega podajanja vsebi
ne kliče k večkratnemu branju in uči vse nas, 
kako (p)ostati najboljša različica sebe oziroma 
– prava dama! > Vesna  Sivec Poljanšek

Veronika Podgoršek
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roman o tesnobi in  
ganljivi moči  

povezane skupnosti.

Po smrti babice se Krissy odloči raziskati svoje korenine,  zato se z babičinim  pepelom iz rodne  Avstralije odpravi  v oddaljeno Slovenijo. 



Razveselite vse svoje!

Nekatere knjige je subvencionirala Javna agencija za knjigo RS, nekatere pa so subvencionirane iz programa Ustvarjalna Evropa. Knjige Miš založbe so na voljo tudi v vseh bolje založenih knjigarnah.

www.miszalozba.cominfo@miszalozba.com01 721 45 40

Čudovita slikanica 
o sprejemanju in 

sodelovanju.

Izjemno zabavna  
zbirka, ki slavi domišljijo  

in kreativnost.  Svetovna uspešnica!

Napeta zgodovinska 

zbirka iz časa  

koliščarjev na  

ljubljanskem barju.

Srhljivi in kriminalno 

obarvani otroški 

romani priljubljene 

švedske avtorice.

Prvi del nove 

zgodovinske zbirke 

iz Valvasorjevega 

časa.

Zbirka na novo  

upovedanih kitajskih 

mitov in legend  

z ilustracijami osmih 

izvrstnih ilustratorjev.

Navada –  

železna  

srajca?  

Ni n
ujno!

Prilju
bljena  

mladinska  

pustolovščina  

iz obdobja  

selitve Slovanov.

Navdihujoče branje  

o pomembnih  

(družbenih) temah.

Kratke pripovedi  

o človeških zbliževanjih, 

oddaljevanjih in  

poslavljanjih z izjemno 

izpisanimi detajli. 

Ganljiva  ljubezenska zgodba in živa upodobitev Berlina 19. stoletja. 

Velika zbirka pravljic,  

ki pod površjem  

skrivajo bogato  

ljudsko modrost  

in globoke življenjske 
resnice. 

Mladinska  
pustolovska saga je 

nadaljevanje zbirke 
Ognjeno pleme.

Naslovniško odprta, 

razkošno ilustrira
na 

slikanica je očarljiv
 

poklon otroštvu in 

domišljiji.

Presunljiv mladinski  

roman o tesnobi in  
ganljivi moči  

povezane skupnosti.

Po smrti babice se Krissy odloči raziskati svoje korenine,  zato se z babičinim  pepelom iz rodne  Avstralije odpravi  v oddaljeno Slovenijo. 



72 169 | november–december 2022

za zabavo in spodbudo

radka Píro

NA KAJ POMISLIŠ,  
KO NEKDO REČE …
ilustracije: Oksana Drachkovska
prevod: Metka Bartol
Hiša knjig, 2022, t. v., 39 str., 22,90 €

»Vsak svet vidi nekoliko drugače. 
Ta pogled je odvisen od našega 
znanja in izkušenj, po drugi strani 

pa tudi od okolja, v katerem živimo.« Pisana slikanica na različnih 
primerih pripoveduje, koliko asociacij lahko imamo na eno samo 
besedo: zabava je tako lahko izmišljanje zgodb, igra s psom ali 
kockami, skakanje na tlakovcih, risanje, družabne igre, tekanje po 
gozdu, skakanje po postelji ali pa obisk muzeja. Kaj se pa tebi zdi 
zabavno? Prikupno čtivo za zabavno listanje, razmišljanje in učenje 
o življenju skozi igro. > Ajda Vodlan

katie daynes

POMAGAJMO 
SEVERNIM MEDVEDOM; 
POMAGAJMO ČEBELAM
ilustracije: Róisín Hahessy
prevod: Tinka Bačič
Grafenauer,  
2022, t. v., 46 str., 24,90 €/knjigo

Slikanici na prisrčen način predsta
vita klimatske spremembe in težave, 
ki pestijo današnji svet. Globalno se
grevanje in problem izumiranja čebel, 
ki lahko ogrozi celoten obstoj člove
štva, rešujejo otroci. Medvedom z 
Arktike poskušajo pomagati, saj so ti 
zaradi temperaturnih sprememb naj
bolj ogroženi. V drugi slikanici pa skupina otrok pomaga čebelam, 
da ne bi prišlo do njihovega izumrtja. Obe torej obravnavata zelo 
resno problematiko, a na otrokom prijazen način. Ponudita tudi 
rešitve, ki jih lahko uporabi slehernik. Otroci so iznajdljivi in do
miselni. S svojim nesebičnim obnašanjem ne pomagajo zgolj sever
nim medvedom in čebelam, pač pa celotnemu svetu. Če bi ljudje 
uporabili rešitve, predlagane v slikanicah, bi skupaj dosegli veliko v 
boju proti onesnaževanju. > Nika Hranjec

evelina umek

PO VODI, PO SUHEM  
IN POČEZ
Potepanja od Barkovelj  
do Škednja
ilustracije: Štefan Turk
fotografije: Danilo Pahor
Mladika, 2022. m. v., 125 str., 26 €

Štefan Turk (1974), Evelina Umek 
(1939) in Danilo Pahor (1972), trije tržaški Slovenci, cenjeni avtorji 
na področju zgodovine, beletristike in likovne umetnosti, so ustva
rili svež vodnik, ki mlade vabi na potepanja po območju Tržaškega 
zaliva in njegovega zaledja, po morju in po kopnem. Na potepanja 
se odpravi druščina prijateljev. Vse jih zanima: zgodovina, nekdanje 
življenje običajnih ljudi, stavbe, naselja, legende, izstopajoči ljudje, 
ki so pustili pečat v prostoru, poezija, arheološke in paleontološke 
najdbe, muzeji, openski tramvaj, naravni pojavi … Avtorji ob zgodbi 
o treh »možeh« v čolnu in v pohodnih čev ljih ustvarjajo bogat moza
ik podob in informacij o zanimivostih na poti. Vsebina je razdeljena 
na »potepanja«, ki jih je mogoče ponoviti v celoti ali po kosih. Fantje 
najprej veslajo ob obali od Barkovelj do Štivana, zavijejo v Timavo do 
njenega izvira, nato se potepajo peš in s tramvajem od Nabrežine do 
Bazovice, potem pa zavijejo še globlje v zaledje na pohod od Repna 
do Brega. Vodnik je zanimiv tudi z vidika prisotnosti slovenstva na 
tržaškem ozemlju. > Maja Črepinšek

ana gallo

UMETNIŠKE UGANKE
Preizkusi svoje možgančke in 
razvozlaj 25 umetniških ugank
ilustracije: Victor Escandell
prevod: Mateja Pestotnik
Hart, 2022, t. v., 63 str., 24,90 €

Izurite svoje možgančke, pred vami 
je knjiga ugank španske avtorice Ane 
Gallo in ilustratorja Victorja Escandelle. Njune ugankarice so te
matske, skupaj sta ustvarila že znanstvene in skrivnostne. Umetni
ške slonijo na resničnih obdobjih zgodovine likovne umetnosti in 
na zabaven način poskušajo otrokom razložiti glavne značilnosti 
posameznih obdobij, od prazgodovinske do moderne umetnosti. 
Na začetku so napisana navodila kako igrati in težavnostne stopnje, 
bralci pa so neprestano vključeni v dogajanje z odgovarjanjem na 
vprašanja po koncu vsakega sklopa. > Nika Hranjec

katja gorečan, erika nagode,  
tina zadravec, sara Ferčič

GOZD SPOMINA
ilustracije: Mia Zaletel
Pedagoška fakulteta,  
2022, t. v., 41 + 29 str., 22 €

Liza in dedek se odpravita v gozd. 
Dedek bi ji rad pokazal prav poseb
no drevo, ki so ga napadle drobne 

živalce, in Liza se izleta z dedkom veseli, dokler se ne spomni, da 
se je dedek zadnjič v gozdu izgubil. Kar naenkrat ni več vedel niti 
tega, kdo je Liza, niti tega, kje se je znašel … Terapevtska zgodba o 
demenci je projekt mladih avtoric, s katerim želijo ozaveščati o bo
lezni še zlasti otroke in mlade, da bi zmanjševali stigmo in povečali 
razumevanje bolezni tretjega življenjskega obdobja. Zgodbo Katje 
Gorečan in soavtorice Erike Nagode je z ilustracijami opremila Mia 
Zaletel, vizualno vsebino pa je koordinirala Sara Ferlič. Slikanici je 
dodana knjižica s predlogi za pogovor in različne dejavnosti z otroki, 
da z njimi razvijamo empatijo in poglabljamo razumevanje sporočila 
slikanice. > Maja Črepinšek
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nanna nesshöver

KAKO PREMAGAM ŽALOST; 
KAKO PREMAGAM STRAH; 
KAKO PREMAGAM JEZO
ilustracije: Eleanor Sommer
prevod: Mateja Malnar Štembal, Manja B. Škerleb
Grlica, 2022, t. v., 32–41 str., 19,90 €/knjigo

V slikanici Kako premagam jezo se opičjak po 
imenu Vim spopade z jezo. Že za dobro jutro mu 
gre vse narobe, nato pa mu živali v gozdu poma
gajo z nasveti, kako se soočiti z jezo – lahko tečeš 
hitro kot leopard, topotaš z nogicami kot slon, 
morda zatuliš kot tigrica ali si pobobnaš po pr
sih kot gorila. Na koncu Vim skupaj z lenivcem 
ugotovi, da se moraš včasih le s kom pogovoriti. 
V spremni besedi dr. Hopf pojasni, da je jeza le 
čustvo, ki ga občutimo, in pomembno je, kako 
se z njo spopademo. V zgodbi o strahu srečamo 
svizca po imenu Mum, ki se izgubi in prestraši. 
Skozi pripoved otrok najprej spozna, kako pre
poznati telesne spremembe, ki nakazujejo na naš 
strah, nato pa strategije, kako se na telesni (glo
boko brundanje, skakanje ...) in duševni ravni 
(vizualizacije) spopademo s strahom. To ni le knjiga za otroke, temveč je lahko 
v pomoč tudi odraslim, ki morajo premagovati tesnobe vsakdanjika in strah 
spremeniti v pogum, ki krepi našo samopodobo. V zadnji slikanici pa je podla
sica Ela žalostna, ker je izgubila svojega plišastega medvedka. In kako se živali 
soočajo z žalostjo? Mala volkulja glasno joka, polh se stiska v postelji, veverica 
skače, jazbec veliko govori, lisička pa pozna moč pravega objema. Kako pa ti 
premagaš žalost, strah ali jezo? > Ajda Vodlan

DOGODKI

Bart Moeyaert bo kot gostujoči 
avtor nastopil na treh dogodkih 
za odraslo publiko: 

– v četrtek, 24. 11., ob 18. uri na 
Društvu slovenskih pisateljev v 
Ljubljani;

– v petek, 25. 11., na Zavodu za 
kulturo in turizem Kostel na 
Petrini;

– v soboto, 26. 11., ob 11. uri na 
Glavnem odru Slovenskega 
knjižnega sejma na 
Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani. 

Toplo vabljeni!

Foto: Susanne Kronholm
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– v četrtek, 24. 11., ob 18. uri na 
Društvu slovenskih pisateljev v 
Ljubljani;

– v petek, 25. 11., ob 17. uri na 
Zavodu za kulturo in turizem 
Kostel na Petrini;

– v soboto, 26. 11., ob 11. uri na 
Glavnem odru Slovenskega 
knjižnega sejma na 
Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani. 

Toplo vabljeni!

Knjiga miniaturnih zgodb  Bratje  vas bo 
popeljala v otroštvo, polno domislic in zve-
davega raziskovanja sveta, majhnih lum-
parij in bratskih potegavščin, ob katerih 
pa je ves čas čutiti čudenje nad svetom in 
povezanost sedmih bratov. Zgodbe nav-
dušujejo s toplino in humorjem; ker so 
kratke, pritegnejo bralce začetnike, odli-
kujejo pa jih tudi bogata sporočilnost in 
jezikovne vragolije, v katerih uživajo sta-
rejši. Zbirko Bratje, za katero je Moeyaert 
prejel nizozemsko nagrado Wouterje Pie-
terse Prijs za najboljše mladinsko delo leta, 
je v slovenščino odlično prevedla Mateja 
Seliškar Kenda.

KUD Sodobnost International od 23. do 28. novembra gosti  
priznanega in večkrat nagrajenega belgijskega avtorja  
Barta Moeyaerta, prejemnika spominske nagrade Astrid Lindgren 

Bart Boudewijn Peter Moeyaert se je 
rodil leta 1964 v Bruggeju, in sicer kot 
sedmi sin, zaradi česar je bil po bel-
gijski tradiciji njegov boter sam kralj 
Baudouin I. Belgijski. Svoj prvenec je 
objavil že pri 19. letih, njegov opus 
pa obsega več kot štirideset naslovov. 
Ker njegova dela navdušujejo bralce 
vseh starosti, ima Moeyaert v belgijski 
literaturi posebno mesto, hkrati pa je 
eden najuspešnejših belgijskih mladin-
skih pisateljev, saj je poleg številnih 
domačih in tujih nagrad leta 2019 pre-
jel prestižno mednarodno spominsko 
nagrado Astrid Lindgren.

katja droBeŽ

MEDVEDEK SE 
BOJI TEME
Zgodba za tapkanje  
z otroki
ilustracije: Ksenija Konvalinka
Chiara, 2022, t. v., 48 str., 22 €

Vemo, da se otroci iz slika
nic veliko naučijo, prav tako pa je čas, ki ga preživijo s 
starši ob prebiranju, nekaj posebnega in predstavlja vez 
med otrokom in starši. Domača avtorska slikanica sko
zi prigode gozdnih živali predstavi tehniko tapkanja, ki 
blagodejno in sproščujoče vpliva na otroke, odganja pa 
tudi strah in stres iz otrokovega življenja. Avtorica Ka
tja Drobež, magistra ekonomije in diplomirana astrolo
ginja, izhaja iz lastne izkušnje. Sama je začela tehniko 
tapkanja uporabljati kot samopomoč, saj je bilo tako kot 
medvedka v slikanici tudi njo strah teme, a strahu ni že
lela več tlačiti. Pravi: »Ker sem se takrat morala delati, 
da strah ne obstaja, sem tudi kot odrasla ženska dolgo 
bežala pred svojimi najglobljimi strahovi in drugimi in
tenzivnimi čustvi ter občutki, dokler se nekega dne ni
sem zbudila tesnobna in izgorela. Takrat sem naletela na 
tapkanje, metodo EFT, s pomočjo katere sem si prvič v 
življenju dovolila čutiti strah, se z njim spoznati in ga 
obvladati.« Poleg zgodbe otrokovo pozornost pritegne
jo tudi prav ljične ilustracije Ksenije Konvalinka, otroci 
in starši se spontano naučijo tehnike tapkanja, na kon
cu pa je jasno poudarjeno tudi kako lahko tehniko sami 
uporab ljamo v vsakdanjem življenju. > Nika Hranjec
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dharmachari nagaraja

MALI BUDA ZA  
LAHKO NOČ
Razveseljujoče in navdihujoče 
zgodbe o sočutju in prijaznosti 
za otroke
prevod: Jernej Zoran
Primus, zbirka Prima za mlade,  
2022, t. v., 126 str., 22 €

Osemnajst sugestivnih budističnih zgodb za otroke, ravno prav dol
gih in pomirjujočih za lahko noč, govori o plemeniti osmeri poti, 
o osmih načelih budizma: pravilni zbranosti, pravilni nameri, pra
vilnem delovanju, pravilnem načinu življenja, pravilnem trudu … 
Osrednji del knjige sestavljajo starodavne zgodbe džataka, ki so na
stale od leta 300 pr. n. š. do 400 n. š. Zgodbe uvede prvi del knjige, 
namenjen staršem. Najprej predstavi Budo in budizem ter plemeni
to osmero pot, nato svetuje, kako zgodbe brati in jih pripovedovati, 
kako se poglobiti v budizem in stopiti na pot meditacije. Meditaciji 
je namenjen tudi zaključni del knjige s tremi vodenimi meditacijami 
za otroke. > Maja Črepinšek

www.zalozba-zala.si; 
facebook.com/zalozba.zala

Knjiga je izšla s pomočjo Javne agencije za knjigo RS.
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yuval zommer

MOJA VELIKA KNJIGA 
O CVETLICAH
prevod: Tanja Rojc
Grlica, 2022, t. v., 61 str., 24,95 €

Četrta Velika knjiga, ki jo lahko bere
mo v slovenščini, je posvečena cvetli
cam in je nastala v sodelovanju avtorja 
s Kraljevimi botaničnimi vrtovi Kew. 
Knjiga, ki se ponaša z res velikim formatom, je prava paša za oči, saj 
prinaša čudovite ilustracije raznih cvetlic in zanimiva dejstva o njih. 
Posamezna poglavja so posvečena določenim vrstam rastlin, nekate
ra pa tudi odnosu človeka do njih, saj knjiga poudarja pomen skrbi 
za okolje, kar je v teh časih, ko med drugim beležimo upad opraše
valcev, izjemnega pomena. Vznemirljivo, navdihujoče, predvsem pa 
cvetoče! > Veronika Šoster

magda n. garguläkovä

VELIKA KNJIGA NASPROTIJ
ilustracije: Katia Gaigalova
prevod: Metka Bartol
Hiša knjig, 2022, t. v., 43 str., 23,90 €

»Vsakdo gleda na okolico s svojimi očmi 
in jo dojema po svoje, kar je zagotovo 
dobro, saj to dela svet okrog nas zani
mivejši in bolj živ.« Čudovita slikanica 
prikazuje naš svet in na primeru nasprotij (prikazanih je več kot 500 
primerjav) dokaže, kako veliko lastnosti ima vsaka stvar, vsak človek, in 
tako kot lahko iščemo nasprotja, lahko iščemo tudi podobnosti – in naj
demo jih veliko! Kar nas loči, nas združuje. Zabavno! > Ajda Vodlan

Ben huBBard

KAKO SMO ŽIVELI  
V STARIH ČASIH
ilustracije: Christiane Engel
prevod: Breda Rajar
Mladinska knjiga, 2022, t. v., 64 str., 22,98 €

Knjigo Kako smo živeli v starih časih 
pripovedujejo otroci iz starega veka, 
ki predstavijo svoja življenja – kulturo, 
bivališča, verovanja, prehrano, igre, navade in še kaj. Prijetne barv
ne ilustracije spremljajo mnogi oblački z zanimivostmi in kar nekaj 
podatkov, ki pa so predstavljeni na nevsiljiv način s podobami, pušči
cami in napisi. Tako pobliže spoznamo Sumerce, Egipčane, Olmeke, 
Skite, Vikinge in še koga, obiščemo pa njihove templje, hiše in celo 
knjižnico. Poučno in izčrpno. > Veronika Šoster

za zabavo in spodbudo

Felicity Brooks

VSE O ČUSTVIH; VSE O 
SKRBEH IN STRAHOVIH;  
ilustracije: Mar Ferrero
prevod: Jelena Isak Kres
Grafenauer,  
2022, t. v., 32 str., 25,90 €/knjigo

Otroštvo večinoma dojemamo kot 
najbolj brezskrbno obdobje življenja. 
A tudi otroci se soočajo s strahovi, 
pestijo jih skrbi in druga negativna 
čustva. Vsekakor pa jih otroku lahko 
pomagamo razumeti in premagati. Fe
licity Brooks je napisala serijo otroških 
slikanic, ki slavijo nežnost, toplino, lju
bezen, prijateljstvo, empatijo, družino in raznolikost. V pričujočih 
delih se je lotila skrbi in čustev. Pravljici bosta na otroku prijazen 
način razložili, kaj so jeza, veselje, pomirjenost in preostala občutja. 
Delujeta kot priročnik, ki otroke skupaj s starši uči, kako se odzivati 
v določenih situacijah, tudi v tistih manj prijetnih. Otroci pri branju 
sodelujejo z odgovarjanjem na zastavljena vprašanja, s tem pa se tudi 
sami naučijo obravnavati vsakodnevne težave. > Nika Hranjec

anita ganeri

KAKO JE BITI LOVEC  
IZ KAMENE DOBE
ilustracije: Mariano Epelbaum
prevod: Tanja Železnik
Hart, 2022, t. v., 31 str., 19,90 €

Anita Ganeri (1961) je avtorica mno
gih izobraževalnih knjig za otroke, 
med katere spadajo Kako je biti Vi

king?, Kako je biti gladiator? in zgoraj omenjeno delo, ki nas popelje 
v življenje naših prednikov, v pozno kameno dobo, na same začetke 
civilizacije. Ob tem nadobudne bralce pouči o realnih zgodovinskih 
dejstvih, lovu na živali, pripravi ognja in gradnji bivališč, izdelavi orod
ja in lovu na mamute. Prisrčen otroški »učbenik«. > Nika Hranjec
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andy griFFiths, terry denton

65-NADSTROPNA 
HIŠICA NA DREVESU
serija Hišica na drevesu, 5. del 
prevod: Veronika Rot Gabrovec
Miš, 2022, t. v., 377 str., 30,95 €

Andy in Terry sta lastnika hišice na 
drevesu, ki raste, ker ji neprestano do
dajata nadstropja. Vsako je svoj svet, v 
vsakem se obeta neverjetna zabava. Tokrat se s fantoma podamo na 
dogodivščino, polno akcije, ki ju vodi skozi čas v družbi nebodigatreba, 
sitnega gradbenega inšpektorja (»Ali je hišica na drevesu zgrajena z 
gradbenim dovoljenjem?«). Inšpektor se na koncu izkaže kot dobrodo
šla pomoč, fanta pa spoznata, da je z mravljami treba ravnati spoštljivo. 
Zbirka noro zabavnih zgodb avstralskega ustvarjalnega para Andyja 
Griffithsa in Terryja Dentona prekipeva od domislic in črnobelih »na
čečkanih« ilustracij, ki dopolnjujejo besedilo, včasih pa ga tudi nado
meščajo, s tem pa ustvarjajo zelo privlačno branje. > Maja Črepinšek

ivan mitrevski

RDEČA RAKETA IN 
ZELENI PLANET
samozaložba, 2022. t. v., 47 str., 24,95 €

Piše se 23. stoletje, ko posadka Rde
če rakete, ki jo je Slovenska vesoljska 
agencija poslala na pot raziskovanja 
širnega vesolja, pristane na Rdečem 
planetu. Tam naletijo na domorodca, 

in ker je njihova glavna naloga poročanje o zanimivih najdbah, obiščejo 
njegovo vas, v kateri spoznajo zloveščega bradača, ki je nekaj čisto dru
gega kot to, za kar se izdaja, in to jih spravi v precejšnjo godljo. Strip, ki 
poudarja pomen skupnosti in varovanja narave na humoren, zabaven 
in odštekan način. In z veliko akcije, seveda! > Veronika Šoster

josÉ luis munuera

ČAROBNI PRSTAN
serija Volk Valter, knj. 3
barve: Christian Lerolle 
prevod: Kristina Šircelj
Graffit, 2022, t. v., 48. str., 16,95 €

Mirni volk Valter, ki živi samotarsko, 
spokojno življenje, v tretjem in zad
njem delu serije, naslovljenem Ča

robni prstan, med sprehodom naleti na dve čudni bitji, ropotulježa. 
Zaupata mu, da sta zbiratelju Sardinežu ukradla prstan moči, da ne 
bi mogel uničiti sveta, a zdaj ju lovijo vsa možna strašljiva bitja in 
prikazni, zato ga prosita za pomoč. Odlični španski stripar Munuera, 
soavtor stripov iz serij Merlin, Spirou in Fantasio, se v tej zgodbi na 
humoren in prismuknjen način naslanja na legendarnega Gospodar
ja prstanov. > Veronika Šoster

guillermo mordillo

ŽIVALSKO KRALJESTVO
serija Mordillo, knj. 1
prevod: Boris Perme
Graffit, 2022, t. v., 64 str., 24,95 €

V slovenščini se prvič predstavlja eden 
izmed najbolj cenjenih svetovnih kari
katuristov Guillermo Mordillo (1932–
2019), ki je poznan po likih, za katere so 
značilni okrogli nosovi, povezan pa je tudi z našim prostorom, saj je 
med letoma 1976 in 1981 angažiral Mikija Mustra, da je po njegovih 
stripih ustvaril serijo 400 kratkih filmov, predvajanih v kar 30 državah. 
Prihaja cela zbirka njegovih del, prva knjiga je posvečena živalskemu 
kraljestvu, ki ga je imel avtor pri upodobitvah res rad. Razne živali so 
prikazane med izvajanjem divjih podvigov ali v interakciji s človekom, 
vse pa spremlja absurden humor in nezamenljiva odštekanost, ki jo je 
znal pričarati le on. Prava poslastica! > Veronika Šoster

joann sFar, lewis trondheim, kerascoët, alexis nesme

SOMRAK; VRTEC NA OBISKU; serija Graščina
barve: Walter; prevod: Izar Lunaček
Graffit in Stripolis, 2022, t. v., 200/31 str., 24,95 €/16,95 €

Po Zlatih časih in Poldnevu smo dobili tudi Somrak oziroma tretji del 
široko razvejene francoske barvne serije Graščina, ki je začela nastajati 
leta 1998, zanjo pa je do danes ustvarjala smetana novega vala v sodob
nem francoskem stripu. Boj med dobrim (postarani Marvin) in zlim 
(mračni kralj Herbert) je še naprej brutalen in brutalno smešen, kar 

omogoča tudi dorasel, se pravi radikalno 
prostodušen prevod Izarja Lunačka. Da 
pa ne bi popolnoma zaobšli morebitnih 
prihodnjih bralcev tega serijala, je za
ložba Graffit izdala tudi strip Graščina: 
Vrtec na obisku, nekakšno »varstvo za 
otroke«, v katerem se lahko sprehodijo 
skozi vrhunsko izrisano srednjeveško … 
no, klanje, z marmelado namesto krvi. 
Mogoče. > Žiga Valetič

strip(ovsko)

Avtorska slikanica Modre ptičje misli prinaša devet duhovitih ptičjih zgodb. 

Nekatere male modre pernate junakinje se učijo brati, druge se spopadajo z 

domačimi nalogami ali umivanjem, nekatere pa sanjarijo o kravatastih igračah, 

maminem poljubčku ali počitnicah. Srečujemo se z modrostmi ptic, ki niso 

modre samo zaradi modre barve kril. »Modrosti se ne moreš naučiti. Moder 

prilezeš že iz jajca. Ali pa tudi ne,« reče modrin. 

Alenka Spacal (1975) je po poklicu filozofinja. Ukvarja se z ustvarjanjem 

avtorskih slikanic. Izšli sta dve njeni avtorski slikanici: Mavrična maškarada 

(Založba ŠKUC, 2013) in Kako ti je ime? (Bajalka, 2018). Avtorica pripoveduje 

svoje pravljice otrokom ob ilustracijah. Njene ilustracije so razstavljane na 

ilustratorskih razstavah doma in v tujini. 

20 €

VABIMO VAS V SVET BAJALKINE SLIKANIŠKE KULTURE.

www.bajalka.si
info@bajalka.si
031 528 029



Rubriko pripravlja:
pripravila: Slovenska sekcija IBBY

Nagrada in priznanja Slovenske sekcije IBBY

Slovenska sekcija IBBY letos že dvanajstič podeljuje nagrade in priznanja za izjemne dosežke na področju promocije mla-
dinske književnosti in branja. Z nagradami in priznanji izpostavljamo posameznike in organizacije, ki s svojim delom po-
magajo graditi in širiti poti med kakovostnimi knjigami in mladimi bralci ter ustvarjati bralce za vse življenje. Njihovo delo 
pogosto ostaja neopaženo, a so bistveni za prihodnost knjige in branja. Letos je žirija v sestavi Špela Frlic (predsednica), Tilka 
Jamnik in Irena Matko Lukan soglasno izbrala, izvršni odbor pa potrdil, da nagrado prejme Sabina Fras Popović, priznanji 
pa Robert Kereži in Založba Malinc.

mladinska književnost in branje

Nagrada Slovenske  
sekcije IBBY:
Dr. Sabina Fras Popović

Dr. Sabina Fras Popović, zaposle
na v Mariborski knjižnici, je že 
tri desetletja aktivna soustvarjal
ka različnih vsebin na področju 
mladinskega knjižničarstva, mla
dinske književnosti in branja, pri 
čemer se izrazito usmerja v spod
bujanje sodelovanja in povezova
nja. Angažirano je sodelovala pri 
uveljavljanju profila mladinskega 
knjižničarja, ustanovitvi Sekcije 
za mladinsko knjižničarstvo pri 

ZBDS in umestitvi priznanja zla
ta hruška na nacionalno strokov
no raven. Zasnovala in udejanjila 
je Center za spodbujanje bralne 
pismenosti Mariborske knjižnice, 
ki je že v kratkem času delovanja 
postal pomemben akter na naci
onalni ravni. Za knjigo in branje 
pogosto navdušuje v netipičnih 
okoljih in vedno znova premi
ka meje tudi tam, kjer se zdi to 
na prvi pogled neizvedljivo. Med 
njene pomembnejše dosežke so
dijo inovativni projekti: hokejska 
bralna postava, #športajmoinbe
rimo, serija podcastov, strokovni 

dogodki ABC bralne pismenosti 
in knjižna priporočila za mlade 
športnike in trenerje na spletnih 
straneh Olimpijskega komiteja 
Slovenije. Njena prizadevanja so 
prispevala k premikom v odnosu 
mladih in tudi vrhunskih športni
kov do branja ter splošne javnosti 
v prepoznavanju vrhunskih špor
tnikov kot navdušenih bralcev. 
Sodeluje v strokovnih komisi
jah Ministrstva za kulturo, Javne 
agencije za knjigo in Zveze bibli
otekarskih društev Slovenije, kjer 
je bila tudi predsednica. Kot pro
motorka knjige in branja vsesko

zi sodeluje, nastopa in objavlja v 
različnih kontekstih tako doma 
kot v tujini.

Priznanje Slovenske sekcije IBBY:
Robert Kereži

Robert Kereži, zaposlen v Maribor
ski knjižnici, že več kot 25 let deluje 
kot nepogrešljivi idejni in inovativni 
vodja mnogih projektov na področju 
promocije mladinske književnosti in 
bralne kulture za otroke in mladostnike. Njegovo delo zaznamuje
ta potrebi po gibanju in prepletanju različnih umetniških področij; 
izstopajoči so njegovi raznovrstni in premišljeni pristopi za delo 
z mladimi bralci in mnoga povezovanja z različnimi ustanovami v 
Mariboru in tudi širši regiji. V mreži Mariborske knjižnice predano 
in zavzeto izvaja pravljične ure, pravljične vesele počitnice, vodstva 
po knjižnici z informacijskim opismenjevanjem, izvaja nacionalni 
projekt Rastem s knjigo, pripravlja razstave in vodstva po razsta
vah, vodi pogovore z avtorji in ilustratorji, sodeluje pri snemanju 
pravljic za radio in opravlja delo tajnika revije Otrok in knjiga. Kon
tinuirano sodeluje v različnih projektih in na festivalih.

Priznanje Slovenske sekcije IBBY:
Založba Malinc

Založba Malinc si prizadeva za večjo knji
ževno raznolikost, saj se osredotoča na iz
dajanje del s španskega govornega področja, 
s špansko kulturo povezanih manjšinskih li
teratur ter manj poznanih literatur. Razvija 
projekte, ki bi sodobne mlade pritegnili k li
teraturi, medijem in drugim dejavnostim, npr. športu in gibanju. 
Izvaja bralne projekte: Leo, leo, Španska vas, Ambasadorji Nogo
metastični, Odprta knjiga: GG4U (skupaj s KUD Sodobnost Inter
national) in mednarodne bralnospodbujevalne projekte: Evropska 
književna raznolikost za mlade bralce, Glavne strani evropske lite
rature, Poti do evropske književne raznolikosti, Pokrajine književ
ne raznolikosti. V svoje projekte vključuje ranljive skupine, posebej 
osebe z disleksijo. Z umestitvijo promocije branja »na isto stran« 
posrednikov pa odpira prostor za premislek o pomenu različnih ak
terjev na literarnem polju tudi za širšo kulturo in družbo.

Podelitev nagrade in priznanj Slovenske sekcije IBBY: 25. 11. 2022 ob 13h na Slovenskem knjižnem sejmu na prireditvi Zgodbe so 
 krila  (Pisateljski oder). Podelitev nagrade in priznanj sofinancira Javna agencija za knjigo RS.

Slovenska sekcija IBBY v mednarodnem prostoru

Letos je v Maleziji potekala bienalna konferenca Mednarodne 
zveze za mladinsko književnost – IBBY, ki so se je udeležili tudi 
predstavniki Slovenske sekcije. Podeljena so bila priznanja ustvar
jalcem mladinske književnosti, med njimi tudi slovenskim ustvar
jalcem. Katja Zakrajšek se je na častno listo IBBY uvrstila s pre
vodom knjige Clémentine Beauvois #3špehbombe, Igor Šinkovec 
z ilustracijami v knjigi Si že kdaj pokusil luno (avtor Boštjan Go-
renc), Andrej Rozman Roza pa s knjigo Rimuzine in črkolazen 
(ilustracije Zvonko Čoh). Priznanji sta dobila tudi nominiranca za  

Andersenovo nagrado Damijan Stepančič in Peter Svetina, ki 
se je v letu 2022 kot prvi slovenski ustvarjalec že drugič uvrstil 
med šest finalistov za to osrednjo mednarodno nagrado na podro
čju mladinske književnosti. Na občnem zboru IBBY je bilo izvo
ljeno novo vodstvo. Nova predsednica je Sylvia Vardell, po dvaj
setih letih pa smo znova dobili predstavnika v izvršnem odboru 
IBBY – članica izvršnega odbora IBBY za obdobje 2022–2024 
je postala Tina Bilban. V novembru je bila razglašena tudi žiri
ja za Andersenovo nagrado 2024, njen član bo tudi Pavle Učakar.
Več informacij na: www.ibby.si
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mladinsko

luna al-mousli

SOLZA IN NASMEH; Moje otroštvo v Damasku
prevod: Peter Svetina
KUD Sodobnost International; zbirka Zvezdogled,  
2022, t. v., 125 str., 22,90 €

Solza in nasmeh je pripoved iz otroštva mlade ustvarjalke Lune 
AlMousli, ki se je rodila v Avstriji, odraščala v Damasku, se
daj pa živi in dela na Dunaju. V izjemno poetičnem romanu 
je zbrala svoje spomine na zgodnja leta v Siriji, kjer sicer niso 
živeli v pretiranem pomanjkanju, vendar njihove življenjske okoliščine zato niso bile nič manj 
drugačne; otroci so hodili v strogo šolo, spoznavali Koran in molili, se učili razstavljati in 
sestavljati orožje. Velikokrat so slišali slabe novice. Kruta sirska realnost je del njene družine 
pognala v selitev v Evropo. Kljub vsemu pa se Luna spominja tudi lepih trenutkov in obe deže
li sta izoblikovali njeno sedanjo osebnost. Knjiga, ki je čudovito oblikovana (avtorica jo je na
mreč naredila kot zaključno delo na študiju grafičnega oblikovanja), vas bo nekaj naučila: vsi 
smo le ljudje in to, kar vsrkamo v otroštvu, nosimo s seboj celo življenje. Izjemno pomembno 
delo, ki bo osvetlilo življenjske preizkušnje begunstva in nam pokazalo, da lahko ljudje, ki 
nimajo samo ene identitete, ostanejo z dvema in ljubijo obe. > Urška Bračko

Več na: 
01 519 2000, info@grafenauer.si

www.grafenauer.si

Žlahtna izdaja, v kateri
so vse pedenjpesmi

zbrane na enem mestu.

Pesniški biser, v katerem 
se dva vrhunska umetnika 

srečujeta v besedi in obliki.

Razigrano slikanico z 
dvovrstičnimi verzi o živalih 
krasijo imenitne ilustracije.

Nova klasika norveške 
božične literature in ena 
najbolj ganljivih božičnih 
zgodb, prevedena v kar 
31 jezikov. 

Medotova dobrota  
prižge luč prijateljstva  
in spoznanje, da je 
najlepše darilo lahko  
tudi nematerialno.

Slikanica o  
neprecenljivem  

zakladu – pravem 
prijateljstvu. 

Knjige,  
ki puščajo sledi!
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neda alaei

TO NISVA MIDVA
prevod: Marija Zlatnar Moe
Miš, zbirka Z(o)renja, 2022, t. v., 193 str., 29,95 €

Odkar je Sanni pred letom dni umrla mama, mora štirinajstle
tnica sama skrbeti zase, za dom in za očeta. Zanj se je življenje 
ustavilo. Pozablja na hčer in hrano, z depresijo pa se spopada 
tako, da se pogreza vase. Spi, da bi pozabil. Kadar je buden, 
se zapira v sobo. Za zaprtimi vrati piše, ne da bi kaj napisal. 

Sanna bi ostala povsem sama, če ne bi imela empatične učiteljice, ki jo pozorno opazuje in 
pogosto vpraša, kako ji gre. Toda kako naj komurkoli poveš, kako težko je breme odraslosti, 
če si hudo ranjen? Pogumno dekle, prava borka, je prisiljeno v soočanje z običajnimi naj
stniškimi težavami s šolo in vrstniki, prvimi iskrami ljubezni, izgubo najboljše prijateljice, 
vrstniškim zavračanjem … Večplasten roman subtilno, modro in čuteče govori o žalovanju (o 
fazah žalovanja), o posledicah zamenjave vlog starša in otroka, o vrstniških odnosih, vendar z 
zaključkom, ki nakazuje, kako priplezati iz težke preizkušnje nazaj na svetlobo. Zato učinkuje 
empatično, spodbudno in optimistično. Norveška pisateljica Neda Alaei (1991) je zanj prejela 
norveško nagrado za prvenec in za novinko leta 2020. > Maja Črepinšek

igor karlovšek

IZGON; serija Ognjeni trije, knj. 1
ilustracije: Milanka Fabjančič
Miš, 2022, t. v., 286 str., 30,95 €

Vse od starodavnega slovanske
ga praznika kupala dalje bije 
Plamenovo srce samo še za po
stavno in brhko Živo. A njuna 
mlada ljubezen je že vse od za
četka kamen spotike Živinemu očetu, večno nejevoljnemu 
poveljnikovemu namestniku Vladimirju. Že tako ali tako se 
plemeni Vladimirja in Ognjena, glavnega poveljnika slovan
ske vojske in Plamenovega očeta, ne razumeta najbolje, zdaj 
pa je mednju prišla še ljubezen njunih otrok. A to še zdaleč 
ni glavna težava obeh trmoglavih poglavarjev; na vsakem 

koraku za njunimi plemeni oprezajo izdajalci iz obeh ljudstev, ki potem vse novice nosijo 
Obrom, zasidranim ob sotočju Sav. Ko se potem nenadoma vmes prikrade še smrt enega od 
vodij slovanskih plemen, se vse skupaj močno zaostri. Za glavnega krivca velja Plamen, ki 
se mora zaradi življenjske nevarnosti skupaj s svojo ljubljeno Živo in svojima bratoma uma
kniti daleč za obronke bližnjih hribov ... Odlična zgodovinska saga, prva od treh iz serije 
Ognjeni trije, prinaša napeto branje, ki s svojimi izjemnimi opisi dogajanja in dramatičnimi 
zasuki odstira dodatne vpoglede v življenje naših prednikov iz časa slovanskega poseljeva
nja našega ozemlja. > Vesna Sivec Poljanšek

Igor Karlovšek



Rubriko pripravlja: pripravili: Kristina Picco in Katja Kemperle  
MKL Pionirska – kompetenčni center za mladinsko književnost in knjižničarstvo

Utrip svet(eg(a

Priznanja zlata hruška

Ob letošnji knjižni produkciji zlatih hrušk in preostalih priporočenih knjig, ki tako kot vsako leto prinašajo bogastvo tem in 
vidikov, smo razmišljali o vse bolj iščočem človeku in njegovi človečnosti. O tem, kako se slehernik ukoreninja v svoj čas in 
prostor, kaj ga pri tem ovira, opogumlja, od kod črpa moč, kdo mu stoji ob strani in kam ga vodi izbrana pot.

Iz knjižnice ...

Da bi se v tem razmisleku čim bolj približa
li sami tvarini zgodb in njihovih niti, ki sega
jo globoko v samo strukturo sveta, se vedno 
znova preizprašujemo, kakšen je pravzaprav 
utrip posameznega človeka – utrip srca (in 
človeštva – utrip sveta), kaj mu je (še) svéto in 
ali ga je na potovanju skozi pogosto nepregle
dne meglice ukleščil lasten ego.

Ta in podobna vprašanja si lahko seveda za
stavljamo vsakič, ko preberemo kakovostno 
knjigo, pa vendar ob vsakoletni produkciji na 
površje privre en poudarek, en odtenek, ki se 
odslikava ne samo v prebranih zgodbah, tem
več tudi v točno določenem trenutku, obdob
ju, v katerem nam na pot pridejo ljudje, raz
misleki, doživljanja, prebliski: ta trenutek je 
svét, saj je minljiv in hkrati brezčasen in ne
ponovljiv.

Knjige, ki smo jim (iz)merili utrip, zrcalijo 
paleto odtenkov, ki so v svoji pojavnosti ne
skončni. V tej verigi izpostavljamo le peščico, 
vsak bralec sam pa naj si na to unikatno ogrli
co naniza svoje dragocene bisere.

Apokalipsa, kot nepovraten zaključek vse
ga, je priklic zavedanja o krhkosti obstoja in s 
tem mrzlično iskanje smisla lastne biti, vred
nosti in vrednot, ki kljub neizbežnemu koncu 
še utripajo v zavesti in ga s tem na nek način 
presegajo (Konec, Če se bo dan končal, Zrcal
ka: Vihar odmevov, Miceni svobodni možje, 
Podnebne spremembe). 

Apokaliptična usoda pa ni edina, ki je 
zmož na vzbuditi te presežne in kompleksne 
procese; tudi ob smrti ali težki bolezni po
sameznika (kar bi lahko poimenovali »oseb
na apokalipsa«) se odpirajo podobna brezna 
in hkrati ob njih vznikajo novonastala upanja 
in/ali novi temeljni gradniki življenja (Zob
je morskega psa, Divjina, Snežena sestra, Lu
ka izgubi očka, Balada o drevesu, Lisičja lu
na, Kraljica smeha, Bratov kožuh, Konec …). 
Naj ob bolezni posebej izpostavimo vidik sta
ranja, ki ga predvsem upoveduje tematika de
mence (Plima, Moja babica ne ve, kdo sem).

Vidik biološkega konca pa poudarja še ena, 
v zadnjem času vse bolj prisotna »igralka« te
ga sveta – tehnologija. Podobno je tudi tu bra
nik utripa zavedanje lastne človečnosti in sa
mospraševanje. Kje je nepovratna točka, ki za 
vedno pogoltne zasebnost, edinstvenost, člo
veškost, kdo je še sposoben čutiti in kdo ljubi
ti, kam vodi pot zaupanja – v pogubo ali od
rešitev, ipd. (Mira ve vse, Ujemi me, če padem, 
Človek prihodnosti, Hekerji).

Vendar ne iščimo izgovorov in stranpoti – 
za ohranjanje svétega smo v prvi vrsti odgo
vorni sami. Kot posamezniki in kot družba 
smo ves čas postavljeni pred svojevrstne in 
pogosto pretežke izzive, ko poskušamo usto
ličiti spoštovanje, podporo, bližino in spreje
tost (Ava, Thug: Vse se vrača, Krik, Zgodba o 
malem starem možu, Dekle, ki se ni balo med

vedov, Romeo in Julija iz sosednje ulice, Zgod
be iz soseske, Najdenka iz Puhljevega gozda, 
Čez gore in čez morje, Fronta, Deklica z vžiga
licami, Klub čudnih otrok, Dnevnik mladega 
naravoslovca, Jaz sem taka, ti si tak …). 

Navsezadnje moramo torej najprej in pred
vsem razgaliti sebe. Še utripamo?

(Besedilo je eden od uvodnikov  
Priročnika za branje kakovostnih 

mladinskih knjig 2022.)

Priznanje zlata hruška je vseslovenska knjižničarska nagrada za kakovostno mladinsko knjigo, ki jo od lani skupaj podeljujeta 
Mestna knjižnica Ljubljana in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Priznanja bomo slovesno podelili na Prazniku zlatih 
hrušk na 38. Slovenskem knjižnem sejmu v torek, 22. novembra 2022, ob 11. uri na Gospodarskem razstavišču v dvorani Urška. 
Letošnja priznanja zlata hruška prejmejo naslednje knjige:

Zlate hruške so del projekta bralne kulture, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Kategorija izvirna slovenska 
mladinska leposlovna knjiga

Vinko Möderndorfer 
Romeo in Julija iz sosednje ulice

Ilustriral Jure Engelsberger
Založba Miš

Kategorija izvirna slovenska 
mladinska poučna knjiga

Mihael Glavan
Naš Jurčič

Ilustriral Damijan Stepančič
Mestna knjižnica Grosuplje

Kategorija prevedena  
mladinska leposlovna knjiga

Jaap Robben 
Bratov kožuh

Prevedla Stana Anželj
Mladinska knjiga

Kategorija prevedena  
mladinska poučna knjiga

Aleksandra Mizielinska  
in Daniel Mizielinski 

Pod zemljo
Prevedla Staša Pavlović

Mladinska knjiga
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daniel höra

TARČA
prevod: Andrea Potočnik
Skrivnost, 2022, t. v., 118 str., 21 €

Robert je še do pred kratkim živel čisto 
vsakdanje najstniško življenje: hodil je 
v šolo, se v prostem času družil s pri
jatelji in se ukvarjal s športom, povrhu 
pa mu je srce vedno bolj bílo za sošol
ko Mieke, ki je prišla v njihov razred na nekajmesečno izmenjavo iz 
Nizozemske. A potem se je njegovo življenje raztreščilo na drobne 
koščke! Roberta so sošolci obtožili objave neke fotografije z najstni
ške zabave, ki je v hipu zaokrožila med mladimi. Na v resnici povsem 
nedolžnega najstnika so se začele zlivati številne obtožbe, pa tudi 
grožnje. Robert je vedno bolj obupan, starša mu, kot se zdi, ne stojita 
ob strani, ob tem pa tudi Mieke vedno bolj dvomi o njegovi nedol
žnosti. Nič čudnega, da vse skupaj pelje do skoraj usodnega Rober
tovega dejanja … Pretresljiva zgodba, kakršnih je žal v zadnjih letih 
vse več tudi v resničnem življenju, odpira temo vrstniškega nasilja in 
vseh posledic, ki jih to prinese (predvsem) za žrtev. Odlično večge
neracijsko branje v poduk in razmislek! > Vesna Sivec Poljanšek

mladinsko

Ne zamudite odličnih popustov 
v času knjižnega sejma na 
www.sodobnost.com!

BRANJE ŠKODUJE NEUMNOSTI!

Velika 
izbira 

vrhunskih 
knjig 

odličnih 
avtorjev
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daniel höra

PRIJATELJSTVO?  
PA KAJ ŠE ...
prevod Andrea Potočnik
Skrivnost, 2022, t. v., 147 str., 22,90 €

Glavni junak mladinskega romana 
o prijateljstvu in izdaji je Matthis, ki 
pride na novo šolo in hitro obvelja 
za piflarja, ki je dober v matematiki, 

zato je še toliko bolj navdušen, ko ga v svojo družbo sprejme pri
ljubljeni Richard. Kmalu pa se začnejo odnosi med Matthisom in 
novimi sošolci še bolj zapletati, in jasno je, da mu nekdo škodi za 
njegovim hrbtom. Richard ga začne redno spravljati v težave, pri tem 
pa ves čas manipulira z njim in ga prepričuje, da je stvari razumel 
narobe, in sčasoma tudi Matthisu postane jasno, da njegov novi naj
boljši prijatelj ni čisto to, kar se zdi, ampak se skriva za konkretno 
fasado. Roman o tem, kako pomembno je najti prave prijatelje in 
zaupati lastni presoji. > Veronika Šoster

amelie murmann

SRCE NA KLIK
prevod: Mateja Malnar Štembal
Grlica, 2022, t. v., 102 str., 19,95 €

Caro ima cilj: z dobrimi ocenami bo 
prišla na višjo stopnjo gimnazije in 
nato nadaljevala šolanje. Ve, da je šola 
pomembna, saj vidi, kako je opuščeno 
šolanje spremenilo življenje njeni mami, 
ko je zanosila še kot gimnazijka. Ker jo 
je kmalu zatem zapustil Carin oče, se težko prebija skozi življenje. Caro 
zato zaljubljenost enači z grožnjo svetli prihodnosti. Carina najboljša 
prijateljica Mariella pa ima povsem drugačne načrte. Lahkotna in igri
va je, ustvarja lasten YouTube kanal, šolanja pa ne namerava nadalje
vati, saj že ve, da bo delala v družinskem podjetju. Zgodba se začne, ko 
Mariella preprosi Caro, da jo pospremi na casting za snemanje videa s 
fantom, ki je zvezda nemške YouTube scene. Tam Caro sreča nekoga, 
zaradi katerega ji zaplešejo metulji v trebuhu … Nemška avtorica Ame
lie Murmann (1991) je tudi sama uspešna lastnica YouTube kanala na 
temo mladinskih in fantazijskih romanov. > Maja Črepinšek
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otroškopoezija za mlade
BarBara gregorič gorenc

JAMAMAJ
ilustracije: Dunja Jogan
Mladika, 2022, t. v., 51 str., 24 €

Jamamaj je japonska sviloprejka in 
pesem, po kateri je naslovljena nova 
pesniška zbirka Barbare Gregorič 
Gorenc. Z njo prede nežne, svileno 
bleščeče niti poezije za bralce vseh 
starosti, za otroke, mladino in odra

sle. Za vse, ki še občutijo, da je nekaj v zraku, čeprav bi kdo rekel, da se 
čuti le veter, ki radi zajašejo Pegaza in z njim poletijo v nebo in še vedo, 
kje se najdejo čarovnije. Iskriva, sveža poezija, stkana iz nežno boža
joče preje verzov, se spreletava od prvič zaljubljenih misli do (preveč) 
zaskrbljenih, od sanjavih do začudenih nad čudežem novega življenja. 
Pesniške zbirke Barbare Gregorič Gorenc (Negotove pesmi, Tri pike …, 
Če bi Lili, Kolibri in tigri …) so bile nagrajene z znakom kakovosti zla
ta hruška ter večkrat nominirane za nagrado večernica in Levstikovo 
nagrado. > Maja Črepinšek

andreja Borin

ČUDOVITI VRT
ilustracije: Marta Bartolj
Miš, 2022, t. v., 31 str., 26,95 €

Nova pesniška zbirka Andreje Borin 
(1969) odpira skrivna vratca v čudovit 
vrt, na katerem je prostor za vsako
gar, za rastline, živali in ljudi. V njem 
vse živo žužlja, cveti in šumi. Sprele
tavajo se ptice in frfotajo metulji, na

ravi vlada globok mir kot sredi gozdne jase med starimi hrasti, kjer se 
pase srna. Nežno žuboreče rime, primerne že za bralce prvega triletja 
osnovne šole, pripovedujejo o drobnih čudesih. Pozornost usmerjajo 
na naravo, na vsakdanje prizore, na drobno vrtnico, na njen edini cvet. 
Na kamen s črtami. Na črička. Vabijo k osredotočenemu opazovanju, 
premisleku o bistvenem, o lepoti, raznolikosti in večnem spreminjanju. 
Nadaljujejo pot, ki jo je pesnica začrtala z zbirkami V mesto mravlja se 
odpravlja, Majhen svet in Drevo in ptica. > Maja Črepinšek

mateja gomBoc

SPOSOJENA  
BABICA ŠTEFI
ilustracije: Jaka Vukotič
Miš, zbirka Čiv!,  
2022, t. v., 183 str., 28,95 €, JAK

Mama in očka odpotujeta na službe
no pot za ves teden, babice in dedki 
pa nimajo časa, da bi poskrbeli za Ulo, 
Jana in malega Lukca. Zato otroci do
besedno čez noč dobijo za varuško popolno neznanko, sposojeno 
babico Štefi, ki je stara tabornica, svetovna popotnica in upokojena 
učiteljica. Z njo ni dolgčas niti trenutek! Vseeno ji je, če ostane kuhi
nja nepospravljena do večera, raje otroke odpelje plezat na drevesa 
takoj, ko je naloga narejena. Zamujanje v šolo ne pride v poštev, toda 
domača opravila, kot sta urejanje vrta in skupno pripravljanje ve
čerje, zna spremeniti v čarobne dogodivščine. Navdušujoča zgodba 
Mateje Gomboc o varuški, ki je še boljša kot Mary Poppins, je zgod
ba o sprejemanju drugačnosti, pogumu, da stopiš iz okvirov in vsak 
dan poizkusiš kaj novega, pa tudi opomin odraslim, da preveč pravil, 
varovanja in omejitev otrokom ne koristi. Za pisateljico, prevajalko 
in avtorico učbenikov je mladinski roman deveta avtorska knjiga 
(Matic in Meta za ohranitev planeta, Na potep v naravo, Drobni ko
raki velikih junakov, Tinka na kvadrat …), ki jo namenja otrokom in 
mladim. > Maja Črepinšek

spletna knjigarna: www.hartpublishing.si
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Andreja Borin

Barbara Gregorič Gorenc

kristina ohlsson

KAMNITA DRUŽINA
Stekleni otroci, knj. 3
prevod: Mita Gustinčič Pahor
Miš, zbirka Kriki,  
2022, t. v., 169 str., 28,95 €

Švedinja Kristina Ohlsson (1979) je 
uspešna politična strokovnjakinja, 
nekdaj zaposlena pri Organizaciji za 
varnost in sodelovanje Evrope (OVSE), 
pri bralski javnosti pa znana kot večkrat nagrajena avtorica kriminal
nih romanov za odrasle in otroke. Po Steklenih otrocih in Srebrnem 
dečku smo v seriji dobili še tretjo (samostojno) otroško kriminalko 
o dogodivščinah treh prijateljev iz švedskega mesteca Ahus. Simona 
z veseljem pričakuje praznične dni, da bi lahko več časa preživela s 
svojo babico, a ta nepričakovano zboli, potem pa Simona sliši škri
pajoče korake v prazni sobi, nekdo na vrtu premika babičine kipe 
in glasovi iz stare kasete ji prigovarjajo, da mora pohiteti … Čas je, 
da pokliče svoja prijatelja Billie in Aladina, da ji pomagata razrešiti 
skrivnost. > Beti Hlebec
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otroško
Peter svetina

NEKAJ JE V ZRAKU
ilustracije: Petra Preželj
KUD Sodobnost International,  
zbirka Čudaške prigode,  
2022, t. v., 126 str., 24,90 €, JAK

Večkrat na
g r a j e n e m u 
avtorju je 
znova uspe
lo pričarati 
hudomušne 
in zabavne, a 
hkrati tople 
zgodbe, ki so 
p o p o l n o m a 
svojevrstne, k 
čemur se podajo tudi ilustracije. V prvi spo
znamo Ajdo Petjo, ki naredi očka iz papirja, 
zato da bi bil z njo, tudi ko mora na službe
no pot. V drugi se z Ajdo, ki je samo Ajda in 
je starejša od Ajde Petje, in njenim dedkom 
odpravimo v Prago. Tam iščeta telefonsko 
številko simpatične kolegice, namreč listek s 
številko je dedek pred mnogimi leti pozabil 
v telefonski govorilnici. V tretji zgodbi pa z 
racakom iz Prage odletimo na pot po svetu, 
da bi našli Ajdo, ki je tako kot njen dedek 
pred leti tudi nekaj pozabila. Nazadnje se vse 
zgodbe združijo tako, da nam srce poskoči in 
se ogreje. Čudovito! > Sanja Podržaj

andy riley

EDVIN GIZDALIN
in gromozovita snežna kepa
prevod: Meta Osredkar
Miš, 2022, t. v., 190 str., 29,95 €

Edvin Gizdalin in zabavne pustolovščine 
se vračajo! Že peti prevod priljubljene hi
bridne zbirke bo navdušil vaše otroke, ki se 
bodo ob branju »krohotali«. Edvin se mora 
tokrat spopasti z dvomom o svojem kralje
vskem nazivu, ob tem pa se ta dvom udeja
nji v namišljeni osebi Tončki. Vendar to še 
ni najhujše! Grad in njegove prebivalce bo 
moral rešiti pred ledenim ljudstvom, ki ga 
je cesar Nurbison prepričal, da je Edvin zlo
ben in nosi naziv Vroči. Ledeni stvori zato 
mislijo, da jih hoče Edvin uničiti. Bo mla
di kralj zmogel premagati dvom in še rešiti 
kraljestvo? > Urška Bračko

neli k. FiliPić

KDO JE KRIV, DA JE ZIMA 
BELA in druge zgodbe
ilustracije: Ana Zavadlav
Pivec, 2022, t. v., 58 str., 24,90 €

Neli K. Fili
pić, avtorica 
ml adinsk ih 
r o m a n o v 
in slikanic 
Fronta, Kaj 
ima ljubezen 
s tem, Solze 
so za luzerje, 
Punčka in ve
likan, Jasmin 
in srečni ce
kin, Požar, Povej mi po resnici … (slednja 
sta bila nominirana za nagrado desetnica), 
v novi slikanici predstavi prvošolko Elo. 
Deklica ve, kaj hoče. Postala bo detektivka, 
a ne, ko bo odrasla, ampak kar takoj. Na
šla bo dom babici, ki je pozabila, kje živi, 
odkrila bo plen, ki ga je nekje pozabil tat, 
in nato še tatu, ki ga bo predala policistki. 
Z novim daljnogledom v devetih krajših 
zgodbah radovedno opazuje svet, se igra 
in sanjari. Spotoma pa najde izgubljene 
ključe, odtise tačk zobne miške in škatlo, 
ki diha. V njej je kužek, ki postane njen de
tektivski pomočnik … > Maja Črepinšek

www.malinc.si info@malinc.si

Prelistajte sveže izdaje založbe Malinc 
na Slovenskem knjižnem sejmu



za najmlajše

manica k. musil

PRIJATELJICI
Pivec, 2022, t. v., 27. str., 22,90 €, JAK

Ela in Pika sta najboljši prijateljici. 
Toda Ela bi se rada igrala tudi z dru
gimi, Piki pa to ni prav. Eli ne dovoli, 
da bi govorila z drugimi otroki. Uka
zuje ji, da se sme igrati le s tistimi, 
ki jih je sama izbrala za prijatelje. In 

povrhu vsega določa, kako naj se kdo igra. Kaj naj stori Ela? Slikanica 
Manice K. Musil govori o pridobivanju in brušenju socialnih veščin, 
odnosnem nasilju, čustvenem izsiljevanju ter o reševanju konfliktov. 
Zaključi se s strokovnim nasvetom dr. Katje Košir, kako ravnati pri 
medvrstniškem nasilju. Posebnost slikanice so šivane, lepljene in kvač
kane ilustracije, za katere je bila avtorica, ki je dosegla mednarodno 
prepoznavnost tudi na največjih knjižnih trgih, večkrat nagrajena s 
pomembnimi nagradami v tujini in doma. > Maja Črepinšek

katarina macurová

ZAKAJ NOČEŠ 
CVETETI?
prevod: Esther Daniela Kogoj
Hiša knjig, 2022, t. v., 26 str., 19,90 €

Medved je na svojem vrtu odkril 
čudovito novo rastlino. Lepo je skr
bel zanjo, zalival jo je in ji vsak ve
čer voščil lahko noč. Rastlina je lepo 

rasla, le zacvetela ni in ni. Tako pripoveduje besedilo, ilustracije pa 
hkrati prikazujejo, kaj se dogaja nad zemljo, kjer medved občuduje 
liste rastline, in pod zemljo, kjer rastlina korenini. Rastlina ne cveti, 
ker pridno debeli oranžen koren! Nekega dne koren opazi družina 
zajcev, ki ima pod zemljo svoj brlog … Duhovita zgodba z vzpore
dnim prikazovanjem zgodbe in iskrivim zaključkom pove, da doga
janje razumemo bolje, če se postavimo na različna gledišča. Slovaška 
avtorica Katarina Macurová je slovenskim bralcem znana po slika
nicah Katera je prava žoga? in Edi se uči leteti. > Maja Črepinšek

marius marcinkevičius

KAMENČEK
ilustracije: Inga Dagilè
prevod: Klemen Pisk
Pivec, 2022, t. v., 49 str., 24,90 €

Poleti leta 1943 deček Etan in njego
va prijateljica Rivka, otroka sredi zla 
druge svetovne vojne, spuščata zma
ja. O, ko bi mogla z njim poleteti na 
svobodo! Odkar so prikorakali vojaki, se je nebo stemnilo. Povsod 
so črni ptiči. Nekega dne odpeljejo očka, nato izginjajo cele druži
ne. Tudi Rivka. Kdor izgine, se ne vrne nikoli več. Ganljiva zgodba 
pripoveduje o žrtvah holokavsta, o bližnjih, ki smo jih izgubili, toda 
tudi o tem, da ne odidejo povsem, dokler jih ohranja ljubeč spomin. 
Otroške knjige nagrajenega (IBBY, 2020) litovskega avtorja Mariusa 
Marcinkevičiusa (avtorja slikanice Abir) so prevedene v številne je
zike. > Maja Črepinšek

julie Fulton

DOMIŠLJAVA  
GOSPA STANISLAVA
ilustracije: Jona Jung
prevod: Aleksandra Kocmut
Lipa, 2022, t. v., 28 str., 15,95 €

Gospa Stanislava je ure in ure strmela v svojo podobo v ogledalu, 
da se je od peta do klobuka uredila v najbolj damsko damo v vsem 
mestu. Potem se je sprehajala, da bi jo lahko vsi občudovali. Nekega 
dne je zagledala plakat, ki je vabil k izboru najboljše dame. Izbran
ka bo smela v imenu mesta pozdraviti kraljico. Za Stanislavo ni bilo 
dvoma – zmagati mora! Toda na poti na izbor je v parku zagledala 
majhnega kužka, ki se je utapljal v ribniku. Ne da bi pomislila nase, 
je planila v blatno vodo. Ubogo živalco je rešila, toda blatna in mokra 
ni mogla na izbor … Rimana slikanica z zelo prikupnimi ilustracija
mi pove, kaj je resnično pomembno in kdo je tisti, ki ga občudujemo. 
Julie Fulton s slikanico nadaljuje zbirko (Gospe Preobjedi najlepše 
bilo je pri jedi, Dani Kovač je bil pravi kričač, Radovedna Marjanca 
Medvedna, Jon Zavadlav je ves čas ukazoval), ki se duhovito osredo
toča na premislek o vrednotah. > Maja Črepinšek

slavko Pregl

O FANTU, KI JE IMEL  
RAD PTIČKE
ilustracije: Anka Kočevar
Mladinska knjiga, zbirka Velike slikanice, 
2022, t. v., 24 str., 19,99 €

Dedek je zbil iz deščic ptičje hi
šice, Taras jih je pobarval. Jeseni 
Taras dedku pomaga obesiti ptičje 
hišice, in ko zapade sneg, skupaj 
opazujeta, kako se ptički sprele
tavajo do zrnja v hišicah. Spomla
di pa Tarasa in sestrico Elo čaka 
presenečenje. Dedek pravi, naj na 

vrtu poiščeta čokoladna jajčka. Podarjajo jima jih hvaležni ptički … 
Druga slikanica Slavka Pregla o dečku Tarasu (O fantu, ki je lepo 
pozdravljal) je nežna in hudomušna zgodba, ki osvetljuje drobne 
dogodke, kakršni sestavljajo najlepše otroške spomine. Avtor je 
prejemnik številnih nagrad za otroško in mladinsko leposlovje, 
med drugim Župančičeve nagrade, Levstikove nagrade ter nagrad 
večernica in desetnica. > Maja Črepinšek

alenka sPacal

PLASTELINČICA  
IN ČASOPIS
Bajalka, 2022, t. v., 36 str., 20 €

»Kaj je to kultura?« sprašuje mala 
Plastelinčica člane svoje družine 
Plastelinkovih, ko v časopisu, ki ga 
zjutraj vsi veselo pričakujejo, vidi 
rubriko »Kultura«. Od vsakega so
rodnika dobi različen odgovor, o če

mer nato govori s svojo prijateljico Plastelinkico. Njej se časopis sicer 
zdi dolgočasen, a skupaj kmalu ugotovita, da se z njim da početi še 
veliko več, kot ga zgolj brati. Po njem lahko rišeta, lahko pa postane 
harmonika, žoga, ladjica ali celo letalo! Tako nam vsestranska avtorica 
s simpatičnimi liki, ki jih je predhodno oblikovala iz plastelina, izvirno 
predstavi, kaj vse je časopisna kultura. Domiselno! > Sanja Podržaj

Alenka Spacal Slavko Pregl
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za najmlajše
laurence Bourguignon

MIKLAVŽEVI ČEVELJCI
ilustracije: Annette Boisnard
prevod: Esther Daniela Kogoj
Hiša knjig, 2022, t. v., 24 str., 17,95 €

Spet je tu tisti najlepši čas v letu, ko 
Miklavž s svojimi pomočniki peče 
piškote in se nato v noči s petega na 
šesti december odpravi obdarovat 
pridne otroke. V dneh pred tem ča
robnim večerom, ko otrokom pušča dobrote v nastavljenih čeveljcih, 
je zaposlen do vratu, zato ni čudno, da tik pred odhodom nikjer ne 
najde svojih čeveljcev. Njegov prijatelj osel mu svetuje, naj se na pot 
do otrok odpravi kar v copatih, in Miklavžu ne preostane drugega, 
kot da ga uboga. Ko se po obdarovanju kasneje z oslom vrneta do
mov, Miklavž naposled najde svoje čeveljce. Dobri mož zdaj ve, zakaj 
jih prej ni našel nikjer … Prikupna pravljica, ki nas potopi v čarob
nost decembrskih dni. > Vesna Sivec Poljanšek

magdalena kozieł-nowak

VSE LETO NA DEŽELI
prevod: Tanja Rojc
Grlica, 2022, t. v., 25 str., 19,90 €

Velika slikanica brez besed z bogatimi 
ilustracijami pripoveduje o dogajanju 
na kmetiji iz meseca v mesec, iz ene
ga letnega časa v drugega. V ospredju 
ilustracij so kmečko dvorišče in vrt, 
domačija in hlev, v ozadju polja in gozd. Na dvorišču so domače živali 
in ljudje: družina, sosedje, prijatelji … V daljavi vidimo prosto živeče 
živali. Prizorišče je ves čas isto, ilustracije pa niso enake. Januarja sneži, 
otroci se igrajo s snegom, domače živali pogledujejo iz hleva, v daljavi si 
na poljih iščejo hrano divji pujsi. V naslednjih mesecih je vse drugače. 
Slikanica poljske avtorice, gosto posuta z drobnimi duhovitostmi, spod
buja podrobno opazovanje in vabi k pogovoru. > Maja Črepinšek

heather Pindar

POZOR, POZOR 
HUDOZOBKE!
ilustracije: Susan Batori
prevod: Tanja Rojc
Lipa, 2022, t. v., 27 str., 16,90 €

V džungli pod razmajano brvjo 
neslišno prežijo zvite piranje Hudozobke. Brv prečkajo živali z glasbili, 
ki se odpravljajo na panterjevo zabavo – miš ima ukulele, koza boben, 
medved pa tubo. Hudozobke jih prepričajo, naj jim kaj zaigrajo, saj 
računajo, da se bo brv strgala in poskrbela za slastno pojedino, a to 
je račun brez krčmarja. Slikanica, polna pesmic in glasbe, ponuja ne
pričakovan preobrat in kanček črnega humorja. > Veronika Šoster

jure Preglau

POGOLTNI ZMAJ
ilustracije: Katerina Kalc
Zala, zbirka Mušnica,  
2022, t. v., 28 str., 23 €, JAK

Pogoltni zmaj je prva objavljena knji
ga Jureta Preglaua, vodje Znanstvene 
založbe Filozofske fakultete in izkuše
nega urednika. Slikanica poleg všeč
nega besednega zaklada in poučnega 
nauka vsebuje tudi doživljajske ilustracije Katerine Kalc, akademske 
slikarke in ilustratorke. Pogoltni zmaj se naseli v vasici, polni otroške 
domišljije in iznajdljivosti. Ko odrasli um odpove zaradi strahu, se 
otroci nadloge, pogoltnega zmaja, lotijo kar sami. Z iznajdljivostjo ga 
premagajo in preženejo iz vasi. Ob branju otroci ponotranjijo dobre 
lastnosti, ki jih imajo glavni junaki, in se naučijo prepoznati slabe 
vključno z njihovimi posledicami. > Nika Hranjec

soledad romero mariño

KLUB BRIVNICA
ilustracije: Xiana Teimoy
prevod: Marjeta Prelesnik Drozg
Hart, 2022, t. v., 49 str., 24,90 €

Soledad Romero Mariño je diplomi
rana grafična oblikovalka, ki sta jo do 
ustanovitve lastne založbe vodili strast 
in ljubezen do knjig. Poleg grafičnega 

oblikovanja je avtorica tudi urednica revije, podpisala pa se je pod več 
otroških knjig, izdanih v Španiji. Pričujoče delo je prava detektivka, ki 
se dogaja v Čikagu leta 1921. Prikazani so kultura, družbeno dogajanje 
in življenje tistega časa. Bralec lahko s pomočjo lika pisateljice Vol
demar sam pride do ugotovitve, kdo je pravi morilec, če pa mu to ne 
uspe, je ta razkrit na zadnjih straneh. Zabavno. > Nika Hranjec

amÉlie javaux

MOJA NEPOVEZANA 
DRUŽINA
ilustracije: Annick Masson
prevod: Maša Jazbec
Grafenauer, 2022, t. v., 24 str., 23,90 €

Glavni junak je hišni ljubljenček, pes Pi
škotek, ki ob prihodu pametnih naprav 
v družino ne skriva svojega razočaranja. 
Njegova človeška družina neprestano strmi v ekrane, tudi otroci, zato 
izgubijo stik sami s seboj in drug z drugim. Ne počnejo več stvari, v 
katerih so včasih uživali. Avtorica, priznana belgijska psihologinja, na 
prikupen in duhovit način prikazuje zasvojenost s pametnimi napra
vami in pomembnost medsebojnega stika, ki ga ne morejo nadomesti
ti telefon, tablični računalnik ali video igrica. > Nika Hranjec

christine naumann-villemin

MOJE HLAČE SO IZGINILE!
ilustracije: Quentin Gréban; prevod: Esther Daniela Kogoj
Hiša knjig, 2022, t. v., 26 str., 21,90 €

Koalček Nik se znajde v silni stiski! V kabini za preoblačenje na ba
zenu mrzlično išče svoje hlače, a ker jih ni nikjer, se v šolo poda kar 
v rdečih spodnjicah z belimi srčki. Tako zelo ga je sram pred sošolci, 
da stori marsikaj, da ga le ne bi odkrili. Potem pa se zgodi nekaj 
nepredvidljivega: Nikovi najboljši prijateljici Pandani spodrsne na 

odpadlem listju in nesrečno čofne v 
ribnik ob šoli. Koalček ne pomišlja 
niti za hip in takoj skoči za njo, da 
bi jo rešil, in ko naposled oba sreč
no splezata na breg, so sošolci nav
dušeni nad pogumnim Nikom, za 
njegove spodnjice pa se noben sploh 
ne zmeni. Zabavna zgodba o iznaj
dljivosti in srčnosti. > Vesna Sivec 
Poljanšek
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za najmlajše
lela B. njatin

SMER SRCA
ilustracije: Tina Dobrajc
KUD Sodobnost Internacional,  
2022, t. v., 38 str., 25,90 €

Ribica, ki je celo življenje preživela 
v akvariju, se kar naenkrat znajde v 
prostrani vodi. Sprašuje se, ali je to morje, o katerem so druge ribe v 
akvariju govorile kot o kraju svobode. A bila je osamljena, dokler je ne 
pokliče deklica in ji razkrije, da se je znašla v vodnjaku. Ribica in dekli
ca se pogovarjata o tem, kaj pomeni biti svoboden. Ali to res pomeni 
imeti neomejene možnosti, ali je pomembno še kaj drugega? Ribica 
nazadnje ugotovi, da lahko pravo smer v življenju odkrije le tako, da 
sledi svojemu srcu, ki bije v sozvočju s srci vseh ostalih. Vse poti se od
prejo takrat, ko nismo sami, ampak smo povezani z drugimi. Ljubeče 
sporočilo dopolnjujejo nežne in iskrive ilustracije. > Sanja Podržaj

Bina štamPe Žmavc

SKRINJICA  
SINJEGA MAKA
ilustracije: Svjetlan Junaković
Pivec, 2022, t. v., 25 str., 24,90 €

Na robu velikega mesta sta živela 
dedek in babica, obkrožena s polji 
pozabe in drobnega ptičjega pe
tja … S skrbno izbranimi besedami, 
ki zvenijo kot pesem, Bina Štampe 
Žmavc tke srebrno prejo poetične 
zgodbe o času, izgubi spomina in 

besed, uhajanju misli, izgubi sebe in bližnjega, ob tem pa pripoveduje 
toplo zgodbo o ljubezni, medsebojni podpori, upanju in večnem kro
gu življenja. Pisateljica, pesnica in dramatičarka Bina Štampe Žmavc 
je avtorica številnih del za odrasle in otroke. Za dosežke na področju 
literature za otroke je bila nagrajena z nagradama desetnico in ve
černico (Živa hiša, Cesar in roža). Slikanico, ki se odlikuje z bogatim 
jezikom in domišljijo, imenitno dopolnjujejo ilustracije Svjetlana Ju
nakovića, prejemnika Levstikove nagrade. > Maja Črepinšek

magda n. garguláková

ŽELIM SI
Gasiti požare; Vzgajati otroke v 
vrtcu; Plesati balet; Zdraviti ljudi
ilustracije: Patrick Corrigan
prevod: Metka Bartol
Hiša knjig, 2022, t. v., 12 str., 9,99 €/knjigo

V štirih kartonkah češke pisateljice 
Magde N. Gargulákove in v Angliji ro
jenega ilustratorja Patricka Corrigana 
deček in deklica predstavljata poklice: 
kaj počnejo, kaj potrebujejo – katere 
pripomočke uporabljajo, kakšni so nji
hovi delovni prostori in v kakšnih okoli
ščinah delajo. Z malo besedila in veliko 
povednimi ilustracijami razložijo, kako 
se uresničijo sanje, da bi opravljali do
ločen poklic. Ilustracije enakopravno 
vključujejo ljudi različnih barv kože, 
enake poklice pa opravljajo ljudje obeh 
spolov. Besedila, ki vključujejo otrokom 
manj znane besede, kot so ortoped, dermatolog, plié, hidrant … širi
jo otrokov besedni zaklad. > Maja Črepinšek

hÉlène delForge

MAMA
ilustracije: Quentin Gréban
prevod: Nadja Dobnik
Celjska Mohorjeva družba,  
2022, t. v., 64. str., 26,50 €

Srčna knjiga z izrednimi akvarel
nimi portretnimi ilustracijami in 
kratkimi besedili slavi materin
stvo. Pripoveduje o izzivih, skrbeh 

in veselju materinstva, o ljubezni, nežnosti in upanju, o tem, kar 
matere čutijo za svojega otroka, kar ob njem razmišljajo in kar bi 
mu želele v prihodnosti. Čustveno razkošna knjiga, velika po for
matu in vsebini, je globok poklon materam vsega sveta. Poetična 
knjiga belgijskih avtorjev Hélène Delforge (1976) in ilustratorja 
Quentina Grèbana (1977), ki je primerna za odrasle in otroke, je 
dosegla mednarodni knjižni uspeh in bila prevedena v več kot dvaj
set jezikov. > Maja Črepinšek

marko kravos

TRI RAČKE
ilustracije: Anka Kočevar
Miš, 2022, t. v., 18 str., 24,95 €

Kartonka v rimah pripoveduje o treh 
malih račkah, ki se veselo škropijo v 
domači luži, ko jih opazi poredni muc. 
Muc se vode boji, račkam je malo nevoščljiv, pa jih začne dražiti, češ 
da imajo gole ritke. Posmehovanju se pridruži še žabec. Gagá, gegé, 
gegó, / brez hlačk je res hudo. Toda račja ritka je puhasto operjena in 
zato sploh ne potrebuje hlačic, pove Marko Kravos, tržaški pesnik in 
pisatelj, ki ustvarja tudi za otroke (Hiša selivka, Ta prave od pet do 
glave, Podkovani zajec in modra oslica …). Preproste rime s poudar
jenim ritmom, ponavljanjem in pojočo zvočnostjo so primerne že za 
najmlajše. Avtor je prejemnik zlatnika poezije, nagrade Prešernove
ga sklada in več italijanskih državnih nagrad, večkrat pa je bil tudi 
nominiran za otroško leposlovje. > Maja Črepinšek

chiara cioni

ČAROBNA BOŽIČNA 
DOGODIVŠČINA
ilustracije: Sara Gianassi
prevod: Esther Daniela Kogoj
Hiša knjig, 2022, t. v., 36 str., 21,90 €

Prikupni škrat Palek živi v najbolj 
mrzli deželi Brr, in ker nima ne 
očeta ne mame, se nenehno seli od 

ene družine do druge. Ker nikjer ne zdrži dolgo, se vedno znova vra
ča v svojo rodno deželo, medtem, dokler ne najde nove družine, pa 
živi kar sam na velikem drevesu sredi gozda. Potem pa mu Vrhovni 
škrat nekega dne oznani, da mu je znova našel novi dom – tokrat pri 
Božičku. Paleku se na začetku še sanja ne, kdo je ta okroglolični sivo
bradi gospod, vedno obkrožen s številnimi marljivimi škrati. A Boži
ček ga s svojo dobrotljivostjo in milino povsem očara in obenem tudi 
nežno uvede v delo, ki mu pred božičnim večerom ni videti konca. 
Palek vse bolj uživa v svoji novi družini in odkriva resnično lepoto 
božiča. Očarljiva zgodba in njene mehke ilustracije božajo dušo in 
nas zazibajo v praznično vzdušje. > Vesna Sivec Poljanšek

Bina Štampe Žmavc
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camille whitcher

LUNA IN  
MESEČEV ZAJEC
prevod: Esther Daniela Kogoj
Hiša knjig, 2022, t. v., 29 str., 21,90 €

Lunina babica je svoji mali vnukinji 
razkrila prelepo skrivnost: če bo de
klica zvečer dobro pogledala v sijoči mesec na nebu, bo na njem uzr
la zajca, ki menda tam tre riževa zrna in peče slastne riževe tortice. 
Mali Luni se zdi to sicer malce neverjetno, a preden zvečer v postelji 
zatisne oči, vseeno tako dolgo zre v svetli mesec, da se na lepem zgo
di čudež. V njeni sobici se pojavi zajec, s katerim se Luna odpravi 
na zabavno dogodivščino. Toliko lepega doživi s svojim novim pri
jateljem, da Luna, potem ko naposled utone v sanje, ne dvomi več o 
babičini pripovedi o skrivnostnem zajcu. Čarobna pravljica za lažje 
zazibanje v najmehkejše sanje. > Vesna Sivec Poljanšek

za najmlajše
Žiga kosec

SONCE IN ZMAJ
ilustracije: Peter Škerl
Mladinska knjiga, zbirka Velike slikanice, 
2022, t. v., 32 str., 22,98 €

Prva pesniška zbirka poezije za otro
ke Žige Kosca (1985) je pojedina 
duha. Sveže in iskrive rime z duho
vitimi obrati sejejo smeh in burijo 
domišljijo. Kam medvedu se mudi? / Pelje srno na plesišče? / Mar 
tišči ga na stranišče? V verzih spoznamo coprnico, ki ji je sladkosne
di medved pohrustal hišico iz slaščic, tri mačje ženičke, ki si med 
pletenjem mrmrajo pesmice o miškah, ježka, ki si iz kock gradi hiši
co, zmaja, ki bi požrl še sonce, ker misli, da je velik zlatnik, stonogo 
Rozamundo, ki se uči smučanja … Šaljive ilustracije Petra Škerla se z 
razigranimi rimami zlivajo v pesniško slikanico, v kateri bodo enako 
uživali otroci in odrasli. > Maja Črepinšek

maria gianFerrari

BODI DREVO! 
ilustracije: Felicita Sala
prevod: Tanja Rojc
Grlica, 2022, t. v., 46 str., 23,90 €

Slikanica Bodi drevo! temelji na pri
spodobi človeka kot drevesa (kore
nine naj te prizemljujejo, lubje naj 
te varuje, krošnja naj se širi ipd.). 
Izviren »nasvet« spodbuja k raz
misleku o tem, kaj je v življenju res pomembno, pa tudi o tem, 
da pripadamo skupnosti (»si eno od mnogih dreves«) in da smo 
skupaj močnejši, varnejši in bolje uspevamo. Knjiga, ki poudarja 
nesebičnost, sodelovanje in povezanost z naravo, za konec ponudi 
še nekaj nasvetov, kako rešiti drevesa in kako pomagati v lokalni 
skupnosti. > Veronika Šoster

ammi-joan PaQuette

VSE IZ OREHA
ilustracije: Felicita Sala
prevod: Janja Remškar
Grlica, 2022, t. v., 38 str., 21,90 €

Vse iz oreha je topla in rahločutna 
zgodba o družinski tradiciji, spomi
nu in zapuščini. Dedek Emilii po
dari oreh in z njim povezano zgod

bo – ko je bil še otrok, so se morali z družino preseliti čez ocean, in s 
seboj je vzel le oreh z drevesa pred oknom ter ga ob prihodu posadil. 
To drevo se zdaj bohoti na dvorišču in čas je, da tudi vnukinja posadi 
svoje. Ganljiva družinska zgodba o ljubezni, ki se kljub minevanju, 
izgubi in bolečini prenaša iz roda v rod. > Veronika Šoster

estelle meens

JAZ SEM  
TUKAJ GLAVNI
prevod: Barbara Majcenovič Kline
Skrivnost, 2022, t. v., 26 str., 20,90 €

Lukas se iz vseh norčuje, pravi, 
da so punce neumne, ljubosumen 

je, če učiteljica koga pohvali, nikomur noče priznati, da je boljši pri 
športu, in hoče, da se vsi igrajo le tisto, kar bi se igral sam. Vedno 
hoče biti glavni. Zaradi neprijaznega vedenja izgublja prijatelje, toda 
šele ko ostane sam, se zavé, da ni ravnal prav. Postane mu resnično 
žal, in ker je bister deček, najde način, da mu vsi odpustijo. Ob tem 
se izkaže, da ima dar, zaradi katerega ga prijatelji cenijo. Slikanice 
Estelle Meens (Debela kosmata laž) pomagajo ponotranjiti moralne 
norme in kažejo način, kako popraviti napake. > Maja Črepinšek

michael engler

PRIJATELJA IN JAJCE
ilustracije: Joëlle Tourlonias
prevod: Ina Boš
Kres, 2022, t., v., 26 str., 16,95 €

Zajček in ježek sta najboljša prija
telja, in ko se po dolgi zimi v deželo 
vrne pomlad, vznemirjeno iščeta nove dogodivščine, ki bi jima po
pestrile njun vsakdanjik. Med potepom po naravi nenadoma naletita 
na nekaj okroglega, neznanega in vrana z bližnjega drevesa ju pouči, 
da gre za jajce, ki potrebuje veliko nežnosti in topline, da se bo iz 
njega čez čas zvalil ptiček. Zajček in ježek zelo resno vzameta svojo 
nalogo in od tistega dne izmenično grejeta jajce, dokler nekega dne 
ne začutita, da nekdo trka po lupini in želi na plan … Nežna zgodba o 
moči prijateljstva in zavezanosti k skupnemu cilju bo zagotovo nav
dušila najmlajše, pa tudi njihove starše. > Vesna Sivec Poljanšek

emily s. smith

KAKO OBJETI KAKTUS
ilustracije: Aleksandra Szmidt; prevod: Barbara Majcenovič Kline
Skrivnost, 2022, t. v., 32 str., 20,90 €

Deklica ima rada svoj kaktus, a kako naj ga objame in mu to pokaže, 
ko pa kaktusovi objemčki pikajo? Očka predlaga, da bi ga objela 
ovita v blazine, mama bi ga obrila, sestra bi ga zavila v debel šal, 
bratec  … Zgodba niza domislice, ki deklici pomagajo raziskovati 
različne možnosti, toda pravo rešitev najde šele, ko jo odkrije sama. 

Slikanica Emily S. Smith otroke 
spodbuja k ustvarjalnemu reševa
nju izzivov in pogumnemu prido
bivanju izkušenj. Posebno vrednost 
dajejo slikanici prikupne ilustraci
je. Slikanico o »kaktusu«, ki bo 
lepše rasel, če ga objamemo in mu 
pokažemo, da ga imamo radi, lahko 
seveda razumemo tudi na simbolni 
ravni. > Maja Črepinšek
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Tovariši

Kadar je dan, vas vidim, in kadar je noË, vas slutim, in kadar divja 
nevihta, vas slišim, in kadar se pretrga vrsta, vas otipam.

Ti, ki bi mi mogel biti oËe, si v prvi jutranji zarji sredi Ljubljanskega 
polja zmagoslavno prevpil strele, ki so te zadeli v srce.

Ti, ki me spominjaš na brata, si v rovu do zadnjega izzival sovraænika, 
potem ko te je zasul z bombami in ti raztrgal telo. 

In ti, ki bi mi mogla biti æena, si odzibala svojega dojenËka, potem pa 
z moËnim glasom zapela in odšla na morišËe. 

NoË in dan slišim vaš gromki glas in vidim vaše svetle oËi in Ëutim vaše 
poslednje utripe, kako se podvajajo in podeseterjajo in potisoËerjajo 
v vesolju. 

UmirajoËi kriËijo glasneje od tuleËih viharjev in bobneËih oceanov, 
njihove sence se ognjeno vzdigujejo v velikanski prostor, kjer se 
spajata preteklost in prihodnost. 

Kako naj se vas mirno spominjam, tovariši, ko pa ste se iz svojega 
telesa vrgli  v najsilnejšo drznost, ki je ne premorejo niti ljubimci niti 
blazneæi in meteorji izpod neba. 

Zanos vaše smrti je veliËastnejši od hrasta, ki mu hrešËe trgajo æilave 
korenine, moËnejši je od groze, ki se z njo ærtvujejo zvezde, ko padajo 
v brezno, zmagoslavnejši od sile, ki je z njo mogoËe loËiti dve ljubeËi 
se telesi. 

Prijatelji, uniËili ste nam strah, posvetili trpljenje in vznemirili naše 
srce, osramoËeno od vaše pripravljenosti za bliænjika.

Zdaj ne morem niti vpiti niti peti niti šepetati niti jecljati, zdaj morem 
le še drhteti s tišino, ki se slovesno odbija od veËnosti in se razlega 
po našem odmevnem prostoru. 
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Partizanska noË

Na zemljo blaga meseËina lije,
tišina spod neba razmika svet,
ravnina kakor staro srebro sije,
povsod je ista dragocena sled. 

Obstali smo. Srce nam moËno bije,
prevzetim od uporniške slasti. 
Tovariš se tovarišu privije
in gleda v noË s širokimi oËmi.

Po hrupnem dnevu zbira nas temina,
bedenje nam odkriva pota zvezd,
Ëim globlja in Ëim tišja je tišina,
tem bolj je slehernik med nami zvest.

Naprej! In æe se dolge, tihe Ëete
urejajo v temi za nov pohod.
Vse dalje nesemo prerokbe svete,
na vzhodu æe æari jutranji svod. 

 www.sanje.si

V svoji zavesti zrcalim vse vesoljstvo.


