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Petra in Gregor

Pronicljiva mojstrovina 
Aljoše Bagole o sreči 
v vseh njenih odtenkih.

Čudovita zgodba o dečku, 
ki izgubi najljubšo igračo, 
in božičnem čudežu. 

Iskrivi in iskreni samo- 
premisleki Mihe Šaleharja 
o jebi srednjih let.

Odlični recepti za dobrote, 
pripravljene popolnoma 
na rastlinski osnovi.

UNOVČITE BON21 V TRGOVINAH MLADINSKE KNJIGE.

V domu za ostarele zavlada 
covid. Najbolj ganljiv 
Hendrikov dnevnik doslej.

Prelep rokovnik z motivi 
Hane Stupica za vse, 
kar lepega prinese 2022.

Čarobne baladne pravljice 
Svetlane Makarovič 
z izjemnimi ilustracijami. 

Najboljše zgodbe, pesmi in 
uganke Andreja Rozmana 
Roze na enem mestu.

v trgovinah Mladinske knjige         www.emka.si         080 12 05      
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TOPLINA 
BLIŽINE 
ZA NAJLEPŠE 
SPOMINE.

Naj praznična bližina vztraja vse leto! 
Z darili, ki povezujejo. Z darili, ki si jih zapomnimo. 
Poiščite jih v Mladinski knjigi.
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Že kar nekaj let zapovrstjo se ob koncu oktobra redno 
udeležujem Ljubljanskega maratona in vedno znova 
v precej dobrem stanju pridem do konca 42-kilome-
trske steze. Hitro po tem, ko prečkam ciljno črto, se 
objamem s svojimi, ki me vedno čakajo nekje blizu, 
se zatem s kolesom odpeljem do doma, tam pokličem 
nekaj prijateljev, še pri njih preverim, kako jim je uspe-
lo pri teku, potem pa na maraton počasi pozabim ozi-
roma ga shranim v palačo spominov. Z mešanico na-
petosti in pričakovanja se namreč ozrem v mesec, ki je 
pred menoj. Od maratonske nedelje do začetka knjiž-
nega sejma in izida zadnje Bukle v posameznem letu 
je običajno ravno en mesec, ta mesec pa je tisto, na kar 
se vedno znova pripravim s treningom za maraton.

Že japonski pisatelj Haruki Murakami (tudi vztraj-
nostni tekač, maratonec in celo ultramaratonec) je v 
svoji knjigi O čem govorim, ko govorim o teku pisal o 
premosorazmerni povezavi med dobro fizično kondi-
cijo in svojim pisanjem. Enako sem ugotovil tudi sam: 
veliko lažje preživim ta knjižno izjemno intenzivni 
novembrski mesec v relativnem mirovanju, torej med 
branjem knjig in pisanjem o njih, če ta statičnost te-
melji na dobro usidrani fizični kondiciji, ki sem si jo 
pridobil v (poletnih) mesecih poprej. 

Letos je bilo to še posebej potrebno. Zagotovo ena-
ko velja za mnoge panoge, a tudi za nami, ki se ukvar-
jamo s knjigami, je težko leto. Začelo se je z zaprtimi 
knjigarnami, kar je bilo samo nadaljevanje situaci-
je, ki smo ji bili priča že od konca lanskega oktobra. 
Šele nekako po prvomajskih praznikih se je delova-
nje knjiž nega trga vsaj približno normaliziralo, seve-
da pa je bil pomemben del dogajanja, od organiziranja 
knjiž nih dogodkov naprej, še vedno precej pod vpli-
vom pandemije.

V upanju, da bo letos končno spet mogoče organi-
zirati knjižni sejem v živo tako kot leta pred pandemi-
jo, so slovenski knjižni založniki za to jesen pripravi-
li še posebej veliko odličnih knjižnih novosti. Ko smo 
bili o njih v zadnjih tednih seznanjeni na našem ured-
ništvu, se je obseg praznične Bukle začel strmo pove-
čevati. Od osnovnih 64 strani smo tako hitro prišli na 
72, pa potem na 80, kasneje na 88 in pristali na do-
končnih 96 straneh obsega. 

Skoraj sto strani informacij o novih knjigah! Ne 
vem, kako je z vami, a če bi meni, ki imam rad knjige, 
kdo tako revijo položil v stojalo v bližnji dobro zalo-
ženi knjigarni ali knjižnici, od koder bi jo moral zgolj 
vzeti, bi me to poneslo neposredno v knjižni paradiž.

Nekaj drugega pa je seveda tako revijo spraviti sku-
paj. Gre za več tednov (na skoraj dve desetletji pod-
lage) usklajenega delovanja široke ekipe pridnih so-
delavcev, ki se ne ustrašijo prebrati in predstaviti 
ogromnega števila novih knjig, potem marljivih založ-
nikov, ki nam poleg recenzijskih izvodov izkazujejo 
zaupanje s tem, da nas predhodno založijo z besedi-
li, ki še niso izšla, poleg tega pa z oglaševanjem svojih 
knjig podpirajo naša prizadevanja in Buklin obstanek, 
in seveda knjižničarjev, knjigarjev, avtorjev, ilustrator-
jev in prevajalcev, ki so se sami ali po stanovskih društ-
vih pripravljeni odzvati na naše predloge in po svo-
jih močeh prispevati k boljši vsebini revije, ki jo zdaj 

držite v rokah. Za vse to je treba imeti dobro kondici-
jo. In seveda zaupanje panoge in bralcev. Če kaj lahko 
rečemo za slovensko knjižno pokrajino letošnjega leta, 
potem je to, da je pokazala veliko trdoživost in prilago-
dljivost. Slovenski založniki in knjigotržci so v tem letu 
našli nove poti do svojih bralcev in kupcev, knjižničarji 
se zaradi pandemije in njenih vplivov niso vdali apati-
ji, temveč so svoje člane še aktivneje nagovarjali k bra-
nju, avtorji pa so se marsikje pokazali kot prvovrstni 
promotorji slovenske literature in knjig. Nekaj doda-
jajo tudi boni, ki tokrat – za razliko od lanskega leta – 
omogočajo tudi nakup knjig. 

Rezultati zaradi tega niso izostali. Knjige slovenskih 
avtorjev so se letos redno pojavljale na lestvicah naj-
bolj prodajanih knjig, vera v potencial domačega pi-
sanja se je okrepila in skupnost vseh, ki imamo radi 
slovenske knjige, se je povečala. Četudi bo tudi leto-
šnji knjižni sejem potekal zgolj virtualno, do sloven-
ske knjige ne bo težko priti, saj ponudba zidanih in 
spletnih knjigarn s spremljajočimi knjižnimi dogodki 
vseh vrst cveti še naprej. 

Pri Bukli že sedemnajst let poskušamo biti del slo-
venske knjižne zgodbe, zato smo iznašli nove načine, 
da informacije o knjigah pridejo do še večjega števila 
bralcev; že lani smo tiskani Bukli dodali tudi elektron-
sko verzijo, ki jo je posvojilo na tisoče uporabnikov. 
Pred dobrim mesecem dni smo s sodelovanjem Javne 
agencije za knjigo (spet) pripravili tudi posebno šte-
vilko Bukle, ki je kot priloga treh pomembnih dnev-
nih časopisov predstavila izbor letošnjih knjig sloven-
skih avtorjev. Tudi ta številka bo še nekaj časa na voljo 
na Buklini spletni strani. 

Pandemija je marsikatere segmente družbe moč-
no razdelila. Rečem pa lahko, da to gotovo ne velja za 
knjižno dejavnost kot celoto, saj se je tej med pande-
mijo uspelo poenotiti na osnovnem skupnem imeno-
valcu: slovenske knjige so pomembne in niso samo-
umevne. 

Veseli smo, da smo del te zgodbe. Ne glede na to, da 
gre čez moje roke letno več kot dva tisoč novih knjiž-
nih naslovov, sem vedno znova prevzet nad tem, česa 
vse se upajo lotiti slovenski založniki. In čim več tega, 
kar izide, poskušamo v Bukli tudi predstaviti. Nabor 
je raznolik, tako kot ste bralci. Nekje pa je vendar-
le meja, kar lahko naredi naš kolektiv: tokrat je to 96 
strani, kar je največji obseg, ki ga je kdaj imela  Bukla. 
V njej je predstavljenih več kot dvesto novih sloven-
skih knjig. Seveda tudi to ne pomeni, da je v njej vse, 
kar je novega. 

Vendar poskusimo tokrat pogledati zgolj s te plati, 
kaj notri je in kakšno bogastvo nove pisane besede v 
našem jeziku nam je spet na voljo. Kaj bi rekel na to 
Primož Trubar, ko je leta 1550 dokončeval svoji prvi 
knjigi Katekizem in Abecednik? Mislim, da bi bil zelo 
zadovoljen: 471 let po prvih slovenskih knjigah je slo-
venska tiskana beseda še kako živa!

Preostane mi le, kar naredim po vsakem maratonu: 
ko zvečer na družbenem omrežju objavim svojo foto-
grafijo s cilja, napišem: »Se vidimo spet drugo leto!« 
Tako je tudi z Buklo – mi bomo z vami tudi drugo le-
to. Do takrat pa – srečno!

KONEC KNJIŽNEGA LETA ALI  
ZAKAJ TEČEM MARATONE

dr. samo rugelj razmišlja

Samo Rugelj
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domače leposlovje
Goran Gluvić

POŽRI SE, ROBI 
Mladinska knjiga,  
2021, pt. v., 176 str., 24,99 €, JAK

Gluvić (1957) je slovenski književnik, 
dramatik in prevajalec ter avtor več kot 
tridesetih knjig za odrasle (nazadnje 
Diktator iz leta 2019) in mladino, zdaj 
pa se predstavlja s čisto svežim (tudi 
avtobiografsko podloženim) romanom 
Požri se, Robi. Tako je namreč ime glavnemu junaku romana, sicer no-
vinarju, ki je bil sredi sedemdesetih let kot študent s svojo klapo večni 
upornik, podobno pa je z njim tudi nekaj desetletij kasneje (roman se 
dogaja v treh časovnih obdobjih, 1976, 1997 in 1998 ter 2014), ko se 
zdi, da kar noče odrasti. Medtem ko so kot mladeniči preganjali čas z 
ustanovitvijo glasbene skupine, ki je seveda igrala pank in se ukvarjala 
tudi s teatrom, imajo v zrelih letih druge prioritete, saj se vržejo celo v 
snovanje programa za svojo politično stranko. Še vedno pa jih povezuje 
veselje do igre, ki zaznamuje tako njihovo življenje kot odzivanje na 
našo družbeno stvarnost. > Samo Rugelj

Boris Kolar

POTOPIMO ISLANDIJO!
Goga, zbirka Goga,  
2021, t. v., 224 str., 24,90 €, JAK

Boris Kolar je ekolog v Nacionalnem 
laboratoriju za zdravje, okolje in hrano 
v Mariboru, obenem pa je tudi vse bolj 
produktiven literat, ki je bil s svojim pr-
vencem Iqball Hotel (2008) nominiran 
tudi za kresnikovo nagrado. Po lanski 
kratkoprozni zbirki Trinajst se letos vrača z izvirnim satiričnim roma-
nom Potopimo Islandijo!, ki ga je postavil na Nizozemsko. Zwarteburen 
je namreč (izmišljeno) mestece z občinsko upravo v Groningenskem 
okrožju in precej ekscentričnimi prebivalci, ki se jim je dolgo uspelo 
izmikati brutalnemu kolesju zgodovine, dokler do njih niso prišli po-
potresni sunki finančne krize ter polom, ki ga je pri prebivalcih Zwar-
teburena povzročilo tvegano vlaganje v zdaj bankrotirane islandske 
banke. Zwarteburenčani se tako odločijo »spremeniti zgodovino«, zato 
napnejo jadra in se odpravijo proti Islandiji, da bi jo iz maščevanja pre-
prosto … potopili. Izvirno zasnovan roman, ki se vešče poigrava tako 
s fikcijo kot resničnimi dejstvi, na katera je naslonjen. > Samo Rugelj

Franjo H. naji

RINGLŠPIL
Litera, 2021, t. v., 222 str., 24,90 €, JAK

»Taj ringišpil u mojoj glavi, to ne zna 
nitko, samo ti ...« poje Balaševič in s 
temi besedami se zaključi nova moj-
strovina mariborskega avtorja, kardio-
loga po poklicu. Morda je ukvarjanje s 
težavami srca tudi v literaturi poklicna 

deformacija? Avtor naredi, kar pravi Vitomil Zupan in kar v spremni 
besedi citira Esad Babačić: »Naj se družboslovci in naravoslovci polago-
ma in v skupinah ukvarjajo s človekovo notranjostjo, ker ima notranjost 
neverjetno energijo, ki še ni odkrita.« Droge, seks, prijateljstvo, pred-
vsem pa izjemno dobra glasba, katere besedilo si Naji izposodi tudi za 
naslove poglavij, brutalno in iskreno pripovedujejo zgodbo mariborske 
mladine v času tranzicije. Kot pove Grega, brat glavnega junaka Dejana: 
»Mali, po ezija je bistvo ... literatura ... ne muzika ...« Z bogatimi dialogi 
med liki, sinovi in hčerami različnih nekdanjih jugoslovanskih republik, 
poseže v vprašanje nacionalizma v času, ko iz bratstva in edinosti na-
stajajo (nove) narodne identitete, ter pokaže, kako so ti mladi to takrat 
sploh razumeli. Preizprašuje odločitev za kapitalistično neodvisno Slo-
venijo in išče spomenik padlih za Slovenijo, pa ne mrtvih v vojni, ampak 
pijanih, brezposelnih razvalin. »In spoznaš, da je edini cilj odraščanja, 
da se na te luknje v duši hočeš nočeš navadiš.« > Ajda Vodlan

ivan sivec

PRVI POMLADNI CVET
Realistična romantika Josipa Jurčiča
ICO, zbirka Slovenska zgodovina, 2021, t. v., 304 str., 33,19 €

Ivan Sivec v zadnjem času ustvarja tudi čedalje osupljivejši opus lite-
rarnih del, ki se navezujejo na slovenske pisatelje in umetnike, zato 
seveda ni mogel izpustiti letošnjega Jurčičevega leta, ko beležimo 
140-letnico njegove veliko prerane smrti leta 1881 pri samo sedem-
intridesetih letih. Z dodelanim konceptom, ki vključuje preučitev 
dostopnega materiala o posameznem avtorju, bogatim grafičnim 
gradivom, ki ga objavi na koncu, ter dopadljivo zamišljeno zgodbo, 
primerno za najširšega bralca, je Sivec roman o Jurčiču tokrat posta-
vil v prvoosebno perspektivo, kjer je Jurčič na začetku romana že na 
svoji smrtni postelji, od tam pa se potem spominja svojega življenja, 

vse od tega, kako ga je sestrica Marija 
sploh naučila brati in pisati, pa do tega, 
kako je napisal prvi slovenski roman, 
bil aktiven v slovenskem kulturnem 
živ ljenju sredi Ljubljane ter s sodobniki 
aktivno sooblikoval slovenski kulturni 
prostor v drugi polovici 19. stoletja. 
Zadnje poglavje tega biografskega ro-
mana, že po njegovi smrti, tako napiše 
njegov mlajši brat Anton. Sivec z veliko 
dobrohotnostjo piše v Jurčičevem ime-
nu, vidi se, da ga ima za pisatelja evropskega formata, ki je znal odlič-
no prikazati slovenskega človeka, s čimer je v slovensko leposlovno 
pokrajino zaoral globoko ter tam pustil neizbrisno sled, s tem pa tega 
pomembnega slovenskega literata posrečeno aktualizira za sodobne-
ga bralca. > Samo Rugelj

Tomaž Klinar

BANATSKI CVET
Celjska, Goriška in Celovška Mohorjeva družba, 
2021, m. v., 113 str., 19 €

Janez Novak, mladenič iz Podmežakle, 
kmalu po drugi svetovni vojni med 
služenjem vojaščine v Beli Crkvi sredi 
Južnega Banata očaran zastane pred 
lepo Elizabeto. Srečala sta se v parku in 
na korzu. Na zunaj se ne zgodi nič ve-
likega, mlada dva si zgolj pogledata v oči, ko si med predstavljanjem 
stisneta roki in izmenjata imeni, navznoter pa srci zaplešeta v spo-
znanju, da sta srečali usodno povezano dušo. A kako naj se zbližata, 
ko pa družina banatske Čehinje zavrača hčerino znanstvo s tujim 
vojakom, on pa se po služenju vojaščine vrne domov na drugi konec 
Jugoslavije, ker dobi delo v jeseniški železarni? Z zaslužkom pomaga 
ovdoveli materi preživljati mlajše sorojence. Tomaž Klinar (1971), ki 
je v prvencu Heroji nekega trenutka pripovedoval lastno zgodbo o 
zadnji generaciji, ki je služila vojaški rok v JLA, v drugem romanu 
doživeto naslika veliko ljubezensko zgodbo svoje družine in v prvih 
povojnih letih Jugoslavije. Roman se zaključi s kratko zgodovinsko 
predstavitvijo Bele Crkve in povojnih Jesenic ter dvema sladkima 
receptoma iz Elizabetine družinske zapuščine. > Maja Črepinšek



Roman Rozina (1960) že dolgo publicistično deluje v Zasavju, v zadnjem poldrugem desetletju pa se je aktivno začel ukvar-
jati s pisanjem leposlovja ter v tem času objavil pet romanov in štiri knjige kratke proze. Za romana Štirje v vrsto (2011) in 
Zločin in ljubezen (2016) je bil nominiran za kresnika, za Županskega kandidata Gamsa (2014) pa je prejel nagrado modra 
ptica. S svojim najnovejšim romanom, kjer je z naslovom Sto let slepote spet preobrnil naslov svetovne klasike, je izpisal doslej 
najambicioznejše delo, ki bo gotovo zaznamovalo leposlovni zaključek leta. Ob izidu smo z avtorjem opravili kratek pogovor.

»Od začetka sem vedel, da bo roman opisal dolg časovni lok.«

intervju: Roman Rozina

Bukla: Najprej čestitke za ta ro
man! Koliko časa ste ga pisali? 
Sprašujem zato, ker ste bili pri 
prejšnjem intervjuju, ki smo ga 
imeli za Buklo pred petimi le
ti, pri njem še na začetku, v fazi 
osnutka in skiciranja zgodbe …
Rozina: Prva poglavja sem res napisal pred dobrimi petimi leti, nato pa je 
z različno intenzivnostjo pisanje potekalo do lanske jeseni, ko so pri Mla-
dinski knjigi roman uvrstili v letošnji program. Po tistem se skorajda ni več 
spreminjal. 
Bukla: Lahko morda najprej pokomentirava naslov? Ko sem bral vaš ro
man, sem si mislil, da si je avtor naprej zamislil naslov Sto let slepote, to
rej slepega glavnega junaka, ki preživi stoletje, ne da bi ga v resnici vi
del, potem pa se lotil romana, da bi ga »videli bralci«. A najbrž ni bilo 
ravno tako, je res? 
Rozina: Vaša domneva mi je všeč, a ni bilo povsem tako, sem se pa naslova 
res domislil že zelo zgodaj, skoraj povsem na začetku. Mislim, da je pomen-
sko zelo ustrezen, ob tem pa še nezgrešljivo spominja na Márquezovo moj-
strovino. A to drugo je bolj igra, tako kot denimo domislek, da sem upokoje-
no učiteljico poimenoval Rozina.

Od začetka sem vedel, da bo roman opisal dolg časovni lok, da bosta vzpo-
redno tekli človeška zgodba izmišljene rodbine in preobrazba podeželskega 
predela nekje za gorami v veliko industrijsko središče in človeško mravljišče. 
Znano je, kako strašanski je bil ta izbruh gigantizma, zgovorni so že statistični 
podatki o strmi rasti prebivalstva. Potem pa še vsi drugi izraziti pojavi, selitve 
in velikanska prepišnost prostora, danes bi rekli medkulturnost, tovarištvo, 
uporništvo, uničevanje prostora in druge značilnosti.

V ta silni vrvež sem namenoma postavil povsem drugačno človeško figuro, 
nekoga, v katerega dogajanja pronicajo počasneje, osebo, ki ne more s po-
gledom v trenutku zaobjeti okolice in dogajanja. Slepi Matija s sluhom, tipom 
in opisi drugih zlagoma nabira informacije in jih predeluje v morda včasih na-
ivna, a človeško pomembna spoznanja. V enem izmed teh razmišljanj se sam 
označi za historično platno, kjer se izrisujejo dogajanja v dolini. 
Bukla: Pred leti ste rekli, da se tega romana kar malo bojite. Je bil strah, 
glede na končni obseg skoraj 550 strani, upravičen?
Rozina: Pisal sem ga strašansko dolgo, vsaj zdi se mi tako. Včasih me je zavra-
čal, kdaj sem vmes počel kaj bolj donosnega. Prva težava je, da so moji načr-
ti bolj skice, da me liki in dogajanja velikokrat zapeljejo s poti. Kadar na knjiž-
nem prizorišču ni prehude gneče, je moj delovni pomnilnik še nekako kos 
nalogam. Ker pa se je zgodilo obilje likov, časa, dogajanj, je bilo večkrat težko 
ohranjati dober pregled nad romaneskno snovjo.

pogovarjal se je: Samo Rugelj

roman rozina

STO LET SLEPOTE
Mladinska knjiga,  
zbirka Nova slovenska knjiga, 
2021, pt. v., 544 str., 37,99 €, JAK

Naslednja stvar so bila številna preverjanja. Ker je eden Matijevih bratov 
steklar, je bilo treba imeti o tem določena vedenja ali vsaj predstave. Kdaj 
drugič sem moral preverjati zgodovinske okoliščine. Brez vedenja, da je bil 
v Avstriji zapovedan celibat za učiteljice, bi Matijeva sestra morda ne izgubi-
la službe. Četudi gredo take napake mimo večine bralcev, so zmote, ki delu 
zmanjšujejo veljavo.

A nazadnje je plačilo bogato. Neštete usode in vprašanja se počasi zapira-
jo, razkrijejo se še zadnje drobne usode, malo pred koncem tudi tista, kaj se 
je v resnici zgodilo z Radušem, prvim likom na rodbinskem drevesu, od Mati-
je pa se v zadnjem poglavju poslovimo natanko tam, kjer se je njegova zgod-
ba sto let prej začela. V neki reklami bi rekli: neprecenljivo.
Bukla: Vaša dosedanja dela niso imela tako natančno določenega doga
jalnega prostora. Roman Sto let slepote pa je v tem segmentu bistveno 
natančnejši, saj se dogaja v Zasavju od 24. maja 1900 do 24. maja 2000. 
Od kod ta sprememba v osnovnem pristopu pri vašem pisanju?
Rozina: Hotel sem napisati »zasavski« roman, poskusil sem naslikati Zasav-
je, ki je povsem izmišljeno, a je hkrati tudi zelo resnično. Najbrž sem roman 
začel podzavestno »pisati«, ko sem še v prejšnjem stoletju napisal prve knji-
ge o Zasavju. Do danes se je nabralo že kakšnih trideset del, ki se dotikajo za-
savske preteklosti in sedanjosti, med drugim tudi dveh monografij in vodnik 
po Zasavju. Druga monografija, Poglavja iz Zasavja, odstopa od za to vrsto 
knjig prevladujočega inventurnega potepanja po prostoru in času. Morda je 
bila prav ta knjiga temelj Stotih let slepote.

Niti najmanj se nisem slepil, prej ste omenili strah, da ne bo naporno in 
zamudno prepotovati preteklo stoletje, četudi se zgodbe lotim fragmentar-
no. Kakih sto let je trajalo od takrat, ko je Trboveljska premogokopna druž-
ba združila zasavske in še številne druge rudnike ter postala največje podje-
tje na Balkanu, pa tja do zatona rudarstva in zapiranja rudnikov. V tem času 
je premog poganjal vlake in tovarniške stroje, grel stanovanja, razsvetljeval 
urade, dejansko je bil črno zlato. Seveda pa nisem nameraval pisati o hišah 
ali slojih premoga, ampak o ljudeh, ujetih v ta prostor in čas. Ob rudarsko sto-
letje sem zato postavil človeško stoletje, vek slepega Matije, čigar čas prav 
tako šteje sto let. Zamejil sem ga z okroglima letoma 1900 in 2000, kakršna 
imajo v vraževerju posebno mesto. Mnogi se še spomnimo strašljivih napo-
vedi, ki smo jih lahko poslušali pred nastopom leta 2000: sesuli se bodo ra-
čunalniški sistemi, zgodil se bo vesoljni potop, prihajajo jezdeci apokalipse, 
kasneje pa se je izkazalo, da smo skoraj neopazno zdrseli skozi te namišlje-
ne časovne meje.
Bukla: Osrednji lik romana, ki je z nami tako rekoč od prve do zadnje 
strani, je slepi Matija, ki tako preživi celotno dvajseto stoletje. Njegova 
zgodba je izmišljena, a marsikaj v romanu je tudi resnično. Kako ste v 
romanu prepletali fikcijo in realnost? 
Rozina: Morda je še najnatančnejši odgovor, da so družbeni pojavi resnič-
ni, zgodbe pa izmišljene. No, skoraj vse, so pa prav tako skoraj vse umešče-
ne v ustrezne časovne pasove. Tako so v romanu spiritistične seanse, ki so 
bile izjemno pogoste v uboštvu gospodarske krize, predavajo se evgenični 
nauki, kot so se dejansko v tistih časih, resnični prebivalci Zasavja in literar-
ni liki so na nebu opazovali zrakoplov generala Nobila, ki je plul proti sever-
nemu tečaju. Ali če vzamem kaj iz sodobne zgodovine in zadnjih poglavij: 
v savski soteski in v romanu zgradijo dimnik, ki se kot rodoški Kolos dviga v 
nebo. A vse zgodbe, pripete na ta dogajanja, so izmišljene. 

Matijeva brata in sestri so izraziti nosilci različnih, včasih nasprotujočih 
si družbenih teženj. Iskal sem sporočilno močna dejanja, ki jih bodo jasno 
označila. Pri Matijevem bratu, borcu za delavske pravice, sem lahko izbiral iz 
bogatega nabora resničnih uporniških dejanj in jih predeloval v zgodbe, ki 
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bodo pokazale, iz kakšnega testa je, pri njegovi sestri, ki stopa v prvih vr-
stah feminističnih prizadevanj, pa je pohod žensk za ustanovitev meščan-
ske šole, njeno veliko spričevalo, povsem izmišljen.

Najkrajši odgovor bi torej bil, da je vse izmišljeno, a izmišljeno na način, 
da je vse možno, celo verjetno. Bolj pravljičen je morda le prvi del romana, 
ki postreže z rodbinsko prazgodovino in predrudarskimi časi. A tudi to se 
morda samo zdi. Tretjeosebni pripovedovalec, ki ves čas tesno stoji za Ma-
tijo, ki pozorno prisluškuje tudi njegovim mislim in nam jih posreduje, je 
pri opisovanju dogajanj, kjer poleg ni osrednjega lika, velikokrat precej ne-
zanesljiv in neveden.
Bukla: Pri pisanju tega romana ste imeli prednost, da v Zasavju tudi 
živite in ste imeli zelo neposreden dostop do materiala, ki ste ga že
leli obdelati, in do tamkajšnjih ljudi in njihovih zgodb. Po drugi stra
ni ste se ob tem soočili tudi s preobiljem zgodb. Kako ste se odloča
li pri tem, kateri lik in katero zgodbo še vključiti v roman in kaj raje 
izpustiti?
Rozina: Vzel sem si pravico, da naslikam Zasavje, kot ga vidim in razumem. 
Ob različnih priložnostih so me že neštetokrat vprašali, kakšen je moj od-
nos do Zasavja, kako ga razumem in doživljam. Mislim, da so bili moji od-
govori vedno slabi, tega ne znam stlačiti v nekaj stavkov, morda je bilo tre-
ba napisati ta roman. Morda sem moral stran od dokumentarnih gradiv in 
si vse skupaj izmisliti, da sem dobil svojo resnično sliko.
Bukla: Zasavski rudniki so bistveno zaznamovali življenje na tamkaj
šnjem območju. Lahko na kratko povzamete ključne spremembe v 
zadnjem stoletju in kakšno je zasavsko življenje danes?
Rozina: V prejšnjem stoletju je bilo Zasavje pomembnež in posebnež, za-
radi premoga se ga je oprijela barvna oznaka črni revirji, zaradi delavskega 
uporništva in socialističnih prizadevanj pa še rdeči. Ampak taka hitra ozna-
ka marsikdaj in v marsičem greši, Zasavje je bilo še mnogih drugih barv. 

Danes območje izgublja to svojsko barvitost, postaja podobno vsemu 
drugemu daleč okrog. Več je možnosti, okolje je bolj urejeno in zdravo, 
tovarne se levijo v podjetja, kjer še zaposleni velikokrat ne znajo natanč-
no poimenovati izdelkov in storitev, ki jih ponujajo, karavane delovnih mi-
grantov hodijo sem le še spat, nekdanja posebna ikonografija postaja spo-
min. Rudarji niso več iz mesa in krvi, uliti v bron so postali urbani inventar, 
ki ga skoraj ne opazimo več. 
Bukla: Lahko poveste še kaj o svojih naslednjih knjižnih projektih?
Rozina: Kratek roman Tujintujintuj, njegov obseg je le četrtina Stotih let sle
pote, je ravnokar vstopil v sobe uredniških presoj. Dogajanje je povezano z 
begunci, roman govori o nezmožnosti sprejemanja drugačnosti. Že nekaj 
časa pa intenzivno razmišljam o liku, ki se hote osami, ker se mu ne uspe 
soočati z divjim ritmom dogajanj vsenaokrog. Ne poznam pa še odgovora 
na vprašanje, ali bom njegovo zgodbo kdaj domislil in jo zapisal.

Naročila na: www.goga.si; tel.: 07 393 08 11

Majhno slovensko mesto, ujeto med 
zasnežena gorovja. Kot marsikje je finančna 
kriza tudi tu pustila vidne posledice – tisti, 
ki so lahko, so odšli iskat srečo v tujino; 
preostali krožijo med domom, gostilno in 
delom v tovarni za šivanje avtomobilskih 
prevlek, ki vse teže tekmuje s cenejšimi 
tujimi izdelki. Mazzinijev roman opisuje 
prelom med dvema generacijama: tisto,  
ki je vlagala v nepremičnine, in to, ki 
verjame v simbolni kapital instant slave. 

Gre za knjigo orjaškega navdiha, kakršno 
lahko napiše samo velik pisatelj in velik 
človek. Kljub temu da nam v vsakem 
stavku lucidno in neprizanesljivo kaže našo 
pritlehnost, je hkrati ves čas tako objektiven 
voajer svojih likov, da z lahkoto postanemo 
do njih sočutni. Postanemo sočutni do sebe.

  Desa Muck

Roman, trda vezava, 344 strani, cena: 24,90 €
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Miriam Drev je pesnica, pisateljica, kritičarka, prevajalka in publicistka. Prevedla je več kot sto pet knjig, med njimi tudi 
roman Deklina zgodba Margaret Atwood, dela Iana McEwana, Arundhati Roy, R. W. Emersona, Rabindranatha Tagore-
ja ... Poleg tega je napisala pet pesniških zbirk in tri romane. Z njo smo se srečali ob izidu njenega tretjega romana, tokrat 
v pismih, Od dneva so in od noči, ki je izšel pri Založbi Pivec.

Roman iz gmote uskladiščenega spomina

intervju: Miriam Drev

Bukla: Vaše pisateljsko in pesniško 
prebujenje sega v čas selitve na 
Dunaj. Kaj je tam prebudilo pisate
ljico in pesnico Miriam Drev?
Drev: Pisala sem že v gimnazijskih le-
tih, s knjigami pa sem povezana od 
zgodnjega otroštva. Želja po pisanju 
je ves čas tlela v meni, ampak prelomni življenj-
ski dogodki so me potegnili na druge poti. Še do-
bro, da tudi na Dunaj, za mitskih sedem let. Tam 
sem se v boemskih razmerah in z majhnim otro-
kom, podobno kot Ivana iz mojega prvega roma-
na V pozlačenem mestu, spoprijemala s konkretni-
mi ovirami, ki jih je bilo mogoče premagati samo 
z več poguma in iznajdljivosti, kot sem ju premo-
gla prej. To so bila z vsem mogočim začinjena leta. 
Neka pohlevnost ter za žensko tipične privzgoje-
ne in nato ponotranjene omejitve so začele odpa-
dati, ta proces pa je potegnil na plan mojo ustvar-
jalnost. V sodelovanju z ilustratorko Tamaro Trček 
Pečak je nastala knjiga-strip o otroških pogruntav-
ščinah Šviga gre lužat in postopoma pes niška zbir-
ka Časovni kvadrat. Dunaja ne idealiziram, in ven-
dar je bil to zame prostor eksplozivnih srečanj, 
živega kozmopolitizma, kraj, ki obožuje kreativ-
nost in ji daje priznanje. V stiku z več tujimi kultu-
rami, sobivajočimi v tem mestu, sem se spremin-
jala. Poleg tega, da sem takrat pridobila status 
književne prevajalke, sem spet vzela v roke pobu-
do za lastne tekste.
Bukla: Vaš novi roman Od dneva so in od noči 
je potovanje skozi čas, na katerem srečamo tri 
generacije iste družine. Kako je rasla zgodba?
Drev: Iz gmote uskladiščenega spomina, spo-
znanj in domislic, ki sem jih hranila v obliki osnut-
kov, je začela nastajati zgodba, ki se je vse bolj se-
stavljala v tri generacijske nanose. Zložili so se v 
mozaik, zajemajoč drugo polovico štiridesetih in 
začetek šestdesetih let prejšnjega stoletja, ter z 
glasom mladega Jakoba in njegove mame Agate 
sedanji čas, sega pa tudi v prihodnost. Dolgo sem 
pisala to knjigo. Takšna je pač vsakodnevna stvar-
nost: prevajanje za kruh, veliko neplačanega dela 
oskrbe drugih – v tem med ženskami nisem nobe-
na izjema – in delež družbenega angažmaja pora-
bijo večino mojega časa. Za pisanje sem ga mora-
la izmakniti iz teh obveznosti.

Bukla: Kaj nudi obli
ka romana v pismih, 
da ste se v svojem 
tretjem romanu od
ločili zanjo?
Drev: Glavni razlog je, 
da me ta klasična ro-
maneskna oblika od 
nekdaj fascinira. Vze-
mimo C. de Laclosa. 
Koliko filmskih verzij 
so posneli po njego-
vih Nevarnih razmerjih! 
Korespondenca neiz-
prosno razkriva značaj, 
globlje vzgibe dopiso-
valcev. Osebo spoznaš 

skozi njeno pisavo: poudarke, komentarje, šale. 
Prek pisem na neposreden način slediš življenjske-
mu utripu neke generacije. In tudi intimna so, pol-
na zaupljivosti. Zato ljudje radi beremo pisma. V 
pismu včasih povemo več, kot zmoremo izreči na 
štiri oči. Romaneskna pripoved je diskontinuirana, 
tematske niti se prekinjajo in nesluteno spet pojav-
ljajo, a paradoksalno se s pristopom, v katerem do-
gajanje izginja in vznika, izgrajuje celovitost. 

S to formo sem postopoma odstirala ozad-
ja družinske drame. Agata in Jakob, protagonista 
našega časa, »pokukata iz toka današnjih komu-
nikacij«, njuna pisma postanejo vez z navidezno 
minulim. Navidezno zato, ker še kako pronica v se-
danjost in vpliva nanjo. 
Bukla: Like in odtenke razpoloženj mojstrsko 
gradite z uporabo sociolektov, ki preigravajo 
register moških in ženskih glasov v razponu 
zadnjih sedemdesetih let. Od kod črpate po
znavanje jezika, v kakršnem so na primer pisa
li mladi drug drugemu prva leta po drugi sve
tovni vojni?
Drev: S sociolekti, različnimi jezikovnimi odtenki 
treh časovnih sklopov, sem se, odkrito povedano, 
nagarala! Ena od pomembnih tem, vojaščina, niti 
ni bila tak problem, kakor se morda zdi čudno. Na-
poslušala sem se vojaških zgodb iz ust svoje in pre-
tekle generacije, zlasti družinskega prijatelja Petra, 
ki je postal Bert. Nekatere vsebine so mi med pisa-
njem sproti vdirale iz spomina na zaslon ali pa sem 
si jih ob drugih priložnostih načečkala v beležko. 
Kar pride iz tega fonda, moraš takoj zapisati, dru-
gače se razblini, ker je to zelo izmuzljiva snov. Med 
teme, ki niso bile spominske, pa sodi neprepozna-
na homoseksualna usmerjenost pri strojnem inže-
nirju Franetu. Tudi nekaj starih pisem in razglednic 
iz družinske zapuščine sem imela doma, po njiho-
vem slogu sem se nato zgledovala. Pri teh diapa-
zonih govora sem poskušala biti dosledna, marsi-
kaj sem prečrtala, izpeljala različico. V jezikovnem 

kontrastu v romanu nastopi Jakob, še ne trideset-
leten, z vrsto anglicizmov in lastno dikcijo, tu mi je 
bil v oporo prijateljičin sin. 
Bukla: Kako ste prepoznavali hrepenenja in 
razpoloženja ljudi v petdesetih in šestdesetih 
letih prejšnjega stoletja? 
Drev: Postopek je bil dvojen. Izseki dogajanja 
iz drugega dela, Pavlininih pisem iz Londona in 
Stutt garta, izvirajo iz pripovedi moje mame, ki je 
dejansko leto in pol delala v tujini. Ker so daljni 
kraji od nekdaj razvnemali mojo domišljijo, sem 
njene anekdote srkala kot goba. V tem delu se 
stvarni drobci preteklega, pri čemer so mi prišle 
prav fotografije, mešajo s fiktivnim. Za kopico in-
formacij, povezanih s prvim delom, pa sem od sr-
ca hvaležna Tilki Kopajtič, svoji lani preminuli te-
ti, ki ji ob mami in očetu posvečam to knjigo. Pri 
svojih devetdesetih je imela bister spomin, več-
krat sva se dobili, da sem jo posnela. Kako si je že-
lela brati ta roman, kako me je spraševala, kdaj bo 
izšel! Nekaj pripetljajev iz njenih vsebin sem prelo-
žila v  pisma fantov. 

Drugi del postopka zajema notranjo zmožnost 
asociacij, prisluškovanje sebi, ki ima za izhodišče 
neki podatek. Tega fantazijsko dopolniš ali po-
ustvariš. Upoveduješ drugo osebo, hkrati k temu 
pripomore vse, kar se je naložilo v tvojih umskih 
in čustvenih omrežjih. Pišem o hrepenenjih, ki so 
značilna za neko konkretno obdobje. Obenem so 
to večna ali pa ciklično ponavljajoča se človeška 
stremljenja. Tudi zgodovinska dejstva je bilo treba 
dodati, to je bil nujen okvir, da sem pripoved po-
stavila na trden temelj. 
Bukla: V romanu pripovedujete, kako so mladi 
v času po vojni želeli čim prej pozabiti na vojne 
travme in zase ustvariti lepši svet. V čem je nji
hova želja po dobrinah drugačna od današnje
ga materializma?
Drev: V nečem bistvenem. Takrat ni bilo na voljo 
tako rekoč ničesar. V pismu, ki ga mama piše Mi-
hu – ta služi vojaški rok – pravi: »Paketa nisem po-
slala, ker ni nič za dobit.« Blago za obleko mu kupi 
na karte, točk za podlogo ji zmanjka. Še ob koncu 
petdesetih bi težko govorili o potrošništvu v dana-
šnjem smislu. Ko Pavlini razpade torbica, jo za ne-
kaj časa nadomesti s škrnicljem. Verjetno pa sme-
mo reči, da se je nekaj, kar je bilo takrat potreba po 
osnovnih rečeh, sčasoma po številnih vzvodih raz-
bohotilo v sodobni nezasitni materializem.
Bukla: Verjamete, da preteklost pronica v se
danjost, da se naseli v nas?
Drev: Saj niti ne gre za prepričanje, te reči razisku-
jejo psihologija, nevrofiziologija in sorodne vede. 
Pa sami to tudi menda opazimo, če si pogledamo 
pod kožo in začnemo delati inventar svoje dušev-
nosti. V njem poleg drugega najdemo čuda na pol 
zakopanih sprimkov, od plemenskih totemov in 

pogovarjala se je: Maja Črepinšek

miriam Drev

OD DNEVA SO  
IN OD NOČI
Pivec,  
2021, m. v., 264 str., 26,90 €, JAK
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BarBara Hanuš

KAVNI KROG
Hart, 2021, m. v., 129 str., 22,90 €

Tako kot je krog, ki ga pusti polita kavna skodelica, lahko zelo 
opazen, po drugi strani pa je tudi nežen in ga že en sam po-
teg s krpo takoj izbriše, tako so krhke, a po drugi strani močne 
in neustavljive tudi gospe, ki sestavljajo prav posebno družbo, 
preprosto poimenovano kavni krog. Vsako jutro se dobivajo ob 
skodelici močnega in sladkega napitka ter ob njem premelje-
jo vse, kar se jim v tistem hipu dogaja ali jim pride na pamet. 
Dame iz kavnega kroga pa niso dolgoletne prijateljice, ki bi se na »kofetkanju« dobivale kje 
v mestu, ampak so varovanke doma za starejše občane nekje na Obali. Poti nekaterih od njih 
so se prepletale že v njihovi mladosti in so se znova združile v jeseni njihovega življenja, spet 
druge so se jim priključile šele zdaj. Kljub trpkemu zavedanju o minljivosti življenja in obuja-
nju spomina na vse tiste, ki so jih že zapustili na njihovih življenjskih poteh, vlada v prikup-
nih »kofetaricah« neustavljiva energija, podkrepljena s humorjem in iskrivimi domislicami. 
Odlična zbirka kratkih zgodb, ob kateri bralec uživa v pisateljičinem daru za poigravanje z 
jezikom, sploh s posameznimi besedami, slavi življenje v vseh njegovih podobah in barvah ter 
mu vdihuje smisel, pogum in radost! > Vesna Sivec Poljanšek

krvavih ritualov do zatajenih darov in nagonov. 
To so stoletne usedline, naj jih spodbijaš, obča-
sno priznaš, veš zanje ali ne – kot sem že nekoč 
napisala.
Bukla: Kaj se je naselilo v sedanji generaci
ji mladih?
Drev: V njej je naseljen brezmejni tok tako ime-
novanih minulih dni, verjetno pa ima pri neka-
terih posameznikih močnejšo vlogo. Cel pod-
vodni oceanski svet zaobsega, če povem s 
prispodobo. Vštric s tem se gradi esenca novih 
identitet od rojstva naprej. Nevrologi ugotavlja-
jo, da se v prvih šestih letih na prvotni matrici 
razvije prefrontalna skorja naših možganov. Kar 
je nanjo naloženo v tej dobi, je neke vrste plat-
forma za prihodnost. Jakoba, ki je uvodni govo-
rec romana, kot predstavnika mladih na preho-
du v zrelost začnejo zanimati njegovi predniki, 
toda še intenzivneje se ubada s sedanjimi dile-
mami od umetne inteligence do okoljskih za-
gat, ne izogne pa se niti etičnim vprašanjem. 
Bukla: Za antologijo Pozabljena polovica ste 
napisali šest portretov pomembnih Slovenk 
19. in 20. stoletja. Tudi v novem romanu pro
nicljivo izrisujete rastočo samozavest žensk. 
Slišite glasove žensk preteklih časov, govori
jo skozi vas?
Drev: Vesela sem, da sem imela to priložnost. 
Pozabljeno polovico, 129 kratkih biografij, pripo-
ročam v branje! O svojih ženskih likih lahko re-
čem, da jih nekako res slišim. Tudi več moških 
se oglaša, razumljivo. Ampak če ostanemo pri 
ženskem polu: vedno znova ugotavljam, koli-
ko cenzure in samocenzure v povezavi s samo-
uresničitvijo je bilo prisotne pri dekletih in žen-
skah, in je še. V romanu je mogoče učinkovito 
razvijati menjave vrednot, dobesedno levitev iz 
stanja, ko je ženska predvsem krotka in pridna 
in se ne postavi zase, do recimo Pavlinine pre-
poznave »vsaj tega se počasi zavedam, da ni-
sem nič bolj zabita od drugih, pač pa, da mar-
sikatero kolegico celo posekam in mogoče tudi 
marsikaterega moškega«. Mojim ženskim likom 
do samozavesti pogosto pomaga bivanje na tu-
jem, naj predstavlja še takšno preizkušnjo. Po-
dobno kot je pomagalo meni. 

Miriam Drev
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Tomaž Kosmač

KO JEBE
Beletrina, zbirka Beletrina, 2021, t. v., 180 str., 24 €, JAK

Pred nami je četrta zbirka kratkih zgodb avtorja, ki se je s svo-
jim značilnim realističnim in neposrednim slogom že dodobra 
uveljavil. Do sedaj najbolj odmevno kratkoprozno delo Punk 
is dead (2008) je zaneslo tudi onkraj naših meja, objavil pa je 
še štiri romane. V sedmih zgodbah najnovejše zbirke nam To-
maž Kosmač v prvoosebni pripovedi naslika sedem vtisov iz 
svojega življenja, ki jih polnijo ljudje z obrobja, torej tisti, nad 

katerimi se pogosto zgražamo – pijanci, prešuštniki, brezposelni. Med vse naštete se šteje 
tudi pisatelj sam. S svojim načinom življenja in izborom tematik je kot nekakšen slovenski 
Bukowski. V njegovih zgodbah ne beremo o tem, kako bi moralo biti, ali o tem, kako bi lahko 
bilo, temveč zgolj o tem, kar je, o življenju tu in zdaj. Brez moraliziranja ali obsojanja mu 
uspe pisati o ljudeh, ki ubirajo za večino nesprejemljive poti, saj je tudi sam eden izmed njih, 
a vendar pri tem premore pravo mero distance, da iz vsakodnevnih situacij izpelje globlje 
uvide o številnih prisilah, ki jih terja življenje v družbi, ter odnosih, ki pogosto temeljijo na 
narejeni vljudnosti. Izpostavljen je tudi težek položaj pisateljev in drugih kulturnikov v našem 
prostoru, ki jim, če se želijo popolnoma posvetiti ustvarjanju, drugega od življenja na robu – v 
Cankarjevem slogu, bi lahko rekli – pravzaprav ne preostane. > Sanja Podržaj

miHa mazzini

KRAJ, KJER SE IZPOLNIJO  
VSE VAŠE ŽELJE
Goga, zbirka Goga 2021, t. v., 344 str., 24,90 €, JAK

S kresnikom za roman Otroštvo in z modro ptico za mladinski 
roman Zvezde vabijo nagrajeni pisatelj Miha Mazzini (1961) se 
je že pred časom prebil med naše najbolj prepoznavne sloven-
ske pisatelje. Ob tem že dolgo piše tudi angažirane in pronicljive 
kolumne o Slovencih in slovenstvu, s čimer bralcu pogosto po-
stavi ogledalo, pred katerim bi marsikdo najraje zamižal. V svo-
jem najnovejšem romanu, ki po mnenju spodaj podpisanega s prejšnjima leposlovnima deloma 
Funny in Zemljevidi tujih življenj tvori neformalno trilogijo, na izviren način spet poveže svoje 
(sociološke) ugotovitve in literarno imaginacijo, saj nas preseli v manjše slovensko mesto, v ka-
terem se med malimi in pa med v lokalnem krogu malce bolj vplivnimi ljudmi odigrava bolj ali 
manj nesmiselno tranzicijsko življenje, ki ga je finančna kriza potisnila v novi krog pekla. V ta 
milje premišljeno postavi dve generaciji, ki ju poganjajo popolnoma drugačni motivi: starejšo, 
ki še vedno prisega na pomembnost vlaganja in posedovanja nepremičnin, in mlajšo, ki verjame 
v internetno slavo in takojšen uspeh. Zdi se, da se nič ne more spremeniti, potem pa pride do 
prelomne ideje, ki bi ta kraj lahko preobrazila za zmeraj. Se to res lahko zgodi? Kraj, kjer se izpol
nijo vse vaše želje je še en posrečen roman iz Mazzinijeve literarne delavnice. > Samo Rugelj
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Klemen PisK

MAMUTOVA OPOROKA
Litera, zbirka Litera,  
2021, t. v., 322 str., 26 €, JAK

Avtor, ki bo naslednje leto dopolnil šti-
rideset let, sicer pesnik in prevajalec, 
nas v svojem romanesknem prvencu 
preseneti z vsebinsko globino. Besedilo 
na platnici obljublja prvoosebno pripo-
ved o doktorju Žažlju, ki na kongresu 
dvojine v Litvi rešuje svoje sedanje in nekdanje ljubezenske zagate, 
nato pa sledi dramatični zasuk, »pomembna novica, ki bo za doktorja 
usodna«. Toda ta preobrat še ni pravi preobrat, temveč nas avtor v 
besedilu večkrat šokira, ko počasi razpleta zgodbo o Margariti in spo-
znavamo povezave iz preteklosti ter naposled razumemo, čemu dvori 
Doroti, kaj se zgodi z bahrajnskim profesorjem in navsezadnje, kdo je 
Mamut. Vendar to ni ljubezenski roman. To je knjiga, ki razmišlja o 
normalnosti in preučuje smiselnost akademskega kroga: »Maturant 
sem, ker se tako počutim. Maturant se ne rodiš, maturant ne osta-
neš, maturant se počutiš.« Nato se spusti še globje in raziskuje smi-
sel sistema ter sveta: »Nisem doktor, ker nimam uradnega potrdila o 
doktoranturi. Toda zakaj bi človek moral imeti potrdilo, da je doktor? 
Povsod neka pravila. Pravila človeka zadušijo in uničijo.« Abstrakten 
roman, ki vsebuje gramatične zaplete: pro učuje dvojino v različnih 
jezikih, uporablja nemščino, piše v gotici ... Branje, ki ni lahko, je pa 
zato toliko bolj nepozabno popotovanje. > Ajda Vodlan

TaDeja Krečič scHolTen

NIKOLI NI PREPOZNO
Mladinska knjiga, zbirka Prvenci,  
2021, m. v., 190 str., 24,99 €, JAK

Zbirka Prvenci je pri založbi Mla-
dinska knjiga že uveljavljena, tokrat 
pa prvi avtorski literarni izid v njej 
pripada profesorici primerjalne knji-
ževnosti in prevajalki Tadeji Krečič 

Scholten, ki je v zadnjih letih že zbudila pozornost s svojimi kratkimi 
zgodbami. V gladkem pripovednem slogu nas avtorica v knjigi seznani 
s pisano paleto likov, ki jih življenje tako ali drugače postavi pred izziv 
ali na preizkušnjo. V prvi zgodbi Stara ljubezen ne zarjavi Harmen ob 
pospravljanju materinega stanovanja po njeni smrti za omaro najde 
sliko iz otroštva, v nagrajeni Eter je slab prevajalec skuša novinar na-
rediti intervju s Pulitzerjevo nagrajenko, vendar mu pri tem ves čas 
nagaja žvenketanje njenih zapestnic, v Ljubo doma, kdor ga ima pa 
ostarelega gospoda Dolenca dobesedno do smrti vznemirijo časopisni 
naslovi o prodaji družbenih stanovanj. Občutljivo. > Samo Rugelj

selma sKenDerović

ZAKAJ MOLČIŠ, HAVA?
JSKD, zbirka Prvenke,  
2021, m. v., 152 str., 18 €

Zbirka petnajstih zgodb je kratko-
prozni prvenec nagrajenke Festivala 
mlade literature Urška 2020, ki letos 
praznuje dvajseto obletnico in združu-
je mlade avtorje ter je njihova poten-
cialna odskočna deska, saj organizator 
najboljšemu izda knjižni prvenec, ki ga mladi avtor pripravi v sode-
lovanju z mentorjem. Nagrajenka v 2020 je mlada Koprčanka, sicer 
študentka slovenistike in primerjalne književnosti, njena mentorica 
pa Suzana Tratnik, ki v spremni besedi knjige zapiše: »Pred seboj 
imamo pogumno pisavo, ki se suvereno loteva neprijetnih, nevidnih 
in zatajevanih tem.« Zgodbe so razmislek o tujstvu, izjemen vrtiljak 
čustev, ki jih skozi intimno doživljanje predstavi glavna protagonistka 
Hava. Kako je biti večni tujec tukaj, hkrati pa tudi v lastni domovini? 
Morda je edina rešitev, da je tvoj dom le tvoje telo? Toda, jo morda 
ravno telo izda, da je tujka? Je rešitev sprememba imena, vere? Avto-
rica knjigo posveča neslovenskim otrokom, ki nimajo vzornikov in ki 
bi po njenem mnenju morali postati vzorniki. Delo je tako tudi poziv 
bralcu, da razmisli, se poglobi vase in v svoj odnos, ki ga ima zavestno 
ali morda nezavedno do vsakogar, ki »ni naš«. > Ajda Vodlan
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mojca ruDolF 
ŠEPET ZGODB
Razvajajte se z branjem  
v manjših odmerkih
samozaložba, 2021, t. v., 238 str., 25 €

Sedemnajst kratkih zgodb Mojce 
Rudolf, avtorice dvajsetih knjig za 
odrasle, mladino in otroke, je »hrana 
za dušo«. Pripovedujejo o ljubezni in 

razočaranju, o receptu za srečo, prijateljstvu, preseganju življenjske 
monotonije, čudnih naključjih, iskanju tistega, kar je v življenju naj-
pomembnejše, o tem, da se zloba prej ali slej razkrije, o tem, da se je 
treba včasih preprosto prepustiti toku življenja … Zgodbe s hitrimi, 
jasnimi potezami naslikajo prepričljive prizore in like, ki bi jih lahko 
srečali v realnosti. Nato dogajanje zastane in se poglobi v trenutek, 
ko se vpletenim vse razjasni ter se vse poveže v spoznanje, ki obrne 
nov list življenja. Na koncu vsake zgodbe avtorica povzame spozna-
nje v zaključne misli, ki so lahko tudi izhodišče za razmislek o lastni 
življenjski poti. Zgodbe sestav ljajo pisano krpanko prigod, sešitih v 
toplo odejo, ki mehko objame bralca. > Maja Črepinšek

Davorin lenKo

TRIGER
LUD Literatura, zbirka Prišleki, 2021, t. v., 297 str., 25 €, JAK

Slovenski pisatelj Davorin Lenko (1984), prejemnik kresnika za roma-
neskni prvenec Telesa v temi, v svojih delih brezkompromisno razis-
kuje teme spolnosti in najrazličnejših razmerij. Triger je druga knjiga v 
okviru Lenkovega projekta Ženska (prva z naslovom Psihoporn je izšla 
leta 2020 pri Cankarjevi založbi), v njej pa s svojim pisanjem zareže 
morda najgloblje doslej, saj povezuje spolnost, literaturo in serijske 
morilce. Roman se začne z intonacijo izpovedi Metoda Trobca, naj-
bolj razvpitega slovenskega serijskega morilca, in impulza, ki ga je pri-
vedel do tega, da je ubil prvo žensko, romaneskna zgodba pa vznikne 
iz razmerja med Aleksandro in Semom ter primerom Darijana Urha, 
še neobjavljenega pisatelja, ki je nekega večera po spolnem odnosu 

umoril žensko v njenem stanovanju, 
potem pa po Ljub ljani nadaljeval nasil-
niški pohod. A to še ni vse: policija je 
našla njegovo torbo, v njem pa na USB 
ključku tudi štiristo strani dolg doku-
ment z naslovom Cona, ki ga je Urh po-
prej že poslal glavnim medijskim hišam. 
Cona, nekakšna leposlovno-esejistična 
razprava o serijskih morilcih, tako hi-
tro postane splet na senzacija, vse bolj 
pa okupira tudi Sema in Aleksandro, ki 
pride v situacijo, da lahko z Urhom na-
veže stik, kar je seveda povezano tudi s precejšnjim tveganjem lastne-
ga življenja. Po Gradišnikovem romanu Nekdo drug je Triger nov slo-
venski roman o umu in impulzih serijskega morilca. > Samo Rugelj
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Franjo Frančič

V KRALJESTVU  
NOVE DRŽAVE
Smar-team, 2021, t. v., 70 str., 20 €

Nov roman Franja Frančiča V kral
jestvu nove države se ukvarja s pol-
preteklo zgodovino, natančneje z 
obdob jem pred in po razpadu Jugo-
slavije, ko je protagonist proti svoji 

volji vpoklican v vojsko. Okvir romana sestavljajo krajša poglavja, 
ki delujejo kot nekakšne impresije in so mešanica poetičnega je-
zika, kratkih stavkov (skoraj verzov), trdega jezika in jasnega po-
gleda na svet. Vse to odraža protagonista, ki odčarano zre v svet, 
ki se je okrog njega spremenil v nekaj drugega. V osrednjih daljših 
poglavjih opisuje usode malih ljudi, ujetih v kolesju razpadajočega 
družbenega sistema (»Vse nekam razpada, pomisliš, svet, država, 
ljudje, vse, v kar si verjel, se boril, celo sanje niso več enake.«). Med 
vsem tem pa se dogaja t. i. »vsakdanjost življenja«, ta diskrepanca 
med obojim je več kot očitna. Roman, ki skozi pretresljive podobe 
in protagonistovo introspekcijo budi empatijo, opozarja, »kako pre-
prosto je sovražiti« in zakaj je to tako nevarno. Zato ni nič čudnega, 
da se po končni aktualizaciji na situacijo tukaj in zdaj roman sklene 
trpko, poetično in boleče. > Veronika Šoster

srećKo Kecman

PUSTOLOVEC
Celjska Mohorjeva družba,  
2021, t. v., 268 str., 23,50 €

Po prvencu Zapuščina (2008), ki se je 
vračal v čas druge svetovne vojne, nas 
Srećko Kecman vabi na časovno poto-
vanje globlje v preteklost, v negotove 
čase sedmega stoletja, ko so številna 
ljudstva iskala svoje mesto na prosto-
ru sedanje Evrope. Avtor, ki je po izobrazbi tudi zgodovinar, napeto 
zgodbo izrisuje s slikovitimi podrobnostmi v opisovanju tedanjega 
življenja, običajev, vsakdanjih opravkov, oblačil, bivališč, orožja in 
bojne oprave, bojnih taktik, pogrebnih slovesnosti, bogov … še zlasti 
med Slovani, ki so živeli na prostoru od Baltika do Alp. Zgodovinska 
dejstva vpleta v fiktivno zgodbo o frankovskem trgovcu Samsonu, 
sinu slovenske matere in frankovskega očeta, ki zaradi trgovanja iz 
Frankofonije pripotuje med Slovane ravno v času po napadu ropar-
skih Avarov in Gepidov. Brezdušni pasjeglavci so med ljudmi, ki so 
jih odpeljali v suženjstvo, zajeli tudi vilinsko lepo Vesno, poglavarje-
vo hčer. Se jim res nihče med slovanskimi mladci in poglavarji ne bo 
uprl? In ali dekletu nihče ne bo pomagal? Napet fiktivni roman, ki 
buri domišljijo, razpleta skrivnost kneza Sama, ki je od leta 623 dalje 
stal na čelu Samove plemenske zveze. > Maja Črepinšek

domače leposlovje
Florjan liPuš

ZGODE IN NEZGODE
Litera, zbirka Litera,  
2021, t. v., 109 str., 19,90 €, JAK

Štiriinosemdesetletni slovenski zamej-
ski pisatelj, med drugim tudi prejemnik 
Prešernove nagrade, častne nagrade za 
književnost Republike Avstrije, velike 
avstrijske državne nagrade in zlatega 
reda za zasluge RS, nas v novem delu 
z uporabo koroških besed, predvsem arhaičnih, popelje v slovensko 
preteklost. Kratke zgod(b)e in nezgod(b)e so opisi nekdaj najbolj vsak-
danjega življenja, ki ga pisec ne olepšuje, temveč prikazuje realno, te-
mačno, kruto in težaško. Govori o neizbežni smrti, ki je v teh težkih 
življenjih včasih celo zaželena, prikazuje pomanjkanje ljubezni v otro-
štvu, odraslih letih in starosti ter prepleta fikcijo, realnost, morda spo-
mine. Slogovno izjemno dolgi stavki in opisi dajejo občutek tesnobe in 
zagrenjenosti ter postavljajo vprašanje, ali je izhod za »človeka naših 
krajev« sploh mogoč? »Rojen v majhno ljudstvo, povrhu vzgojeno v 
ponižnosti in vajeno ponižanja. Narodil se je v narod, ki je vnaprej 
nastradal ...« Bralec se sprašuje, kdo je pripovedovalec, mar gre veno-
mer za isto osebo, se prostor spreminja, ostaja čas isti? Navsezadnje pa 
spoznamo, da ni pomembno. Kar šteje, je občutek, čustvo, ki nas pre-
plavi ob listanju strani in vpogledu v našo preteklo zgodovino. Čutiti 
tisto, kar je bilo, in zatorej razumeti, zakaj je, kot je. > Ajda Vodlan

Tomaž janežič

IZGUBLJENA ČAST 
ALISON KLEIN
samozaložba, 2021, m. v., 214 str., 17 €

Roman je nastal po resničnem do-
godku grozljivega posilstva in umo-
ra italijanske študentke, ki naj bi 
bila žrtev ameriške sostanovalke in 
njenega italijanskega fanta. Čedna, 

nekoliko površinska Američanka Alison Klein je prišla na študijsko 
izmenjavo, nato pa bolj žurala kot študirala. Resno in zadržano ita-
lijansko sostanovalko naj bi umorila v satanističnem obredu, ki naj 
bi ga izvedlo več ljudi. Roman sprva izrisuje dogajanje med mla-
dimi pred umorom, nato se prelomi v vrtinec obtožb, obsodbe in 
zapora, ko se Alison življenje spremeni v moro, iz katere se ni moč 
prebuditi. Obtoženka je sicer vztrajno trdila, da ni kriva, toda me-
diji so razpihnili primer, javnost je gnevno zahtevala krivca in poli-
cija ter tožilstvo sta našla morilko. Avtor nakaže še druge možnosti, 
predvsem pa opozori na splet okoliščin, ko nesrečno treščita po-
želenje in zavrnitev, privilegiran in podprivilegiran svet, naivnost 
dobro preskrbljenih in krutost boja za preživetje mladih z ulice. 
V mraku ozadja stojijo droge, brezdomstvo in socialne razlike. Za 
pisatelja, pesnika, pisatelja, esejista in fotografa Tomaža Janežiča je 
to peti roman. > Maja Črepinšek

simona semenič

TRI IGRE ZA PUNCE
Beletrina, zbirka Beletrina, 2021, t. v., 253 str., 24 €, JAK

V knjigi Tri igre za punce so zbrane tri nove drame Simone Semenič, ki 
navdušuje s svojo strukturno razrahljano in vsebinsko vedno aktualno 
dramsko pisavo. Vse tri se na svoj način ukvarjajo z družbeno vlogo 
ženske, zato je treba naslov »za punce« razumeti ironično, kot poime-
novanje za žensko, ki ji jemlje kredibilnost in jo infantilizira, knjiga pa 
se lahko bere kot celota, nekakšna trilogija. Tekst ti si čudež, ki bo takoj 

znan gledalcem deseturne predstave še 
ni naslova Slovenskega mladinskega gle-
dališča (ovenčane z Borštnikovo nagra-
do za najboljšo uprizoritev leta 2019) in 
prikazuje predrugačen lik Don Juana, ni 
to to je poigravanje z raznimi stereotipi 
in žanri, lepe vide lepo gorijo pa je pre-
tresljiv portret fenomena čarovništva, ki 
je kaznoval ženske, izstopajoče iz pov-
prečja. Udarno, pomembno in pomen-
ljivo delo. > Veronika Šoster
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Jubilejni izdaji ob stoletnicah rojstva avtorjev   

France Balantič

MUŽEVNA (SEM) 
STEBLIKA

Zorko Simčič

TRIJE MUZIKANTJE ALI 
POVRATEK LEPE VIDE

Natalia Sanmartín Fenollera

BOŽIČNA ZGODBA ZA 
OPATIJO LE BARROUX

Mateja Komel Snoj, ur.

V DEŽELO LUČI

Ilustracije Viktor Šest
Akademik Zorko Simčič 
je v pripovedi mojstrsko 
uporabil simbol  hrepenenja 
in ga preko alegorije povezal 
z usodo slovenstva v 
zdomstvu. Skozi pripoved 
nas vabi, da ponovno 
ovrednotimo svoj odnos do 
domovine, jezika in kulture. 

Ilustracije 
Michaela Harrison
Božična zgodba za opatijo 
Le Barroux pripoveduje 
zgodbo o otroku brez 
matere, ki neutrudno 
sprašuje Boga, če se je to, 
kar mu je mama povedala o 
Betlehemu in božični noči, 
res zgodilo. Dan za dnem, 
dolga tri leta, prosi za 
znamenje. Dokler ne pride 
tretji božič ...

Ilustracije 
Damijan Stepančič
25 božičnih zgodb znanih 
pisateljev iz različnih dežel 
(Dostojevski, van Dyke, de 
Maupassant, Dickens, Tolstoj 
...) nas nagovarja, da bi 
odprli svoja srca za največjo 
skrivnost božiča. Da bi odprli 
svoja srca tudi za drugega, 
naj bo vandrovec v dolgih 
zimskih nočeh, siromak, ki 
išče prenočišče, pesnik, ki 
slavi Boga, otrok, ki zvedavo 
bere o njem, duhovnik, ki ga 
oznanja … Vabijo nas v svetlo 
deželo upanja in veselja. 

France Balantič (1921–1943) 
je eden vidnejših slovenskih 
pesnikov iz časa pred in med 
drugo svetovno vojno ter 
eden najboljših slovenskih 
sonetistov. Njegova edina 
rokopisna zbirka je bila za 
tisk pripravljena že leta 
1942, a je v samostojni knjigi 
izšla šele čez več desetletij 
pod uredniškim vodstvom 
Franceta Pibernika. V 
pesmih žarita Balantičeva 
nesporna ustvarjalna moč in 
izjemna lirična govorica. 
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»Doktor smeha« Izar Lunaček (1979) je eden najvidnejših striparjev v mestu literature, vsekakor pa eden najbolj predanih promotorjev stripa, ki de-
luje kot povezovalec znotraj slovenske stripovske scene, a tudi kot njen neutrudni vezni člen s tujino. Izar je iznajdljiv, spontan in nagnjen k sprejema-
nju nepričakovanih izzivov.

Ljubljana – Unescovo mesto literature

Z Izarjem sva se dobila malo po njegovi vrnitvi 
s stripovskega festivala v Črni gori in približno 
en teden pred začetkom mednarodnega festi-
vala stripa Tinta, ki ga je pomagal vzpostaviti. 
Po najinem srečanju je že odhitel na predsta-
vitev knjige Vampirček gre v šolo, ki jo je pre-
vedel in sozaložil. V zadnjem času je izdal še 
stripovski esej o smešni plati religije Sveto & 
smešno, sedem stripovskih pravljic Lahko noč, 
sine, kot soavtor pa Dekle, ki se ni balo medve
dov. In to je samo del njegovega neumornega 
udejstvovanja.

Kajti če ni ravno na Tinti, potem Izar zelo 
verjetno navezuje stike in zbira ideje na kak-
šnem drugem stripovskem festivalu. Ali pa iz-
vede katero od svojih prismuknjenih idej, kot 
je predstavitev knjige na stopnicah pred magi-
stratom, risanje v živo ob koncertu ali pa im-
provizirana interpretacija še  neprevedenega 
stripa. Izar Lunaček, skratka, ne zapravlja časa 
in se ne ustavlja dolgo pred ovirami. »Vsako le-
to se premakneš za tri korake in tako veš, kaj ti 
je ostalo za naslednjič,« pravi.

Z majhnimi koraki je nastal tudi Zavod Stri-
polis, Izarjeva osrednja ustvarjalna platforma. 
Pred približno desetimi leti, ko se je ravno vr-
nil iz Španije, stripovska kultura pri nas še ni 
bila tako razvita, se spominja. Takrat so z Jane-
zom Plešnarjem in Tanjo Skale zasnovali me-
sečne pogovore v Kinu Šiška, da bi iz stripa, 
ki takrat ni imel tako rekoč nobene promocije, 
naredili tudi družbeni dogodek in nagovorili 

občinstvo, ki se za stripe prej ni zanimalo. Ni-
ti mainstream niti artiš, pravi Izar, ki zagovar-
ja predvsem »luštnost« stripa. Mesečna druže-
nja za konsolidiranje scene, festival za širjenje 
navzven in striparna za oboje. »Najpomemb-
nejša je svoboda,« pravi Izar, ki noče biti »niti 
ujetnik svojega slonokoščenega stolpa niti in-
dustrijskega procesa«.

Izar se spominja, da je bila v 90-ih osrednja 
točka stripa v mestu bivša knjigarna v Kazini. 
Iz te generacije – in iz požrtvovalnosti ter pro-
stovoljstva – je potem zrasla striparna v Pritli-
čju. Čeprav se je začetni vložek hitro povrnil, 
prostovoljstvo na dolgi rok ni delovalo. Knji-
garna se je čez nekaj let kot mesečna  pop-up 
striparna preselila v Vodnikovo domačijo, zdaj 
pa deluje v Izarjevem odprtem ateljeju na Po-
ljanah. Obiskovalci so vedno dobrodošli – le 
da ni vnaprej znanega urnika. 

Stripolis od nekdaj povezuje tudi slovenske 
striparje, ki so z različnimi dogodki dobili pri-
ložnost pokazati svoje delo, deliti ideje in iz-
kušnje ali pa najti priložnosti za sodelovanje. 
Toda model sodelovanja, ki ustvarjanje stripa 
razdeli na posamezne vloge, pri nas še ni uve-
ljavljen – ali pa je nerazumljen oz. zaničevan – 
saj prevladuje predvsem avtorski strip.

Po Izarjevi oceni je v Sloveniji dejavnih kak-
šnih trideset striparjev, vendar ne toliko iz 
mlajših generacij. Zato bi potrebovali več de-
lavnic, izobraževanj in bolj razširjeno kriti-
ko. Bistveno je, da se izdaja več stripov, in to 

ne samo pri specializiranih založbah. »Strip je 
končno na ravni literature in filma,« pravi Izar, 
saj prevodi ne prihajajo več z zamudo in nago-
varjajo različna občinstva, tudi otroke.

V mestu literature je vsekakor dovolj prosto-
ra za strip, celo vedno več. »Ljubljana je inte-
lektualno mesto, vendar pa redko vidiš, da bi 
kdo ob kavi namesto knjige ali časopisa bral 
strip,« pravi Izar. Zdaj je pravi trenutek, da 
začnemo.
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IZAR LUNAČEK: 
NAJPOMEMBNEJŠA JE SVOBODA, DA LAHKO DELAŠ VSE

Pripravil: Andrej Hočevar
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domače leposlovje
Franci novaK

OBVOZ
LUD Literatura, 2021, t. v., 173 str., 20 €, JAK

Trinajst kratkih zgodb pisatelja in 
pes nika Francija Novaka (1969) bral-
ca zapelje na obvoz vsakdanjosti, ko 
običajna pot nepričakovano skrene na 
vzporedno cesto, ko realnost zastane 

in se čas v neskončni zanki vrne na izhodiščno točko. Izničenje časa je 
bistveno gibalo dogajanja. V mojstrskem dramaturškem loku zgodbe 
zbujajo paleto notranjih odzivov od mračnega začetnega razpoloženja, 
nejasnih slutenj nečesa večjega, ko je marsikaj zamolčano, preko za-
gonetne, srhljive in tesnobne napetosti do razpletov, ki jih trgajo žarki 
drugačne svetlobe. Zaključki zgodb se približujejo po presenetljivih 
ovinkih, ki stopnjujejo bralski užitek. Skupna izhodiščna točka zgodb 
je pot/potovanje, ki iz fizične poti prestopa v novo realnost spremenje-
ne zavesti, v novo občutenje sveta, da se zdi, kot da bi se pogrezali in 
vznikali iz sanj. Zgodbe mojstrsko ubesedijo težko ulovljivo vrtoglavo 
občutenje svobode; trenutek preboja iz ednine v dvojino, trenutke, ko 
v očeh drugega doživimo hipni stik; ko se med časopisnimi vrsticami 
zablešči nepričakovano sporočilo, namenjeno zgolj enemu samemu 
bralcu; ko drobni dogodki nerazložljivo sprožijo tektonske premike 
bivanja. Avtor je bil leta 2011 nominiran za Veronikino nagrado, je 
dvakratni prejemnik prve nagrade mariborskega pesniškega turnirja in 
nagrajenec Evropskega pesniškega turnirja. > Maja Črepinšek

Tone PeršaK

AVTOŠTOP
Litera, 2021, t. v., 252 str., 24 €, JAK 

Malo več kot dve desetletji po drugi 
svetovni vojni se študent filozofije in 
primerjalne književnosti odpravi z 
avtoštopom na pot po Evropi. Rad bi 
okusil svobodo, videl, kako živijo dru-

gje, spoznal mlade iz drugih držav, si ogledal tuja mesta, na Švedskem 
pa srečal režiserja Bergmana. Toda trdo prisluženega denarja ima ko-
maj kaj, dovolj le za kruh in mleko. Izkušenj s potovanjem še manj. 
Kako bi jih imel, ko pa je sin dninarke, ki niti doma ni imela. Popotni 
roman postopoma šiva krpanko srečanj avtoštoparja z vozniki, polici-
sti, mladimi sopotniki … in pogovorov z njimi, dokler v drobnih prizo-
rih ne zagledamo brueglovsko velike podobe Evrope v letu 1968 in v 
njej Jugoslavijo in Slovenijo. Vidimo jih, kot jih doživlja mlad študent, 
ki opazuje politično situacijo in odnose v družbi. Občutimo vzdušje 
med mladimi, izvemo, kaj so o življenju v Jugoslaviji spraševali tujci, 
kaj se je bralo, gledalo v kinu in poslušalo na vinilkah. Ob tem se iz po-
potniških dogodivščin vse jasneje izrisujejo osebnost študenta, njegove 
stiske, občutek nepripadnosti, usedlina preteklosti, ki ga je oblikovala 
in ga usmerja v odnosih s soljudmi. Okvir zgodbi dajeta uvodno in za-
ključno poglavje, ki nakazujeta, kam je študent v petdesetih letih »pri-
potoval«. Režiser, pisatelj, publicist, dramatik in teatrolog Tone Peršak 
je z romanom zaključil trilogijo o odraščanju. > Maja Črepinšek
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Renato Quaglia je pesnik, ki piše v italijanščini in rezijanščini. Leta 1986 je prejel za svojo prvo pesniško zbirko Baside/
Besede nagrado Prešernovega sklada, nato smo ga bralci v knjižni slovenščini pogrešali tri desetletja in pol. Letos je pri 
Slovenski matici izšla njegova pesniška zbirka Zaleni okrišiji/Zelene krošnje, ki jo je iz rezijanščine z mojstrskim občutkom 
prevedel tržaški pesnik Marko Kravos.

»To je čarovnija jezika, ki je po številu nepomemben, ampak neskončen in večen.«

intervju: Renato Quaglia

Bukla: Občudovanja vredno je, da pišete v re
zijanščini, ki jo govori približno tisoč ljudi. Kaj 
vas navdihuje in vam daje moč, da vztrajate 
kot eden izmed varuhov rezijanskega izročila?
Quaglia: Potres v Furlaniji leta 1976, ura je 23.30. 
Sedel sem na prekladi porušene hiše, roke sem 
imel opraskane od kamnov, živčno odstranjenih iz 
razvalin, da bi dosegel otroka, ki je jokal. Nato se je 
otrok izvlekel ves krvav, a živ. Izčrpano sem zapi-
sal v beležnico prve besede in prve vrstice v rezi-
janščini: Potres. Gorko to bilo zvečara / ko zemja se 
potresala / ko gore so se cipile / nu hiše so spadu-
wale /... Se srila višta Bogawa / rožarja već ni mo-
gala / koj ti sadinave fudićave / za nes ni so nen 
gowkale. Bilo je vroče ta večer / ko se je zemlja stresa
la / ko so se gore trgale / in hiše so razpadale /... Obli
čje božje skrilo se / ni več molitev slišalo / le podrtije te 
hudičeve / so zdaj za nami túlile (Baside, Trst, 1985). 
Nikoli prej nisem napisal niti besede. V tem trenut-
ku sem se ponovno rodil s temi starodavnimi zvo-
ki v ušesih, ki so v vedno bolj pospešenih in jasnih 
valovih vdrli v vsak del duše in telesa. Od tiste noči 
nikoli nisem nehal prenašati besede in še več be-
sed iz tal spomina, ritmov in pesmi ter starodavnih 
uspavank in pravljic, ki so jih v zimah okrog ognja 
pripovedovale ženske, ki so poleg tkanja volne 
znale začeti in plesti pesem iz drobtinic vsakdanje-
ga življenja, pesem, ki ji ni bilo videti konca, če je 
ne bi odrezala babica, ki je namigovala, da je čas 
za kavo. Še danes misel in srce nikoli ne prenehata 
slišati glasu, ki hodi po »teh listate poteh«, ki šumi 
pod prelazom. To je čarovnija jezika, ki je po številu 
nepomemben, ampak neskončen in večen.
Bukla: Od kod navdih, da ste novo pesniško 
zbirko naslovili Zaleni okrišiji/Zelene krošnje? 
Quaglia: Bukova drevesa so preživela ostro zimo, 
tako da so oblekla svoje dolge in vozlaste roke v 
svetlo zeleno z odtenki rumene barve in nato po-
stopoma v močnejše barvne odtenke. Beseda okri
šaj pomeni krošnjo, ki ni statična, ampak se neneh-
no spreminja glede na pihanje vetra, vzhajanje in 
zahajanje sonca ter božanje luninih žarkov pono-
či, potepanje oblakov, ki se igrajo med njimi, pada-
nje dežja, njihovo moč v nevihtah … Pomeni sim-
bol ne le upanja, ampak polnega življenja v vsej 
svoji različnosti debla in korenin. Močan simbol 

Človeka, ki je poklican biti kot visoko 
drevo, posajeno na bregovih reke, ki 
zori v vsakem letnem času in njegovi li-
sti ne ovenijo: dom za nebesne ptice in 
prijazna senca, ki potnika osveži in mu 
ponudi počitek ter kdaj tudi hrano. Po-
doba živosti in polnosti življenja v vsa-
kem času, tudi v najhujšem.
Bukla: Vašo poezijo osvetljujejo na
rava, kozmos, sonce, zvezde, gore, 
ptice in vode. Od kod pa pronica v 
pesmi temno, trnjevo in bodičasto?

Quaglia: To je res. Veliko teh elementov, ki jih po 
navadi imenujemo z abstraktnim imenom Narava, 
označuje in oplaja mojo poetiko. Ampak da ne bo 
nesporazuma, je treba nekaj pojasniti. Beseda na
rava v rezijanščini ne obstaja, kot ne obstaja še veli-
ko drugih abstraktnih besed: samota, svoboda, tva
rina … Glavni razlog, zakaj sem bil potisnjen pisati 
v rezijanskem narečju, je bila in ostala plodnost be-
sede, ki je hkrati telo in duša. Rezijanska vizija sveta 
tega ne ločuje. Vsaj do včeraj. Danes se celo ta ču-
dovita mreža začenja trgati, telo in duša se trivia-
lizirata in izgubljata zvok, dih, ritem ... Virtualnost, 
tako tuja za vse rezijansko, je prva težka posledica 
t. i. informacijsko-komunikacijske (ne)kulture, ki se 
prikazuje kot edinstvena neovrgljiva in nesporna 
Resnica. Še neomadeževani oko, uho in misel ču-
tijo dvojnost te projekcije. Največkrat se odnos do 
narave zgosti okrog zvoka elektronske fotokame-
re klik, klik, klik. Vse to je tuje meni in moji poeziji. 
Ob istem času sem jaz dren s trnovega grma v pr-
vem cvetenju pomladi, ostrih listov, ki podrgnejo 
obraz, njegovih kislastih in postopoma sladkih ja-
god ... Sem lahki in blagi veter, ki se dviga od reke in 
tudi vetrček z gora; veter, ki prinaša dober dež, a tu-
di nevihte in neurja; čista, mirna in šepetajoča voda 
v potočku, a tudi velika poplava; mehak in miren, a 
tudi trd in temen ... Vse to ne pronica vame in v mo-
je pesmi, ampak sem jaz vse to in tudi moje pesmi. 
Pesem Anjulčić črni/Črni angelček jasno opiše mojo 
človeško in pesniško telesno Dušo.
Bukla: Kaj vam pomenijo simboli, kot so bela 
kača, orel, lunj, lipa, lunina skala, voda, izvir …?
Quaglia: Vsi našteti simboli nikoli nimajo edin-
stvenega pomena, ampak so dvojni in včasih več-
barvni. Vsak si zasluži poglobljeno študijo. Tu se 
bom zaradi erotične moči osredotočil na dve go-
ri: Sart na severu, visok, skalnat, močan, sončen, a 
na spodnjih pobočjih gozdnat, in na jugu njemu 
nasproti Kila: majhna, vijugasta, vlažna, nežna, a 
na vrhu svetla, ko dobi prvo jutranjo svetlobo. Lju-
bezenska pesem leti z enega vrha na drugega, dr-
si po svojih straneh, v hipu se kopa v vodah Bile, 
z obnovljenim spominom sega nazaj v osupljive 
votline; v kriku izbruhne na vrhovih, da v orgaz-
mu doda pesem vseh časov, novo moč, živahnost, 
barve in okuse. Ne veš, ali nasladni krik kaže na 

izgubo ali je svarilni angel naslednjih. Krik priha-
ja iz najožjega, najtemnejšega, najbolj zahrbtnega 
in burnega mesta Bile. Po dveh telesih se povzpne 
do njunih vrhuncev, oplodi valove, zalive, plano-
te, hiše tistih, ki tam živijo, in navzdol, da se združi-
jo še vedno v Bili in širše ter označuje ne le morja, 
ampak najbolj oddaljene galaksije. Oh gora Sarta
wa moja / moćna, pale visoka / megle, te duji koze / 
se jubijo, se pšasejo. / Oh, gora Kilina moja / kako si 
lepo sčesana / kako si lepo ubličana / ka oko mo te ne 
pozna /.../ Kila, Kila Kilica / ti si ma sama rožica / nu
tar v krilu skrij ti me / zibaj me, pozibaj me ... (Sanja
lavi, Videm, 2018)
Bukla: Pesnik Marko Kravos je prelil v knjižno 
slovenščino že vašo prvo pesniško zbirko Basi
de/Besede. Obe zbirki je pospremil s pogloblje
no spremno besedo. Kaj je potrebno, da po
ezija blagoglasno, sočno in pomensko bogato 
zazveni v prevodu?
Quaglia: Marko Kravos s prevodom zbirke Baside 
ni samo navdušujoče prelil moje poetike, napisa-
ne v rezijanščini, v literarno slovenščino, ampak je, 
čudno in na moje veselje, dojel večino simboličnih 
odtenkov, ki jih je v slovenskem narečju Rezije ve-
liko. Z drugimi besedami, nihče ne ve kako, ujel je 
Dušo. Če se to ne bi zgodilo, za zbirko pesmi Baside 
leta 1986 ne bi prejel nagrade Prešernovega skla-
da. Priznanje, čeprav to ni izrecno navedeno v ob-
razložitvi, gre tudi njegovemu prevodu. Najnovej-
ša zbirka Zaleni okrišiji/Zelene krošnje je ohranila in 
bolj eksplicitno povezala slovensko narečje Rezi-
je z literarnim jezikom. Zato je bilo možno ponov-
no pokazati plodnost in izrazno moč besede, kar je 
precej redko, saj je tisto, kar si poezija upa izraziti, 
živo in nastaja mimo vsiljenih mrež. Ne zgodi se po 
racionalni volji, ampak s popolnim sprejetjem nav-
diha, ki presega vse ovire, da bi ustvaril Unicum, ki 
ima okus po gorah in morju, pa tudi po nepreki-
njenem prelivanju Majhnega v Veliko in obratno.

pogovarjala se je:
Maja Črepinšek

renaTo QuaGlia

ZALENI OKRIŠIJI / 
ZELENE KROŠNJE
izbor in prepesnenje:  
Marko Kravos
Slovenska matica,  
zbirka Mozaiki,  
2021, m. v., 171 str., 20 €, JAK

Renato Quaglia in Marko Kravos na predstavitvi 
knjige v Matici pod zvezdami
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domače leposlovje

miran jarc

ZBRANO DELO
Četrta knjiga: Meditativna kratka 
proza, Fabulativna proza / Vojna 
proza, Proza za otroke
ZRC SAZU, 2021, t. v., 748 str., 39 €

Z novomeškim pesnikom, pripove-
dnikom in dramatikom Miranom 
Jarcem se že od začetka – prva knjiga 

njegovega zbranega dela je izšla leta 2012 – uredniško-raziskovalno 
ukvarja Drago Bajt, prevajalec, literarni zgodovinar, leksikograf in 
publicist, v prvi vrsti strokovnjak za moderno rusko književnost. 
Potem ko je v prvih dveh knjigah Jarčevega zbranega dela predstavil 
zbirko Človek in noč in ostalo njegovo poezijo, v tretji pa enode-
janke, dramske pesnitve in lutkovne igrice, je v novi četrti knjigi 
vzel pod drobnogled meditativno kratko prozo, fabulativno prozo 
in vojno prozo ter prozo za otroke. Predstavitev tega področja lite-
rarnega ustvarjanja Mirana Jarca, sicer najbolj cenjenega kot pesni-
ka kozmičnega ekspresionizma, je pomembna predvsem zato, ker 
sam pisatelj svoje kratke proze nikoli ni izdal v samostojni knjigi. 
Zato, meni Bajt, so tudi literarni zgodovinarji in kritiki o njej pisali 
manj; starejši, razen Antona Slodnjaka, so Jarčevo kratko prozo ko-
maj omenjali, po letu 1980 pa so večje pozornosti deležne predvsem 
njene ekspresionistične značilnosti, ki so dvajset let pozneje doži-
vele novo ovrednotenje. > Iztok Ilich

Boris PaHor 
GRMADA V PRISTANU 
(dopolnjena izdaja)
Mladika, 2021, m. v., 301 str., 16 €

Neverjetna trdoživost tržaškega pi-
satelja Borisa Pahorja (letnik 1913) 
preprosto sili in obenem spodbuja za-
ložnike, da ponovno izdajajo njegova 
dela v novih preoblekah in posodo-
bljenih izdajah. Med najnovejše (po-

novne) izdaje spada tudi njegovo delo Grmada v pristanu, ki je v knjiž-
ni obliki prvič izšla leta 1972, v njej pa je združenih nekaj Pahorjevih 
zgodnejših kratkih zgodb ter odlomkov iz dveh romanov  Nomadi brez 
oaze in Parnik trobi nji. Opremljena s pojasnjevalnimi opombami je 
primerna tudi za (srednješolski) pedagoški proces ter širjenje vede-
nja o temeljih Pahorjevega pisanja, ki v teh zgodbah postreže z vsemi 
prepoznavnimi vsebinami svojega literarnega ustvarjanja in družbe-
nega prizadevanja. Kot živi pričevalec v teh zgodbah riše polpreteklo 
zgodovino primorskih Slovencev od požiga Narodnega doma v  Trstu 
pred stoletjem prek krutega zaprtja slovenskih šol, nasilnega vtepa-
nja italijanščine slovenskim otrokom, prepovedi slovenskih knjig, 
skrivnih tečajev slovenščine za srednješolce do podtalnega zbiranja in 
shajanja mladine ter v njej porajajočega se upora 
proti nasilju ter na koncu še osovražene vojaške 
službe slovenskih fantov za imperialistične cilje 
fašistične Italije. Ob tej priložnosti je izšla tudi 
italijanska izdaja knjige o Pahorju z naslovom 
Pisatelj brez meja, ki prinaša zapise, kronike in 
razmišljanja slovenskih in italijanskih literatov, 
novinarjev in drugih Pahorjevih sodobnikov, ki 
so zapisali svoje utrinke ob srečanju s starosto 
slovenske književnosti. > Samo Rugelj

Boris Pahor

Edina knjiga pesmi v 
portugalščini, ki jo je Pessoa 
objavil v svojem življenju. 
Ko te pesmi upesnjujejo mit 
o ponovnem prihodu Kralja, 
ta prihod same priklicujejo; 
delujejo kot magična 
konstelacija simbolov, ki 
hoče premakniti obstoječo 
realnost, ko jo pesnik ravno 
v trenutku njene največje 
negotovosti in kaotičnosti 
identificira kot prerokovano 
Uro, iz katere prihaja Zakriti 
– in tako ustvarja tudi mit o 
svojem lastnem prihodu.

trda vezava, 240 strani,  
cena: 19,90 €

Oče in sin merita korake 
po mestu in tketa zgodbe. 
Govorita drug mimo 
drugega, o vsem in o 
ničemer, rečeta eno, a 
mislita drugo. Skupek 
navideznih banalnosti počasi 
razkriva, kar je med njima 
dolgo ostalo neizrečeno. 
Konec dneva se sprevrača 
v večer življenja: navidez 
lahkotna odisejada po 
mestnih gostilnah postane 
tako meditativni proces 
zbliževanja in dialoško 
preigravanje večnih tem 
odraslosti, odgovornosti in 
skrbi za prihodnost, v katero 
je vpisana tudi neizbežnost 
staranja. 

Knjiga, ki je bila prevedena 
v večino evropskih jezikov, 
je prejela nagrado magnesia 
litera za leto 2003, po njej je 
bil posnet film.

FERNANDO 
PESSOA 

SPOROČILO
pesniška zbirka

 prevod, opombe in  
spremna beseda  
Miklavž Komelj 

EMIL HAKL 
O STARŠIH  

IN  OTROCIH
roman

prevod Nives Vidrih 

trda vezava, 160 strani,  
cena: 24,90 €

Naročila na: www.goga.si; tel.: 07 393 08 11
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NAJLEPŠE SLOVENSKE LJUDSKE PESMI 
izbor: Metka Pušenjak
urejanje: Mitja Pucer
Mladinska knjiga, zbirka Zlata Slovenija, 2021, t. v., 208 str., 24,99 €

Adijo, pa zdrava ostani; Lipa zelenela je; Hišica ob cest' stoji; Lepa 
Anka kolo vodi; Lepo mi poje črni kos; Lisička je prav zvita zver ... so le 
nekatere izmed najbolj znanih slovenskih ljudskih pesmi, združenih v 
novi pesniški zbirki. Mladinska knjiga je v letošnjem letu v počastitev 
tridesete obletnice samostojne Slovenije pripravila pet knjig v zbirki 
Zlata Slovenija, ki slavijo slovensko kulturno dediščino, in predzad-
nja je izšla pričujoča zbirka pesmi, ki jih je izbrala Metka Pušenjak. 
Ljudske in ponarodele pesmi so razdeljene na devet delov in opevajo 
predvsem ljubezen, življenjsko veselje, pa tudi čas vojne, navsezadnje 

pa lahko prebiramo tudi pesmi, ki sla-
vijo življenje, preizprašujejo čas na 
tej Zemlji in govorijo tudi o koncu, o 
smrti. Poezija nam tako odpira vrata v 
vsakdanje življenje naših prednikov in 
prikaže, kako bogati sta naši tradicija 
in dediščina, ki nista vezani na zadnjih 
trideset let, temveč sta mnogo starejši. 
Odločitev za samostojnost je bil le vr-
hunec našega nacionalnega boja, ki se 
je izražal tudi v pesmih. Te so narodno 
obarvane in prikazujejo čase, ko Slove-
nec še ni bil Slovenec, temveč Kranjec, Korošec ali kaj drugega. Kul-
tura je temelj, na katerem smo zgradili nacionalno identiteto, ljudske 
pesmi pa so pomemben element te  kulture. > Ajda Vodlan

Jesen z milo otož-
nostjo nagovarja 
srce, da se odpre 
globinam in knji-
gam, ki imajo ključ 
Presežnega. Kako 
preživeti duhov-
no krizo, ki se rada 
zgodi na take dni? 
O njej se je spra-
ševal italijanski re-
nesančni pesnik Petrarca (1304–1374). Poma-
gal si je zbistriti duha s pisanjem v obliki dialo-
ga med mladim Francescom in največjim latin-
skim cerkvenim očetom Avguštinom, ki mu je 
odpiral oči. Ne s svetopisemskimi odlomki in 
teološko pedagogiko, kot bi pričakovali, tem-
več s stoiško mislijo, najpogosteje s citati Se-
neke in Cicerona. Slovenska matica, ki prodaja 
Dnevnik cesarja Marka Avrelija za med, je s pre-
vodom pesnikove izpovedi zajahala val feno-
mena – oživljanje stoiške filozofije. In res zve-
ni njun pogovor kot psihoterapevtska seansa, 
v kateri terapevt dopoveduje klientu, da ni-
so problem dejstva njegovega življenja, tem-
več odziv nanje in njegova prepričanja, kar je 
mantra sodobne literature za samopomoč. 
Avguštin ve: »Popolnoma jasno je, da je vzrok 
za vse tvoje težave napačno razmišljanje«, kaj-
ti: »Vidiš tisto, v kar usmerjaš pogled.« Frances-
co ga usmerja navzven, v svet, v to, kaj bodo o 
njem mislili drugi, Avguštin ga vodi navznoter: 

poslušaj srce, izprašaj si vest – posebej zaradi 
sedmih smrtnih grehov, izstopi iz zapora, ki si 
ga sam gradiš. Nesrečni so samo tisti, ki hoče-
jo biti nesrečni, je prepričan Avguštin, ki se po-
sebej posveča pesnikovi zagledanosti v lepo, 
plemenito Lauro. Prav navezanost nanjo ga 
odvrača od osredotočanja na najpomembnej-
še: premišljevanja o sebi in vrlinah, ki jih velja 
krepiti, o Bogu in smrti. Razmišljanje o umrlji-
vosti je rdeča nit učitelja, ki mu bolnik prizna, 
da se boji starosti in smrti. Že Platon je učil, da 
je vsa filozofija priprava na smrt, in Avguštin to 
ponavlja: »Razmišljaj o smrti in ves čas jo imej v 
mislih. Pazi, da ne mine en sam dan ali noč, ko 
ne bi pomislil na zadnje trenutke.« Ga spraša: 
»Premisli, koliko ti ogromno znanje, vse pre-
brane knjige koristijo pri vsakdanjem življe-
nju?« Naj manj bere in bolj na globoko živi. 
Prebiranje Petrarcove Moje skrivnosti nas vodi 
prav v to smer: v preizpraševanje lastnega ži-
vljenja, našega smisla in priprave na smrt. Ko-
ristno! Za prevod tega dela je Tomaž Potočnik 
prejel nagrado Radojke Vrančič.

V krščanskem 
horizontu k no-
tranjemu motre-
nju nagovarja tu-
di duhovna pes-
niška zbirka De-
jana Kosa, čigar 
prvenec Evange
lij bližine (2016) 
je ponatisnjen. 
Pametovati o drhtečih hvalnicah Izviru, o pe-
sniški molitveni drži je prepovedano. Zato le 
nekaj utrinkov iz Zahvalnih spevov, ki jih od-
pre vodilo: »V svetu, o katerem smo prepriča-
ni, da ne premore ničesar, kar bi lahko zlomilo 
njegovo neizogibno resničnost, ni nič bolj re-
sničnega od neizogibnega zloma našega pre-
pričanja.« Kaj je po Kosu smisel prebujenja? 
»Mar ni edini blagoslov klečanja in ni ves smi-
sel prebujenja / vračanje v brezdanje kraje, od 
koder se je vrnila misel o vrnitvi, / kjer molitev 
prvi svit obhaja in blagovest odzvanja o stva-
ritvi, / in svetloba podaritve ves privid razkraja 
smrti in življenja?« Kosova vprašanja so vredna 
kontemplacije v tišini, v kateri ponižnost lah-
ko zasliši odgovor: »Mar ni srca utrip zanikane-
ga niča val, morja / večnosti, mar ni naša smrt 

globina, / iz kate-
re smo rojeni, mar 
zadnja ni jasnina / 
rojstvo prvo, mar 
niso zenice obzor-
ja?« Nekdo prinaša upanje, Ti je naše ozdravlje-
nje, piše Kos tako, da duša vztrepeta: »Ti samo 
se skrušiš k skrušenim. Ti samo odpraviš smr-
ti izmišljijo / in bolezen v ptico spremeniš ne-
beško. Ti samo v nas miruješ, / ki si mirovanje 
nadčloveško, ki v večnem toku mirujoč potu-
ješ, / Ti samo minevanje daruješ darovanju in 
ozdraviš harmonijo.« Moja kolena se dotikajo 
tal, s katerih so zrasle Kosove pesmi: Hvala!

Veličastna, ča-
robna, metafizič-
na, sanjska, eks-
tatična je knjiga 
erudita Miklavža 
Komelja Skrij me, 
sneg. Ogrnila me 
je z vzporednimi 
svetovi in paralel-
nimi časi, ki so vsi 
zdaj in tukaj, da 
sem se razširila v drugo zavest, jaz sem izginila, 
Dih me je dihal. Izkušnja, ki je nisem doživela 
še ob nobenem slovenskem romanu. »Če člo-
vek ne bi živel vseh svojih življenj hkrati, bi se 
že zdavnaj ubil. /…/ Če bi imel povedati samo 
to, kar je njegova življenjska zgodba …« Zato 
ta roman ni zgodba, ni zgodovina, so sanje in 
spomini z neba, od koder pada sneg, snežin-
ke padajo druga na drugo v eni povedi na de-
vetih straneh. In je knjiga – posvečena je du-
ši Stanislava Leniča – o smrti: »In vsi si panično 
želijo Smrt, / da bi se je končno nehali bati /…/ 
In videli ste jo, kako prihaja. / Mi zdaj verjame-
te, da ne obstaja?« In: »Samo kdor je najbolj živ, 
lahko sreča Smrt. Samo kdor je nesmrten, lah-
ko sreča Smrt. Vse, kar se kaže kot naravni tok 
stvari, je umikanje pred njo.« Kdor je tih in bel 
kakor sneg, lahko vanj pade Komeljeva mistič-
na pisava in mu prebode srce, da nevidna kri 
kaplja na belino. To dela tudi Komeljeva zbirka 
poezije Goreča knjiga (Litera 2021), še ena ču-
dežnost, zaradi katere je Miklavž Komelj dobil 
na letošnjem Lirikonfestu Velenje pesniško na-
grado čaša nesmrtnost. On pije iz nje in iz ne-
vidnega nariše vidno v naše oči. Moj poklon!

dr. Manca Košir

dr. Manca Košir

Dejan Kos

ZAHVALNI SPEVI
KUD Logos 2020, m. v., 141 str., 16 €, JAK

miKlavž Komel

SKRIJ ME, SNEG
Slovenska matica 2021, t. v., 230 str., 25 €, JAK

Francesco PeTrarca

MOJA SKRIVNOST
ali O skrivnem neskladju  
mojih stremljenj
prevod: Tomaž Potočnik
Slovenska matica, 2020, t. v., 182 str., 22 €, JAK

Knjige meseca
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poezija

BoruT GomBač

POPEVKE, SONGI  
IN ŠANSONI
Kulturni center Maribor,  
zbirka Simfonica Slovenica,  
2021, t. v., 163 str., 19 €

Zbirka niza pesmi, popevke, songe in 
šansone Boruta Gombača, pesnika, 
pisatelja in dramatika, po abecednem 
redu naslovov, ali kot pravi pesnik, po črkah čutne abecede – od An-
tona s trobento do Zvezdnih hiš. Marsikatera med njimi je že uglas-
bena, saj elegantno zveneče rime z izvirnimi zgodbami, tenkočutni-
mi sporočili in jasno zasnovano dramaturgijo zazvenijo že ob branju. 
Pripovedujejo o posebnežih, izrinjenih na rob družbe, o samoti, ne-
uslišanih sanjah; o urah, ko nas premami sladko hrepenenje; o dneh, 
ko zadiši svoboda brezpotij; o ljubezni in pticah, ki globoko v očeh še 
skrivajo skrivnostnost vesolja … Vmes se vpletajo temnejši, molovski 
odtenki verzov o zapuščenih tovarnah, o ljudeh, ki so jim sence za-
strle modrino neba, o urah, ko se sprašujemo Kako zgraditi / zvezdne 
hiše? / Komu prebrati /, kar srce napiše? V zbirki vijejo lasten vilinski 
krog pesmi iz Kurentove svatbe, ki so bile ustvarjene za istoimenski 
muzikal. Mnoge pesmi iz zbirke je tudi mogoče poslušati na treh sa-
mostojnih zgoščenkah in glasbenih albumih, pa tudi na kompilacijah 
različnih glasbenikov. Borut Gombač je prejemnik Glazerjeve listine 
(2006) in Veronikine nagrade (2020). > Maja Črepinšek

jan WaGner

AVTOPORTRET  
Z ROJEM ČEBEL
prevod: Milan Dekleva et al.
Beletrina in Znanstvena založba Annales ZRS, 
2021, t. v., 248 str., 24 €

Pesnik, esejist in prevajalec Jan Wa-
gner (1971), nagrajenec najpresti-
žnejše nemške literarne nagrade Ge-
orga Büchnerja (2017) in nagrajenec 
leipziškega knjižnega sejma (2015), 
sodi s sedmimi samostojnimi pesni-
škimi zbirkami v vrh nemške poezije, 
šteje pa tudi med najbolj prodorne 
mislece na področju poezije, kar mu 
je zagotovilo mesto v Nemški akade-
miji za jezik in književnost. Pesniška 
zbirka Avtoportret z rojem čebel, ki je 
prvič izšla leta 2016, je izbor njegove 
poezije od leta 2001, ko je pričel ob-

javljati, do leta 2015. Pesnik je prodoren opazovalec in kronist življe-
nja, ki ustvarja močno poezijo s presenetljivim pogledom na običaj-
ne dogodke, stvari, rastline, živali ... Poezijo ubesedi kot raziskovalec 
tradicionalnih form, jih čuječe preverja, okuša z vsemi čuti, prenika v 
bistvo; nato izbere podrobnost, od katere se odrine kot od izhodišča, 
jo razvija, potem pa s filozofsko razsvetljenim rokohitrskim obratom 
ustvari nekaj presenetljivega, čisto novega – osupljivo pesem. Zbirka 
vzporedno predstavlja izvirnik v nemščini in prevod v slovenščino, 
kar omogoča dvojni užitek in odpira širše perspektive na prevede-
ne verze. Prevodi so delo sedmih prevajalcev, ki so virtuozno zajeli 
kompleksnost poezije in form s spretnimi balansiranjem med zve-
stobo originalu in modremu odmiku, da bolje lovi bistvo poezije. V 
zaključku zbirke je pet lucidnih esejev, da bralec okusi, čemu je avtor 
umeščen v vrh mislecev poezije. > Maja Črepinšek

anDrej šTular, srečKo Kosovel

OSTRI RITMI
Forum, zbirka O, 2021, t. v., 179 str., 17 €

Zakaj je ustvarjalec Štular za naslov 
izbral pesem Ostri ritmi? »Je zamol-
čano mnenje ali sila, ki jo je razkla-
la ostrina?« Ne vemo, tako kot ne 
vemo, zakaj je izbral Kosovela, zakaj 
določene pesmi. Čar njegovega dela 
je tudi v dvojni interpretaciji: sam 

razume Kosovela na svoj unikaten način, ga interpretira in v stripu 
z ilustracijami, barvami, oblikami ustvari novo podobo, ki jo bralec 
ponovno unikatno intepretira. Ana Bogataj v spremni besedi zapi-
še, da nam njegovo ustvarjanje kaže, kaj vse lahko vidimo v besedi, 
koščku odtrganega listka, packi – »kaže nam, kako lahko umetnost 
osmišlja svet«. Štular ne obuja Kosovela, kajti ničesar ni za obujati 
– čeprav so Kosovelove pesmi danes vse bolj aktualne, morda celo 
bolj resnične, kot so bile v času nastanka. »Nobena doba še ni bila 
tako velika po svojih vprašanjih in tako bedna po svojih odgovo-
rih, kakor je naša.« Štular si niti ne izposodi Kosovela niti ga ne 
aktualizira ali na novo interpretira, zdi pa se, kot da z njim na novo 
ustvarja. In čeprav Kosovel zapiše »vse je izgubilo vrednost«, je to 
delo umetnost: saj zopet začutimo vrednost. Začutimo, da Štular 
občuduje Kosovelovo ljubezen do živ ljenja v vsej njegovi polnosti 
in odtenkih. > Ajda Vodlan

Bina šTamPe žmavc

ONKRAJ SAMOT
Izbor
Pivec, 2021, t. v., 200 str., 29,90 €, JAK

Bina Štampe Žmavc (1951) je vse-
stranska ustvarjalka, pesnica, pisa-
teljica, dramatičarka in prevajalka. 
Njen opus poezije za odrasle obsega 
deset pesniških zbirk, ki so izšle v ob-
dobju od leta 1999 do leta 2018, zanje 
pa je bila nominirana za Veronikino 

in Jenkovo nagrado. Zbirko pesmi Onkraj samot sestavlja ena petina 
pesmi iz zbirk, ki si sledijo v razdelkih z enakimi naslovi in v zapo-
redju, kot so izhajale: Pesek v pesem (1999), Poševno sonce (2001), 
Opoldnevi (2005), Sinjebradec (2007), Vaze (2008), Pol sonca (2011), 
Ogledalo zraka (2013), Pesem za liro (2015) in Nabiralka samot 
(2018). Irena Novak Popov v analitično poglobljeni spremni besedi 
pove, da je v izboru ohranjen ustvarjalni lok, ki odseva spreminja-
nje barv pesničinega notranjega sveta iz tihe, nedotaknjene beline 
v začetni pesmi zbirke v temne globine gluhih, nespečnih noči, ki 
pričnejo temniti obzorje v Sinjebradcu, a tudi druge metamorfoze 
v času in prostoru. Zbirka odseva pot od osuplega poglabljanja v 
lepoto sveta do strastnega sestavljanja pesniške lepote, da bi kot s 
šamanskim priklicem s poezijo znova harmonizirala na kose razbit 
intimni svet. Pesmi v prvih štirih razdelkih so klasični soneti, sledi-
jo jim v obliki prostih verzov. Sonet velja za eno najtežjih pesniških 
oblik, Bina Štampe Žmavc pa za eno največjih mojstric soneta, ob 
tem pa premore tudi igrivost, domišljijo in jezikovno pretanjenost. 
Celota ustvarja prefinjene, toda močne vizualne impresije, ki budijo 
refleksije o premenah, o globljih vprašanjih eksistence in tudi tistega 
onkraj samot. > Maja Črepinšek

Jan Wagner Bina Štampe Žmavc

... Jan Wagner  
sodi v vrh  

nemške poezije ...
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Canzoniere Francesca Petrarce (1304–1374) so eden temeljnih kamnov evropske poezije in književnosti nasploh, obenem 
pa eden največjih letošnjih prevodnih pesniških projektov, ki je izšel v dveh knjigah. Kot svoj dolgoletni projekt je tristo 
šestinšestdeset pesmi prevedel ter prevodno spremno besedo napisal Srečko Fišer, renomirani prevajalec iz italijanščine 
in angleščine, tudi Sovretov nagrajanec, ki pravi, da je bilo treba prevesti celotno zbirko, ki je poleg vsega tudi edinstvena 
kompozicija.

»Nedosegljiva veščina ubesedenja dušnega vzgiba, trenutka, situacije, misli …«

intervju: Srečko Fišer

Bukla: Najprej čestitke za prevod! Koliko časa 
ste prevajali Canzoniere? Kako je sploh prišlo 
do odločitve za ta prevod in njegov izid? 
Fišer: Moji prvi poskusni prevodi Petrarca so sta-
ri približno dvajset let. Intenzivno in sistematič-
no sem se z njegovo lirsko poezijo ukvarjal šest, 
sedem let.
Bukla: Zakaj po vašem mnenju Canzoniere do 
zdaj še niso bile prevedene? 
Fišer: Ne vem, sonet je bil in je še pri Slovencih 
privilegirana forma vse od Prešerna – ve pa se, 
kdo je bil Prešernu zgled za sonete. Druge forme 
iz te zbirke so pri nas manj domače in zato se pre-
vajalcem morda ni zdelo tako pomembno, da bi 
jim poskušali zlesti pod kožo. Meni pa se je zdelo 
bistveno, da je v našem jeziku celotna zbirka, ki je 
poleg vsega še edinstvena kompozicija.
Bukla: V svoji spremni besedi pišete, da sta 
izvirni izid in nastanek pesniške knjige Can
zoniere časovno že zelo oddaljena, kulturno 
pa nam je vseeno precej blizu. Lahko morda 
opredelite, zakaj bi dandanes nekdo prebiral 
Canzoniere?

Fišer: To je preprosto eden od te-
meljnih kamnov evropske književ-
nosti. Steber lirske introspekcije, 
tis tega načina srečevanja s svetom 
in sabo, ki je odtlej nenehno vse-
naokrog nas, čeprav se tega včasih 
niti ne zavedamo. Docela jasno mi 
je, da to, kar sem pravkar rekel, ni 
kdove kakšna reklama za branje teh 
drobcev, kot jih imenuje sam avtor; 
a po mojem je tisti, ki to počne, na 
boljšem za precej lepote.
Bukla: Francesco Petrarca je Can
zoniere pisal v obdobju štiridese
tih let, skoraj do smrti. Kot preva
jalec gotovo najbolj čutite utrip 

celote, zatorej vprašanje: se tako dolg razpon 
nastajanja pozna, in če se, kako?
Fišer: Petrarca je pesmi v zbirki nenehno pilil, tu-
di tiste, ki so bile napisane že dolgo prej, spremi-
njal kompozicijo celote itn. Tako da se dolga do-
ba nastajanja ne pozna izrazito; v zbirki seveda 
obstajajo tudi biografski nastavki, vendar je na 
mestu previdnost pri tolmačenju besedil v tem 
ključu, ker je varljiv, sploh ob dejstvu, da gre za 
biografijo izpred sedmih stoletij. 
Bukla: Kaj pa so bili ključni prevajalski izzivi 
pri prevajanju te knjige?
Fišer: Pravzaprav niso nič drugačni kot pri preva-
janju kateregakoli več stoletij starega pesniškega 
besedila: doseči, da zares intimno, osebno, ne le 
informativno, spregovori v našem jeziku, našem 
času, naši duši. Le da je v tem primeru nemara iz-
virnik zahtevnejši od večine.
Bukla: Kako bi definirali kakovost lirične pes
niške besede Francesca Petrarce, da se je ta 
prebil v kanon svetovne poezije?
Fišer: Nedosegljiva veščina ubesedenja dušnega 
vzgiba, trenutka, situacije, misli ... 

Bukla: Zbirka Canzoniere vsebuje tristo se
demnajst sonetov, preostalo pa so kancone, 
sekstine, balade in madrigali. Slovencem so 
seveda najbolj poznani soneti. Katero pesni
ško zvrst vam je bilo težje prevajati in zakaj?
Fišer: Sonet velja za zahtevno formo zaradi svoje 
konciznosti; po drugi strani pa je v slovenščini tu-
di daleč najbolj preizkušen, torej ima prevajalec 
pri njem največ podlage, če jo seveda želi upo-
števati. Z drugimi besedami, vsaka forma ima 
svoje zahteve in tudi pasti; vsaka terja svojo me-
rico interpretativne svobode.
Bukla: Kot smo lahko prebrali, ste se na začet
ku letošnjega leta upokojili. Kam vas bo v pri
hodnosti vodila vaša ustvarjalna pot?
Fišer: Pravzaprav želim misliti, da te smeri niso 
natanko začrtane. Če rečem, narediti nameravam 
to in to, se zdi kot nekakšna zaveza. To morda ni 
nujno. Pa še usoda se po nepotrebnem izziva. 
Bukla: Lepo povedano. Hvala lepa za pogovor.

pogovarjal se je:
Samo Rugelj

Francesco PeTrarca

CANZONIERE
Rerum vulgarium 
fragmenta
prevod: Srečko Fišer
Goga, zbirka Goga,  
2021, t. v. + škatla,  
1060 str., 69 €, JAK

Srečko Fišer
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Domen Petelin

Vse, kar bi starši morali vedeti 
v času izobraževanja otrok 

v osnovni šoli!

VODNIK 
PO PRAVICAH UČENCEV 

V OSNOVNI ŠOLI

Naročila: info@kurikulum.si, 031 544 299, www.kurikulum.si

Vse o pravicah in dolžnostih učencev na enem mestu, posebej je 
treba izpostaviti poglavja o ocenjevanju znanja, pravicah učencev 
s posebnimi potrebami, nasilju v šolskem okolju, izobraževanju 
na domu, štipendiranju, vpisu v osnovno in srednjo šolo, statusih 
učencev, pravici do dietne prehrane in o marsičem drugem. 

Spremno besedo sta napisala Peter Svetina – varuh človekovih pravic 
in prof. dr. Simona Kustec - ministrica za izobraževanje.

Del sredstev od prodaje prejme društvo Junaki 3. nadstropja, društvo 
staršev otrok z rakavimi obolenji.

Vodnik je obogaten s »soavtorji« podpoglavij, kot so: Anita Divjak, 
Rado Porecca, Stane Vasnič, Haris Onford, Nina Bone in številni drugi.

PRVIČ V SLOVENIJI SUPER DRUŽINSKO DARILO
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poezija
Tone PavčeK

ŽIVA SPOROČILA
ilustracije: Andrej Brumen Čop
Miš, 2021, t. v., 158 str., 35,95 €

Premišljena, občuteno sestavljena an-
tologija pesmi Toneta Pavčka predsta-
vlja že objavljene pesmi v novi svetlobi, 
ki poleg sončave izpostavi tudi nešteto 
odtenkov senc pesnikovega ustvarja-
nja. Slednje so še zlasti zanimive, ker 

pogosto ostajajo prezrte, čeprav opusu pesnikovega ustvarjanja doda-
jajo plastovitost. Antologija se prične s pesmijo Angel mojega rojstva, s 
katero Pavček poveže večni krog rojstva in smrti. Vsebina je razdeljena 
v tri sklope. Prvi sklop pesmi slavi spomin na domačo pokrajino, njena 
polja, vonje in svetlobo. Vrača se k materi, očetu in domu, domačim 
predmetom, ki so jih oživljali ljudje. V drugem sklopu se osončena pe-
sniška pokrajina spremeni. Čez jasno nebo se pripodijo oblaki, barve 
se zgostijo, vzbrstijo ljubezen, hrepenenje in sladki nemir. Pritaknejo 
se jim grenke ure, stiske, skrbi, žalovanje za izgubljenim. Tretji sklop 
pesmi se z razgledom z vrha gore življenja ob sončnem zahodu vrača 
k angelu na začetku. Vidi onkraj vidnega, ubesedi sozvočje vsega, kar 
je bilo, je in bo. Zbirka se zaključi s spomini Miroslava Košute, pesnika 
in Pavčkovega prijatelja, z urednikovo spremno besedo in poved nim 
mozaikom odstavkov iz intervjujev, v katerem urednik besedo prepu-
sti pesniku, da spregovori o sebi. Knjigo je uredil Igor Saksida, literarni 
zgodovinar, najvidnejši slovenski poznavalec mladinske in didaktične 
književnosti in tudi avtor številnih preglednih monografij s svojega 
raziskovalnega področja. > Maja Črepinšek

maTTHias GöriTz

V NEBESIH DEŽUJE
Izbrane pesmi 2000–2020
prevod in izbor: Aleš Šteger
fotografije: Michael Eastman
Litera, 2021, t. v., 121 str., 19 €, JAK

Zbirka pesmi v štirih razdelkih zdru-
žuje pesmi iz ciklusa štirih pesniških 
zbirk Loops, Pools, Tools in Spools, ki 
jih je v dveh desetletjih ustvaril nemški pesnik, sicer pa državljan 
sveta. Zasnovane so v avantgardnem duhu s pridihom poezije haiku 
in prepoznavnimi zvočnimi ter vizualnimi komponentami. Zvočno 
komponento na primer ustvarja ponavljajoči dolgi U v naslovu zbirk, 
vizualno komponento pa zapis glasu z dvema OO in fotografije Mi-
chaela Estermana v uvodu zbirk. Prikazujejo samotne pokrajine, na 
katerih obzorje leži nizko, nad njim pa se grmadi širno nebo, za-
sičeno s skrivnostnimi globinami oblakov, med katerimi se prebija 
svetloba. V medprostoru domuje poezija. Vse je ujeto / Pokrajina v 
fotografijo, / vzdušje v pisavo / veliki dogodki v televizor. Štiri zbirke 
lahko razumemo tudi kot štiri obdobja življenja ali štiri letne čase. V 
prvem razdelku (Loops) so pesmi intimne, vračajoče se v otroštvo, 
v drugem razdelku (Pools) se perspektiva premakne na doživljanje 
umetniških stvaritev, na primer slik Jana Van Eycka in glasbe Ge-
orga Friedricha Händla. V tretjem razdelku zavladajo avtomobili in 
mesta, kjer je pesnik živel, v četrtem prevladujejo mraz, led in sneg. 
Pesmi je prevedel in jim dodal spremno besedo Aleš Šteger. Pesnik, 
pisatelj in prevajalec Matthias Göritz je prejemnik številnih medna-
rodnih nagrad, med drugim poljske Warsaw Haiku (2008) in ameri-
ške William Gass (2014). > Maja Črepinšek

FernanDo Pessoa

SPOROČILO = MENSAGEM
prevod: Miklavž Komelj
Goga, 2021, t. v., 231 str., 19,90 €, JAK

Portugalskega pesnika Fernando Pes-
soo (1888–1935), ki je pod mnogimi 
heteronimi pisal v francoščini, angle-
ščini in portugalščini, v slovenščini že 
kar dobro poznamo (njegova Knjiga 
nespokoja je ena najbolj iskanih knjig 
v antikvariatih), nedavno pa je v angleščini izšla njegova skoraj ti-
sočstostranska biografija (Pessoa: An Experimental Life), kar priča 
o njegovi aktualnosti tudi več kot osem desetletij po njegovi smrti, 
saj ga postavlja za enega največjih sodobnih pesnikov. Sporočilo je 
izšlo leta 1934, torej manj kot leto dni pred njegovo smrtjo, gre pa za 
njegovo prvo in edino knjigo poezije v portugalskem jeziku, pri če-
mer je štiriinštirideset pesmi iz nje nastalo v razponu dveh desetletij. 
Sporočilo je knjiga o Portugalski, njeni zgodovini ter neulovljivem 
duhu njenih prebivalcev, v kateri je prvi del strukturiran heraldič-
no in torej vključuje ustanovne osebnosti Portugalske od Uliksesa in 
antičnega heroja Viriata, ki se je upiral Rimljanom, do monarhov in 
infantov, drugi del pa opeva portugalska geografska odkritja, tretji 
del pa je, kot v obsežni spremni besedi zapiše Miklavž Komelj, ki je 
knjigo tudi prevedel, »v celoti posvečen sebastijanističnemu mitu in 
evokaciji ponovnega prihoda Zakritega«. Nujno branje za vse ljubi-
telje sodobne poezije! > Samo Rugelj

milan jesiH

NAMREČ
Beletrina, zbirka Beletrina,  
2021, t. v., 252 str., 24 €, JAK

Nova pesniška zbirka Milana Jesiha, ki 
prihaja po štiriletnem predahu od izi-
da Maršala (Beletrina, 2017), tokrat ni 
zasnovana tako strogo konceptualno, 
ampak se z njo podamo v čudoviti svet 

čudenja nad svetom, v katerega nas pesnik ujame s svojimi rimanimi 
osemvrstičnicami. Njegova pesniška pokrajina je razgibana in razbur-
kana kot morje sredi viharja, obarvata jo igrivost in prikupna absur-
dnost. Zbirka začara s svojo sproščenostjo, pa tudi globokim uvidom 
in spoštovanjem do zadev in reči, ki si zaslužijo svoje pesmi, čeprav jim 
tega na prvi pogled ne bi pripisali. Zbirka je pravi hedonistični izlet, 
polna vitalizma in hudomušnosti, gibkega in bogatega jezika ter sočne 
metaforike. Še ena mojstrovina mojstra Jesiha. > Veronika Šoster

nina meDveD

DRSEČI SVET 
samozaložba, 2021, zgoščenka, 11 €

Vsestranska Nina Medved (1989) je pesnica, 
kulturna producentka, urednica, prevajalka, 
performerka in fotografinja, ki svojo poezijo 
objavlja v vidnih slovenskih literarnih revijah 
in tudi v tujini. Je zmagovalka festivala mlade literature Urška ter li-
terarnega festivala Spirala (2019) in polfinalistka pesniškega turnirja 
Založbe Pivec (2017). Pesniška zbirka Drseči svet (JSKD) je bila tudi 
med nominiranci za najboljši literarni prvenec 37. Slovenskega knji-
žnega sejma 2021. Svoje pesmi razvija tudi v pesniške performanse, 
to jesen pa je v samozaložbi izdala tudi zvočno knjigo, ki prinaša 48 
govorjenih pesmi, ki jih je sama interpretirala in dve uglasbit vi cenje-
nih mariborskih glasbenikov. Ovitek in plošček je delo ilustratorke 
Mete Wraber, ki je oblikovala tudi tiskano knjigo. > Renate Rugelj

Tone Pavček



prevedeno leposlovje
saraH Winman

SRCE V OKLEPU
prevod: Darja Teran
Meander, 2021, t. v., 144 str., 26 €

Ellis že dolga leta živi zelo pusto 
življenje; njegov vsakdanjik se vrti 
okrog vstajanja sredi poznega po-
poldneva in odhajanja na nočno iz-
meno v tovarno avtomobilov. Zdi se, 
da je njegovo sonce že zdavnaj zašlo, 
in kasneje, ko nas zgodba popelje v 

njegovo ne prav srečno otroštvo, postopoma tudi izvemo, od kod 
izvirajo njegove najgloblje rane: zaradi bolne matere in strogega 
očeta se ni smel odločiti za nadaljnje šolanje, svoje sanje o umet-
niškem izražanju pa je moral potisniti povsem na stran. Njegove 
puste in grenkobne dneve sta mu osrečevala le Michael, s katerim 
sta skupaj okušala prvo ljubezen, in Annie, Ellisova preminula žena, 
ki jo še vedno objokuje. Zdi se, kot da je vse njegovo življenje strnje-
no v eno samo hrepenenje, stkano iz želje po ljubezni, brezpogojni 
pripadnosti, ne glede na vse omejitve družbe, in umetniškem izra-
žanju. Večplastna, odlično zasnovana zgodba o življenju, ki bi bilo 
lahko tako zelo drugačno, a je bilo že od začetka vkovano v oklepe, 
ki so jih Ellisu nadeli njegovi najbližji, okolica, pa tudi sam. Vendar 
ni nikdar, kot ugotovi tudi glavni protagonist, prepozno za nove za-
četke in za to, da srce končno zadiha svobodno in začne biti bolj 
radostno. > Vesna Sivec Poljanšek

HenDriK Groen

ZADNJI SKRIVNI DNEVNIK 
HENDRIKA GROENA, 
STAREGA 90 LET
Vedrega duha jemljem slovo
prevod: Stana Anželj
Mladinska knjiga, zbirka Kapučino,  
2021, t. v., 217 str., 27,99 €

Dnevniki Hendrika Groena, upoko-
jenca, ki preživlja jesen svojega življenja v domu za starejše občane in 
poskuša še kaj potegniti iz tega, so že kmalu po izidu prvega (Skrivni 
dnevnik Hendrika Groena, starega 83 let in 1/4, 2014, slov. prevod 
2016) postali globalno uspešni, zato jim je hitro sledilo nadaljevanje, 
v nizozemščini pa je serija dobila še nekaj vzporednih knjig. Epide-
mija covida-19, ki je v domovih za starejše terjala visok davek, ob tem 
pa za nekaj časa temeljito spremenila bivanje ter odnose med tam-
kajšnjimi varovanci, je (bila tudi) tako vroča knjižna tema, da se ji ni 
mogel upreti niti pisec Groenovih dnevnikov (ti so pisani pod psev-
donimom). Zadnji skrivni dnevnik Hendrika Groena, starega 90 let, 
ki je izvirno izšel konec leta 2020, se sicer začne iz drugega razloga: 
Hendrik Groen se ga odloči spet začeti pisati iz preprostega razloga, 
ker pač postaja pozabljiv in upa, da bo s tem upočasnil prihajajo-
čo demenco. Zadnji dnevnik se začne 19. novembra 2019; takrat je 
bilo do pandemije še nekaj mesecev, Groen pa je nameščen v drugem 
domu, saj so prejšnjega zaprli, članov kluba Starine, ne pa crkovine 
pa je vse manj, vendar se občasno še vedno srečajo. Koronavirus dra-
matično preobrne njegovo življenje, da vse skupaj le ni prehudo, pa 
sta zaslužni predvsem prijateljici Leonie (88 let) in Frida, desetletna 
deklica, ki ga je sprejela za svojega dedka. Radoživi črni humor po 
nizozemsko. > Samo Rugelj

za leto 2022
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Komplet petih knjig:  69 €.

knjige so na voljo tudi posamično.

Zbornik MOHORJEV KOLEDAR 2022
Tomaž Klinar: BANATSKI CVET (Slovenske večernice 171)
Bojca Januš: PERMAKULTURA NA VRTU IN V ŽIVLJENJU (Zbirka Moj slovenski permakulturni vrt)
Fernando in Gioia Lanzi: SVETNIKI IN ZAVETNIKI V LIKOVNI IN LJUDSKI UMETNOSTI 
Mojiceja Bonte, Polona Kosec: PASTIRČEK S SLOMA

arilo za vse generacij

Sarah Winman
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raymonD cHanDler

VELIKI SPANEC
prevod: Branko Gradišnik
Cankarjeva založba,  
zbirka Moderni klasiki,  
2021, t. v., 224 str., 29,99 €, JAK

Kako zelo se je (tudi pri nas) v zadnjega 
pol stoletja spremenil odnos do hard 
boiled kriminalk ameriškega pisatelja 
Raymonda Chandlerja (1888–1959), 
lepo pokaže izdajateljski lok njegovih prevodov pri nas. Prvi Chand-
lerjev prevod, roman Nevarna sestrica, je izšel že leta 1966 v okviru 
cenene žanrske zbirke BE-ČE detektivke, drugi pa natanko pred pol 
stoletja, leta 1971, ko je v okviru takratne – prav tako ceneno nare-
jene – zbirke kriminalk Romanov NN izšlo njegovo delo Blodnjak. 
Leta 1983 je v okviru kriminalne knjižne zbirke Labirint in že v trdi 
vezavi izšel prevod njegovega morda najambicioznejšega romana Ni
koli več na svidenje, navdušeno spremno besedo pa je napisal Slavoj 
Žižek. Štiri leta kasneje, leta 1987, je pri Založništvu tržaškega tiska 
izšel ponoven prevod Sestrice, takrat že kot leposlovni roman. Pred 
tremi desetletji, leta 1991, je v okviru leposlovne knjižne zbirke Ze-
nit pri Mladinski knjigi kot del tržnega programa izšel Chand lerjev 
roman Zbogom, draga moja, ki ga je prevedel književni kritik in kul-
turni novinar Igor Bratož, uredil pa legendarni Aleš Berger. Zdaj pa 
smo v mojstrskem prevodu Branka Gradišnika (ki je iz tega žanra že 
prevedel klasiki Jamesa M. Caina Dvojno zavarovanje in  Poštar po
zvoni vedno dvakrat) dobili še Chandlerjev prvi roman Veliki spanec, 
ki je tokrat izšel v elitni leposlovni in javno podprti zbirki Moderni 
klasiki Cankarjeve založbe, uredil pa ga je Andrej Blatnik. Zgodba 
Chandlerjevih romanov se je torej tudi v slovenščini premaknila od 
značilnih šund izdaj pred več kot petimi desetletji do vrhunskega le-
poslovja, kamor so umeščeni danes. Veliki spanec je izvirno izšel leta 
1939 (zasnovan je bil na dveh kratkih zgodbah, ki sta izšli nekaj let 
poprej), z njim pa je Chandler uvedel vse ključne elemente svojega 
romanesknega pisanja, od malce upehanega in pomečkanega, a še 
kako bistrega in v lastno preživetje usmerjenega zasebnega detektiva 
Philipa Marlowa, prek njegovega prostodušnega prvoosebnega, kle-
no izvirnega opisovanja dogajanja in ljudi, ki mu pridejo naproti, in 
usodnih žensk, ki se jim nikakor ne more izogniti, do kompleksnih 
zapletov in razpletov, ki so veliko globlji od začetnega videza in pri-
čakovanj. Vse skupaj se začne, ko se Marlowe oglasi pri premožnem 
in ostarelem generalu Guyu Sternwoodu, ta pa ga napoti k reševa-
nju izsiljevanja, ki naj bi ga nad njegovo divjo hčerko Carmen izvajal 
prodajalec knjig Arthur Geiger. Marlowe se preudarno loti zadeve, 
ki se hitro razpre v vse smeri, tako da je kmalu ukleščen v vse bolj 
zapleten kriminalni primer. Kot eden najbolj znanih filmov noir je bil 
roman tudi ekraniziran leta 1946, v njem pa sta glavni vlogi odigrala 
Humphrey Bogart in Lauren Bacall. Klasika, za katero je scenarij po 
svoji predlogi napisal kar Raymond Chandler. > Samo Rugelj

PeTer HanDKe

LEPI DNEVI  
V ARANJUEZU
Poletni dialog
prevod: Štefan Vevar
Mohorjeva Celovec, zbirka Austriaca,  
2021, m. v., 88 str., 18,90 €

Nobelova nagrada za književnost, 
ki jo je Peter Handke prejel ob glas-
nem opredeljevanju ne le kulturne 
javnosti »za« in »proti«, te v največji 
meri politično motivirane dileme ni 
razrešila, je pa zdramila zanimanje 
za bistveno – za njegovo literaturo. 
Slovenski knjižni prostor je kmalu 
po novem prevodu romana Žalost 
onkraj sanj obogatil še izid svojevr-

stne literarne miniature Lepi dnevi v Aranjuezu. To lirično besedilo, 
označeno tudi kot bralna drama, je devet let po francoskem izvirniku 
in nato prevodu v nemščino v slovenski prostor – za to je bil zaslužen 
Štefan Vevar – vstopilo leta 2017 z uprizoritvijo v Stalnem sloven-
skem gledališču v Trstu in zatem še v Gorici. Knjižna predstavitev 
v zbirki sodobne avstrijske proze Austriaca zdaj še razširja možnost 
za bralsko uživanje ob naključnemu dialogu med njo in njim, žensko 
in moškim. Včasih si – oba nevsiljivo poletno oblečena, brezčasno 
elegantna – odgovarjata, včasih govorita bolj vsak zase. Sredi brez-
časnosti ostajata tudi sama brezčasna lika, »onstran vsakršne ume-
ščenosti v katerikoli zgodovinski ali družbeni okvir«, kot nakaže sam 
Handke, »tudi onadva bolj slutnja kot resničnost«. > Iztok Ilich

prevedeno leposlovje

Slovenska matica
Kongresni trg 8
1000 Ljubljana

Francesco Petrarca:
Moja skrivnost  

www.slovenska-matica.si
prodaja@slovenska-matica.si
01 422 43 40

182 strani ǀ trda vezava ǀ 22,00 €

Prejemnik nagrade Radojke Vrančič 
za mlade prevajalce je Tomaž Potočnik. 
Nagrado prejme za prevod knjige 
Francesca Petrarce Moja skrivnost, 
ki je izšla pri Slovenski matici.

Prevajalcu iskreno čestitamo!

Prevod in spremna beseda: 
Tomaž Potočnik 
2020, Filozofska knjižnica 

Slovenska matica
Kongresni trg 8
1000 Ljubljana

Klemen Jelinčič Boeta:
Jeziki in ljudstva Evrope 

www.slovenska-matica.si
prodaja@slovenska-matica.si
01 422 43 40

335 strani 
trda vezava 
33,00 €

Izčrpen leksikon z 212 gesli, ki prikazujejo 
zgodovino in sedanji položaj narodov in 
jezikov Evrope.

Izid knjige je podprlo Ministrstvo za kulturo 
ob predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije.

Strokovna recenzenta:
Matjaž Klemenčič, Aleš Maver

Slovenska matica
Kongresni trg 8
1000 Ljubljana

Francesco Petrarca:
Moja skrivnost  

www.slovenska-matica.si
prodaja@slovenska-matica.si
01 422 43 40

182 strani ǀ trda vezava ǀ 22,00 €

Prejemnik nagrade Radojke Vrančič 
za mlade prevajalce je Tomaž Potočnik. 
Nagrado prejme za prevod knjige 
Francesca Petrarce Moja skrivnost, 
ki je izšla pri Slovenski matici.

Prevajalcu iskreno čestitamo!

Prevod in spremna beseda: 
Tomaž Potočnik 
2020, Filozofska knjižnica 

Peter Handke

Lauren Bacall in Humphrey Bogart  
(Veliki spanec, 1946, režija: Howard Hawks)
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aFonso cruz

KOKOSCHKOVA LUTKA
prevod: Barbara Juršič
V. B. Z., zbirka Besede brez meja,  
2021, t. v., 258 str., 28,90 €

Afonso Cruz (1971) je portugalski pi-
satelj, ilustrator in glasbenik, ki je za 
roman Kokoschkova lutka leta 2012 
prejel nagrado Evropske unije za knji-
ževnost. Gre za igrivo in mestoma ek-
stravagantno romaneskno delo, ki obravnava ustvarjanje identitete 
v odnosu z drugim, zabrisuje meje med resničnostjo in fikcijo, uso-
dnost vojne in ljubezni ter vlogo umetnosti v življenju slehernika. 
Skozi zgodbo se seznanimo s heterogeno družbo protagonistov, ki 
se na koncu sesede na skupni imenovalec in kazalec. Tu je Jud Isaac 
Dresner, ki mu spomin na prijatelja, ubitega pred njegovimi očmi, 
povzroča šepavost; drugi lik je Bonifaz Vogel, lastnik trgovine s pti-
cami, ki bivajo v vedno odprtih kletkah; Tsilia Kacev je ortodoksna 
Judinja s krvavečimi stigmami; Zsigmond Varga je milijonar, ki želi 
stehtati človeško dušo in s hidravlično tehtnico meriti zlo in greh … 
Med vsemi usodami junakov se vije glasba, kamor sodijo tudi pora-
ženi pesnik, kitarist, ki ljudi razvršča po akordih, tu pa je seveda tudi 
sama Kokoschkova lutka. > Samo Rugelj

roDriGo muñoz avia

PRODAJALNA SREČE
prevod: Katja Mrak
Hiša knjig, 2021, m. v., 308 str., 13,95 €

Španski pisatelj, scenarist in kritik 
Rod rigo Muñoz Avia je za svoja dela 
na področju mladinske in otroške li-
terature prejel že več nagrad. Prepo-
znavnost zunaj meja njegove države pa 
mu je prinesla uspešnica iz leta 2005, 
Psihologi, psihiatri in drugi norci, ki je bila prevedena v več tujih je-
zikov in s katero je doživel velik odziv tudi pri slovenskih bralcih. V 
njegovem zadnjem romanu Prodajalna sreče spoznavamo glavnega 
junaka Carmela preko njegovega elektronskega poštnega naslova. 
Elektronska komunikacija je namreč primarni način Carmelove inte-
rakcije z zunanjim svetom. Gre za izviren moderen pisemski roman, 
ki je v enaki meri duhovit, inteligenten in melanholičen. S pomočjo 
prejetih in poslanih sporočil bralec sledi dogodkom, ki se odvijajo v 
Carmelovem življenju. Prijetna knjiga za branje, hitra, z zanimivimi 
razmišljanji o osamljenosti in normalnosti, v ozadju pa tudi malce 
žalostna, četudi komična. Priporočam vsem, ki uživate v pametnih 
besednih igrah, izvirnem slogu in liku, ki skoraj popolnoma združuje 
realistično z absurdnim. > Gordana Granatir

prevedeno leposlovje

ZAKAJ MOLČIŠ, HAVA?

https://knjigarna.jskd.si

(zbirka Prvenke, JSKD, 2021)
Selma Skenderović, avtorica zbirke 
kratkih zgodb in zmagovalka  
Festivala mlade literature Urška 2020.  
Urednica: Suzana Tratnik
Naslovnica: Samira Kentrić
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Perumal muruGan

DELNO ŽENSKA
prevod: Irena Levičar
Cankarjeva založba, zbirka Moderni klasiki, 
2021, t. v., 192 str., 27,99 €, JAK

Izvirno napisan v južnoindijskem jeziku 
tamilščini, preveden pa iz angleščine, je 
roman Delno ženska iz leta 2010 virtu-
ozno delo, ki ga je napisal Perumal Mu-
rugan (1966), profesor literature in lite-
rarni zgodovinar. Roman bralca posrka 
vase že po prvih straneh, saj se pred 

nami odpre tradicionalno (patriarhalno) indijsko življenje v času bri-
tanske kolonizacije (avtor je podrobno raziskal ljudske prakse, običaje 
in verovanja ter jih virtuozno vtkal v besedilo), osrednja junaka pa sta 
že ducat let poročena Kali in Pona. Naslov Delno ženska (v tamilščini 
je naslov Madhorubagan izvirno ime boga, ki je delno ženska) izhaja iz 
dejstva, ki že dvanajst let vse bolj pesti zakon in vpliva nanj: Poni v tem 
času ni uspelo poskrbeti za potomce, kljub temu da sta z možem delala 
prav vse, da bi se jima želja uresničila, da sta se zatekla k tradicionalnim 
metodam, ki naj bi vplivale na njeno plodnost, in da sta v pretek losti 
svojih sorodnikov skušala najti kako prekletstvo ter ga potem odpraviti. 
Tankočutno izpisan roman je po izidu tako pretresel obstoječe družbe-
ne norme ter patriarhalne zahteve, ki jim je v Indiji zapisana ženska, da 
se je moral avtor celo odreči prestižni indijski literarni nagradi, saj je v 
tradicionalnih krogih zaradi tematike romana prišlo do velikega vzne-
mirjenja in pomislekov. Literarna poslastica! > Samo Rugelj

Perumal Murugan

BriT BenneTT

RAZBLINJAJOČA  
SE POLOVICA 
prevod: Anja Bakan
Hiša knjig, 2021, t. v., 366 str., 34,90 €

Brit Bennett (1989) je ameriška pisa-
teljica, ki biva v Los Angelesu, med-
narodno pozornost pa si je pridobila 
že z romanesknim prvencem Matere 
(Mothers, 2016), s katerim je naslavljala 
eksistencialne teme bivanja v sodob-
ni Ameriki in posledice samomorov 

staršev za njihove potomce. S svojim drugim romanom Razblinjajoča 
se polovica, ki je izšel leta 2020 in se prebil v finale ženske nagrade za 
leposlovje, je izpisala še ambicioznejše delo, v katerem obdeluje tako 
(rasistično) zgodovino Amerike kot vprašanje identitete temnopoltih in 
njihovega umeščanja v ameriško družbeno tkivo. Roman, ki se razteza 
čez polstoletno obdobje od štiridesetih do devetdesetih let prejšnjega 
stoletja, ima v svojem osrčju dvojčici skoraj povsem bele polti, vendar 
temnopoltega porekla, ki kot najstnici nekega dne izgineta neznano 
kam. Štirinajst let kasneje se ena od njiju, Desiree Vignes, vrne v rodno 
mesto, za roko pa drži sedem, osem let staro deklico, »črno, kot bi prišla 
naravnost iz Afrike«, medtem ko njena sestra Stella biva nekaj tisoč kilo-
metrov stran in se skrivaj izdaja za belko, tako da njen belopolti mož ne 
ve ničesar o njeni preteklosti. Seveda pa je lažem usojeno, da ne ostanejo 
skrite, še posebej pa to velja za življenje enojajčnih dvojčic z življenjski-
mi usodami, povezanimi za zmeraj. Izbrušen roman! > Samo Rugelj

Brit Bennett
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prevedeno leposlovje

Kossi Komla-eBri

NEYLA
prevod: Ingrid Vidmar
Iskanja, 2021, m. v., 161 str., 19 €

Mlad študent, prvorojenec v družini, 
ki je leta v tujini preživljal v nezavid-
ljivih razmerah, se za nekaj tednov 
vrne v domači kraj, tu pa je jasno, da 
družina goji do njega prevelika priča-
kovanja. Tete mu pripravijo niz sni-
denj s potencialnimi nevestami iz vsaj približno »dobrih družin«, 
tako da se od jutra do večera srečuje z njimi, tik pred tem nenava-
dnim dnem pa spozna čutno, samosvojo in divjo Neylo, ki mu svet 
postavi na glavo. Dinamična zgodba nas popelje v vse družbene 
pore Toga, od koder prihaja avtor: tako v barakarska naselja ter 
v podeželske vasi, kjer kraljuje vraževerje, kot v mesto, kjer živi 
srednji sloj in hrepeni po vzpenjanju po družbenih lestvicah. Ko-
prnenje, veliko kot sam svet, je samoumevna nit zgodbe, le avtor 
sam, ki je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja dejansko prišel v 
Italijo, pa bi znal povedati, do kakšne mere je roman avtobiograf-
ski. Zdravnik Kossi Komla-Ebri, ki je v zadnjih letih tudi aktiven 
pisatelj esejev, kratkih zgodb in romanov, je v tem kratkem delu, ki 
zareže v dušo in bralca ne pušča ravnodušnega, toliko kot do Za-
hoda kritičen tudi do postkolonialne Afrike in njene nemoči, da se 
dvigne iz nasilja, okorelih pravil, revščine in častihlepja. Mladenka 
Neyla tako postane metafora za poškodovano celino, ki si je marsi-
katero rano zadala sama. > Žiga Valetič

norBerT GsTrein

KO SEM BIL MLAD
prevod: Štefan Vevar
Mohorjeva Celovec, 2021, t. v., 414 str., 36 €

Roman Ko sem bil mlad na Tirolskem 
rojenega pisatelja Norberta Gstreina 
je z zaporedno številko 37 najnovejše 
delo v zbirki slovenskih prevodov so-
dobne avstrijske proze Austriaca. Že 
v prvem poglavju se izkaže, da kljub 
namigu v naslovu pri tem prvem slo-

venskim bralcem dostopnem delu danes šestdesetletnega pisatelja 
ne gre za avtobiografijo. Roman razgrinja preobratov polno življenj-
sko zgodbo pripovedovalca, poročnega fotografa in smučarskega 
učitelja Franza, ki ga zaznamujeta dve smrti. Najprej nepojasnjeni 
konec neveste, ki nedaleč od družinskega hotela na Češkem pade v 
prepad in si zlomi vrat, ter nato samomor čudaškega profesorja fizi-
ke, ki se, potem ko se na nenavaden način zbližata, v ameriških gorah 
na smučeh zaleti v drevo. Franz ni neposredno povezan s primero-
ma, vendar vedno nove na dan prihajajoče osupljive podrobnosti o 
pripovedovalčevi družini in profesorjevem dvojnem življenju, s sumi 
ter namigovanji v zgodbo vstopajočih bližnjih in tujcev postopoma 
odpirajo nove ravni razmerij med njimi ... Pisatelj, po študiju mate-
matik in filozof jezika, je za ta roman prejel ugledno avstrijsko knji-
žno nagrado ter z njo dopolnil seznam že prej dobljenih priznanj, kot 
so nagrade Ingeborg Bachmann, Alfreda Döblina, Uweja Johnsona 
in Thomasa Manna. > Iztok Ilich

DR SEČI SVET
Pesmi in interpretacija Nina Medved
+ 2 uglasbeni pesmi 

CD 11 EUR 
digitalna različica 6 EUR 
  

Zmagovalka festivala 
mlade literature Urška 2019

naročila:

F. m. DosTojevsKi

DNEVNIK PISATELJA
Izbor publicističnih besedil
prevod: Urša Zabukovec, Borut Kraševec, 
Aleksander Skaza
Beletrina, zbirka Beletrina,  
2021, t. v., 469 str., 34 €

Dvestoletnica rojstva Dostojevskega 
in novi prevodi tega avtorja, ki izha-
jajo še naprej (nazadnje Mladenič, ki 
ga je prevedla Urša Zabukovec, pred-
stavljen bo v naslednji Bukli), samo 
še potrjujejo, da »revival« knjig ruske 
književnosti v zadnjih letih ni naklju-
čje, temveč del močnejšega trenda, 
k čemur so seveda pripomogli pred-

vsem prevajalke in prevajalci, ki so v samo nekaj letih na novo pre-
vedli več klasičnih leposlovnih del, med katerimi je poleti izšel tudi 
novi prevod Tolstojeve mojstrovine Vojna in mir, ki ga je poslovenila 
Lijana Dejak. Dnevnik pisatelja Fjodorja M. Dostojevskega, ki izhaja 
v prenovljeni podobi, sicer velja za manj znano delo tega pisateljske-
ga veleuma, vendar je sam po sebi nekaj enkratnega, saj ga je pisatelj 
kot (tudi) samostojno, kratkih zgodb, esejev in drugih nastavkov pol-
no publikacijo – pri čemer je bil sam urednik, založnik in edini avtor 
– izdajal zadnjih osem let svojega življenja (zadnjič je izšel dan po 
njegovi smrti). Še danes je predmet razprave, ali gre pri Dnevniku pi
satelja za integralno umet niško delo in drzen literarni eksperiment 
ali le za stranski proizvod avtorjevega ustvarjanja. Pričujoči izbor, ki 
je pri nas pred leti izvirno izšel v dveh knjigah, sedaj pa je združen 
v eno, prinaša kratko prozo in eseje ter publicistična besedila z na-
drobnimi opombami. Za ljubitelje Dostojevskega je obvezno branje, 
saj daje globok vpogled v avtorjev realni miselni svet in ga razkriva 
tudi kot prvovrstnega misleca svojega časa. > Samo Rugelj

Norbert Gstrein
F. M. Dostojevski
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siGriD nunez 
PRIJATELJ
prevod: Petra Anžlovar
Aktivni mediji, 2021, m. v., 222 str., 21,90 €

Sigrid Nunez (1951) je ameriška pisa-
teljica, sicer profesorica kreativnega 
pisanja na univerzi v Bostonu, med-
narodno bralstvo pa si je pridobila s 
Prijateljem iz leta 2018, svojim sed-
mim romanom, ki je danes preveden 
že v več kot dvajset jezikov in je dobi-

tnik več nagrad, med drugim tudi nagrade National Book Award for 
Fiction – najvišjega ameriškega priznanja za leposlovje. Gre za prvi 
prevod avtorice v slovenščino, v katerem tematizira tako prijateljstvo 
kot osamljenost pa tudi (globino) odnosa med človekom in njegovim 
najboljšim prijateljem – psom. Zgodba se začne v trenutku, ko žen-
ska, ljubiteljica mačk in samote v varnem zavetju svojega newyorškega 
doma, nepričakovano izgubi dolgoletnega prijatelja in mentorja, ki na-
redi samomor, zato mora poskrbeti za njegovega psa, ki ga je ta pustil 
za seboj. Njeno spopadanje z žalostjo se stopnjuje ob nemem trpljenju 
psa, ogromne nemške doge, vdane gospodarju, ki ga ni več, ter z grož-
njo, da jo bodo slej ko prej izselili: v stavbi, kjer živi, so psi namreč 
prepovedani. Prijatelj je občuteno in virtuozno izpisano premišljeva-
nje o prijateljstvu, izgubi in žalovanju ter hkrati slavljenje čudežne in 
zdravilne moči človeško-pasje povezanosti. > Renate Rugelj

www.mladika.com
Ul. Donizetti 3 - Trst, Italija
Tel. +39 0403480818
uprava@mladika.com

Za naročila: info@primus.si
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jean-Paul DuBois

VSAK OD NAS BIVA NA 
TEM SVETU PO SVOJE 
prevod: Janina Kos
Mladinska knjiga, zbirka Roman,  
2021, t. v., 232 str., 27,99 €

Gouncourtov nagrajenec leta 2019 
je branje za literarne sladokusce, pri 
katerem pa bo užival tudi marsikate-
ri običajen bralec. Jean-Paul Dubois 
(1950) je francoski novinar in pisatelj, 
ki je to zgodbo izpisal dvotirno: po 
eni strani glavni junak Paul Hansen, 
po materi Francoz po očetu Danec, 
bralca seznanja s svojo nenavadno, 

a ne preveč ekscentrično zgodbo, zaradi katere je na koncu pristal 
v dvoletnem zaporu v Montrealu, kar je druga pripovedna nit tega 
romana. Odlika tega dela je pripovedna virtuoznost: čvrsto in tekoče 
izpisani stavki (ki jih je v slovenščino suvereno prelila Janina Kos) kar 
buhtijo od izvirnih prispodob in preobratov, s katerimi tudi povsem 
nenavadne reči, kot so denimo kronologija zaporniškega življenja s 
sojetnikom Patrickom ali pa podrobnosti njegovega hišniškega upra-
vljanja ogromne stanovanjske stavbe Excelsior, postanejo vznemirlji-
ve pustolovščine, ki se razvijejo kot dovršene retorične piruete. Ro-
man, pri katerem vas ima, da bi se ga po koncu takoj lotili znova – v 
drugo seveda počasneje. > Samo Rugelj

Jean-Paul Dubois
Sigrid Nunez

prevedeno leposlovje
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Ta-neHisi coaTes

MED SVETOM IN MANO
prevod: Petra Meterc
Cankarjeva založba, zbirka Moderni klasiki, 
2021, t. v., 128 str., 24,99 €, JAK

V Modernih klasikih večinoma izhajajo 
romani, občasno pa tudi kratkoprozne 
knjige, denimo Dan izmed dni Sama 
Sheparda, potem mikrokratkoprozne 
knjige, kot je bila Zgodbe, basni, utrinki Gvatemalca Augusta Monte-
rosse, in tudi hibridi med angažirano esejistiko in leposlovjem, kot je 
bila Knjiga objemov Urugvajca Eduarda Galeana. Približno sem lahko 
uvrstimo tudi knjigo Med svetom in mano, ki jo je leta 2015 objavil 
ameriški pisatelj Ta-Nehisi Coates (1975), z njo pa je v virtuozno pri-
povednem, izpovedno esejističnem slogu spisal pismo svojemu sinu, 
v katerem mu je dognano in angažirano posredoval svojo izkušnjo še 
vedno prisotnega rasizma v Ameriki, ki je v zadnjem času, po ubo-
ju/zadušitvi Georgea Floyda, eskaliralo v razmah gibanja Življenja 
temnopoltih so pomembna. Coates pri svojem pisanju črpa iz spo-
minov na odraščanje in mladost v Baltimoru in študiju na Univerzi 
Howard, obenem opisuje tudi svojo pot odkrivanja nelagodne resnice 
o lastnem mestu v svetu, pri tem pa se naslanja na svoje intelektualne 
predhodnike, denimo na Jamesa Baldwina. Knjiga, ki je danes še bolj 
aktualna, kot je bila ob svojem izvirnem izidu! > Samo Rugelj

Goran marKović

BEOGRAJSKI TRIO
prevod: Urban Vovk
Mladinska knjiga, zbirka Roman,  
2021, t. v., 199 str., 24,99 €

Srbski režiser Goran Marković (1946) 
je tudi pri nas znan po svojih filmih, kot 
sta denimo Tito in jaz (1992) ter Turneja 
(2008), ob tem pa je tudi avtor pol duca-
ta knjig. Beograjski trio je njegov roman 
iz leta 2018, v njem pa Marković na izviren način tematizira kratko 
obdobje znamenitega angleškega pisatelja Lawrencea Durrella, av-
torja Aleksandrijskega kvarteta, ki ga je ta preživel v Beogradu ravno 
v času Informbiroja in Golega otoka ob koncu štiridesetih let prej-
šnjega stoletja. Marković splete fragmentarno (in dokumentarno) 
zgodbo, sestavljeno iz pisem, dnevniških zapisov, (de)šifriranih ob-
vestil in uradnih objav, v njeno središče pa postavi (tudi) Durrella, ki 
je bil takrat kulturni ataše in vohun britanskega veleposlaništva. Ta 
se, sicer poročen, zaplete v afero z učiteljico srbohrvaškega učitelja, 
ki je obenem žena političnega pomembneža, ko pa ljubimka skupaj 
z možem pristane v taborišču, se Durrell spusti v tvegano politično 
igro z negotovim izidom. Domišljen roman, za katerega je Marković 
zbiral gradivo več kot tri desetletja. > Samo Rugelj

jorGe alFonso

TRAVOGRAD
prevod: Jurij Kunaver
LUD Literatura, zbirka Stopinje,  
2021, m. v., 150 str., 19 €, JAK

Prevajalec iz španščine Jurij Kunaver 
je bil (tudi) leta 2019 v urugvajskem 
Montevideu, kjer se odvija vsebina 
kratkoprozne knjige Travograd, ki jo 
je kot odmev na gospodarsko krizo med letoma 1999 in 2002 že 
dolgo nazaj napisal Jorge Alfonso. Tam je spoznal tudi avtorja, sicer 
vsestranskega ustvarjalca, pa tudi rednega uživalca marihuane. To 
srečanje mu je potrdilo, da so zgodbe iz knjige, ki jih je takrat že 
prevedel, kar se da avtobiografske. Ko začnete brati to »podzemno« 
knjigo, že na prvih straneh vstopite v obstranski, obcestni in nočni 
Montevideo, v katerem buhti od značajskih unikatov, prepovedanih 
snovi, ki spreminjajo zavest in način razmišljanja, nočnega življenja, 
v katerem se prepletajo telesa in ideje, neugledne službe in nenehno 
svobodno potikanje, s čimer avtor – ki bi si, če bi moral izbrati kraj, 
kjer bo preživel preostanek življenja, izbral kar svojo sobo, polno fil-
mov, knjig in glasbenih posnetkov – izriše izviren portret izgubljene 
generacije mladih, ki v Montevideu vidijo in najdejo le malo življenj-
ske perspektive. > Samo Rugelj

jaroslav ruDiš

KONEC PANKA  
V HELSINKIH
prevod: Klemen Pisk
KUD Sodobnost International,  
2021, t. v., 259 str., 24,90 €, JAK

Helsinki je ime pivskega brloga v enem 
izmed obmejnih mest nekdanje Vzhod-
ne Nemčije, nekje v zakotju blizu meje z 
nekdanjo Češkoslovaško. Ole, štiridesetletni lastnik brloga, v katerem 
preživlja vse dneve, je tudi sam »nekdanji«: nekdanji panker, nekdanji 
lovec na dekleta, nekdanji član pankerske komune, katere člana sta bila 
le on sam in njegov prijatelj Frank. Zgodba teče po dveh slepih tirih, po-
dobnih opuščenim kopom, ki jih zaliva blatna voda, propadlim tovar-
niškim halam in pretrganim industrijskim tirom, ki ne vodijo nikamor. 
Prvi tir je Olejev vsakdanjik, ki ga suva iz sedanjosti v dvajset let stare 
spomine. Drugi tir je dvajset let star dnevnik dekleta, pankerke, nekda-
nje Olejeve ljubimke. Njegova pripoved je resignirana, odklonilna do 
odtujene sedanjosti in zaznamovana z minulim. Njena je sveža, pristno 
divja, toda zamrznjena v času brez prihodnosti. Četrti roman češkega 
pisatelja, dramatika in striparja Jaroslava Rudiša (1972) je svojevrsten 
spomenik panku. Preveden je v osem jezikov. > Maja Črepinšek

ZGODBE IZ NEMČIJE
izbor in prevod: Slavo Šerc
KUD Sodobnost International, 2021, t. v., 205 str., 24,90 €, JAK

Antologija sodobne nemške kratke proze po letu 2000 je tretji izbor, ki 
ga je pripravil Slavo Šerc, prevajalec proznih in filozofskih del ter lek-
tor za slovenščino na Univerzi v Regensburgu. Njegov prvi izbor kratke 
proze To ni vsa moja zgodba je izšel leta 1999, drugi, Na robu bele tišine, 
leta 2012. Prva in druga antologija obsegata zadnja tri desetletja prej-
šnjega stoletja, tretja antologija, ki je nadaljevanje prvih dveh, pa zajema 
obdobje zadnjih dvajsetih let, za katero avtor pravi, da je čas ponov-
nega vzpona nemške kratke zgodbe in nemške literature nasploh, kar 
dokazujejo kar štirje nobelovci z nemškega govornega območja (Gün-
ter Grass leta 1999, Elfriede Jelinek leta 2004, Herta Müller leta 2009 

in Peter Handke leta 2019). Antologijo 
sestavlja šestnajst kratkih zgodb štirinaj-
stih avtorjev, med katerimi je nobelovka 
Herta Müller in drugi mednarodno uve-
ljavljeni avtorji, kot so Uwe Timm, Judith 
Hermann, Julia Franck … Skupno jim je, 
da imajo za seboj tehten opus in števil-
ne nagrade ter priznanja. Avtor antolo-
gije, ki je kratke zgodbe tudi prevedel, 
v uvodni besedi v briljantnem pregledu 
predstavi položaj, veljavo in vlogo kratke 
zgodbe v sodobnem nemškem literarnem ustvarjanju in na knjižnem 
trgu, antologijo pa zaključi s predstavitvami avtorjev, vključno z njihovo 
bibliografijo in deli, prevedenimi v slovenščino. > Maja Črepinšek

prevedeno leposlovje



PeTer KuPer, Franz KaFKa

PREOBRAZBA; prevod in priredba: Primož Čučnik
LUD Literatura, zbirka Littera picta, 2021, m. v., 79 str., 15 €, JAK

Strip Petra Kuperja, striparja in ilustratorja, je izviren pogled 
na Gregorja Samso – enega najbolj znanih literarnih knji-
ževnih junakov v zgodovini svetovne književnosti nasploh 
– in njegovo nenavadno ter izredno kruto usodo. Kafkova 
najbolj znana kratka zgodba Pre obrazba (1915) še danes buri 
duhove in povzroča »prepih« v bralkah in bralcih ter tudi pri 

ustvarjalcih. Pogled nanjo je v obliki stripa izredno zanimiv in svojstven, in zdi se, kot da bi 
Kuper delo ustvarjal v močni povezanosti s prvotnim avtorjem. Strip je izšel v zbirki Littera 
Picta, ki je namenjena srečevanju literature in stripa ter bo tako gotovo pritegnil številne 
raznolike bralce. > Sabina Burkeljca

marjane saTraPi

VEZENINE; prevod: Jedrt Lapuh Maležič
Buča, 2021, t. v., 136 str., 17,90 €

V slovenščini lahko zdaj beremo krajši strip priznane iransko-
-francoske avtorice Marjane Satrapi, ki se je v stripovski kanon 
ustoličila s svojim osebnoizpovednim stripovskim romanom Per
zepolis. Tudi v Vezeninah gre za avtobiografski material, tokrat za 
snidenje žensk ob popoldanskem čaju, kjer se dogaja dolga sean-
sa »prezračevanja srca«, kot opravljanje ljudi za hrbtom imenuje 

ena izmed udeleženk. Ta običaj je na prvi pogled površinski in trapast, v resnici pa se ženske ob 
pripovedovanju zgodb povežejo v trdno skupnost. Namesto da bi stvari tiščale v sebi, si zaupajo, 
si pomagajo, se tolažijo, velikokrat pa se tudi iz srca nasmejijo. Razpredajo o raznih temah, pove-
zanih predvsem z ljubeznijo in spolnostjo, Satrapi pa nam s stripom odškrne vrata v zaprti svet 
iranskih žensk, ki nas zaupno in domačno sprejmejo v svojo sredino. > Veronika Šoster

Dora KašTrun

ŽABCI
VigeVageKnjige, zbirka Risoromani, 2021, t. v., 132 str., 20 €

Žabci so od ene pa do nekaj strani dolgi stripovski skeči, 
humorni in anekdotični prebliski, družbeno angažirani 
komentarji in besedno-grafični dovtipi, ki jih je ustva-
rila Dora Kaštrun (1994), diplomirana oblikovalka vizualnih komunikacij. Avtorica k ilustraciji 
pristopa vsakič na drugačen način, saj je zanjo najpomembneje, da se slog prilagaja vsebini. To 
se odraža tudi v Žabcih, precizno izbranih in v preprostem slogu zrisanih protagonistih, dveh 
žabah, ki že kot dvoživki asociirata svojo fluidnost, razmišljata s svojo glavo ter utelešata odpor 
do tega, da bi življenje jemali preresno. Žabi najdeta luknjo v tleh tam, kjer je za druge, denimo 
Pingvina Marka, le temen madež, vse počneta v dvoje in na izviren način, s tem pa predstavljata 
izvirno slovensko verzijo hrvaškega ilustriranega dalmatinskega para Unadva. > Samo Rugelj

Fran salešKi FinžGar

POD SVOBODNIM SONCEM; Strip
priredba: Goran Vojnović; ilustracije: Damijan Stepančič
Škrateljc, 2021, m. v., 139 str., 25 €, JAK

Roman Pod svobodnim soncem Frana Saleškega Finžgarja (1871–
1962), ki je prvič izšel leta 1912, je zdaj doživel stripovsko obdela-
vo. Založba Škrateljc, ki se je specializirala na stripovske priredbe 
slovenskih klasik (do zdaj trije stripi po Cankarjevih delih in Re
formatorji v stripu), je k temu projektu povabila udarni dvojec: 
Goran Vojnović je kot pisatelj in filmski režiser prispeval scenari-
stično osnovo, glavnino dela pa je opravil izkušeni ilustrator Damijan Stepančič, ki je stripovski 
adaptaciji skušal pridati epsko zgodovinski pridih. Rezultat je dinamično, z močnimi barvnimi 
kontrasti ter prepletajočimi se intimnimi in širokimi kadri izrisan stripovski roman, ki je vse-
binsko široko zastavljeno literarno predlogo v stripu včasih tako zgostil, da je dobro pobrskati 
po izvirnem delu in ga malo osvežiti – ali pa si vsaj prebrati podrobno obnovo, da se spomnimo 
ključnih junakov od Svaruna do Iztoka ter njegovih prigod na poti v Bizanc. Založba je že napo-
vedala naslednji projekt; to bodo Bobri Janeza Jalna. > Samo Rugelj

strip
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prva knjiga 
domišljijske serije in 

 prvenec sijajne mlade 
slovenske pisateljice!

kultni roman najbolj 
cenjenega niza znanstvene 

fantastike

mladinski roman, 
ki navdušuje svet.

nepozabna slikanica, ob kateri 
se vam bo naježila koža.

 remek delo polone lovšin. 

ISBN 978-961-274-664-3

Orhan Pamuk 
IME MI JE

            RDEČA 

21 €
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Mojstrovina Nobelovega nagrajenca

Skratka, mrtev sem, jaz, ki mi pravijo mojster Fini efendi,  
vendar me niso pokopali, zato moja duša ni do konca 
zapustila telesa. Ta nenavadni položaj, čeravno moj  
primer seveda ni prvi, prizadeva nesmrtnemu delu  
moje osebe strašanske muke. Že res, da ne čutim razbite 
lobanje in razpadajočega telesa, prekritega z ranami  
in polnega polomljenih kosti, pa še deloma potopljenega  
v ledeno mrzlo vodo, a je zato toliko hujša bolečina duše,  
ki se obupno skuša izviti iz primeža vsega pozemeljskega. 
Kakor da bi se ves svet, z mojim telesom vred, skrčil  
v grenko pilulo neznosne tesnobe.

»Z neverjetnim občutkom za pretanjeno prepletanje ljubezenske 
zgodbe s skrivnostnim umorom, vpeto v takratni čas in islamsko 
tradicionalno slikarsko umetnost, se skoraj sedemsto strani dolgo 
delo zdi kot tkanje čudovite in neponovljive čipke.«
– Cveta Hribernik, Knjižnica Domžale

»Zanimivo, napeto in izredno poetično branje.  
Izreden prevod Uroša Kalčiča.«
– Erika Vouk

»Ime mi je rdeča je neverjetno lepa zgodba. (…)  
Vsakič, ko jo boš prijel v roke, jo boš doživljal drugače.  
Branje je veliko večja umetnost, kot si mislimo.« 
– Ania, aniaorehek.blogspot.com

 www.sanje.si
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Hans Christian Andersen                                   ilustrirala Polona Lovšin

nagrajena mojstrovina
susanne clark

izjemni literarni prvenec  
karmine šilec

sklepna knjiga 
nepozabne fantazijske 

sage zrcalka

literarna mojstrovina
orhana pamuka

prebujena divja 
domišljija stare grčije

Izbor knjig pred izidom 
orhan pamuk: čudaštvo v moji glavi
sally rooney: kje si, čudoviti svet?

isabel allende: paula
amélie nothomb: smrdokavra

ali smith: kvartet letnih časov: zima 
elif shafak: kako ostati priseben  

v času delitve
alma m. karlin: malik

edvard kocbek: strah in pogum
arkadij in boris strugacki: težko je biti bog

ina may gaskin: modrost rojevanja
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Skratka, mrtev sem, jaz, ki mi pravijo mojster Fini efendi,  
vendar me niso pokopali, zato moja duša ni do konca 
zapustila telesa. Ta nenavadni položaj, čeravno moj  
primer seveda ni prvi, prizadeva nesmrtnemu delu  
moje osebe strašanske muke. Že res, da ne čutim razbite 
lobanje in razpadajočega telesa, prekritega z ranami  
in polnega polomljenih kosti, pa še deloma potopljenega  
v ledeno mrzlo vodo, a je zato toliko hujša bolečina duše,  
ki se obupno skuša izviti iz primeža vsega pozemeljskega. 
Kakor da bi se ves svet, z mojim telesom vred, skrčil  
v grenko pilulo neznosne tesnobe.

»Z neverjetnim občutkom za pretanjeno prepletanje ljubezenske 
zgodbe s skrivnostnim umorom, vpeto v takratni čas in islamsko 
tradicionalno slikarsko umetnost, se skoraj sedemsto strani dolgo 
delo zdi kot tkanje čudovite in neponovljive čipke.«
– Cveta Hribernik, Knjižnica Domžale

»Zanimivo, napeto in izredno poetično branje.  
Izreden prevod Uroša Kalčiča.«
– Erika Vouk

»Ime mi je rdeča je neverjetno lepa zgodba. (…)  
Vsakič, ko jo boš prijel v roke, jo boš doživljal drugače.  
Branje je veliko večja umetnost, kot si mislimo.« 
– Ania, aniaorehek.blogspot.com

 www.sanje.si
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Hans Christian Andersen                                   ilustrirala Polona Lovšin

nagrajena mojstrovina
susanne clark

izjemni literarni prvenec  
karmine šilec

sklepna knjiga 
nepozabne fantazijske 

sage zrcalka

literarna mojstrovina
orhana pamuka

prebujena divja 
domišljija stare grčije

Izbor knjig pred izidom 
orhan pamuk: čudaštvo v moji glavi
sally rooney: kje si, čudoviti svet?

isabel allende: paula
amélie nothomb: smrdokavra

ali smith: kvartet letnih časov: zima 
elif shafak: kako ostati priseben  

v času delitve
alma m. karlin: malik

edvard kocbek: strah in pogum
arkadij in boris strugacki: težko je biti bog

ina may gaskin: modrost rojevanja

Hoteli na obraze so nagobčnike nam natakniti
in v kri nam hočejo strahu naliti,

po oglih so predpisi novega sveta nabiti,
želeli bi ukaze nam srca razbiti.

Ne bodo nas, tovariš, saj veš,
za nas predpisov ni nobenih in določb

in potnih dovolilnic.  
Sami si potne liste pišemo v teh dneh,

papir iz izdajalskih je teles,
platnice so iz kož vlačugarskih metres

in boj nanje udaril je pečat.
Zato naprej, naprej v napad.

Kdor z nami je,
zanj ni pregrad. 

– Karel Destovnik Kajuh

Hiša sanjajočih knjig | House of Dreaming Books | Ljubljana
Trubarjeva 29, Ljubljana. E: knjigarna.trubarjeva@sanje.si

Odprto od ponedeljka do sobote od 10. do 19. ure. 

Spletna knjigarna Sanje | www.sanje.si 
Poštnina pri nakupih nad 35 evrov je brezplačna.  

 
Pridružite se Knjižni dužini Sanje – članstvo brez obveznosti. 

V družbi najlepših knjig.
Cepimo se z lepoto, domišljijo, resnico,  

pravico in dobroto!

izjemno aktualno 
izročilo simone weil

mogočno delo  
slovenskega genija, 

ena najpomembnejših 
knjig slovenske 

književnosti. 
knjiga je v zaključni 

redakciji, 
naslovnica je v izdelavi.

nujno sporočilo 
svetovne ok0ljske  

aktivistke

lao tse: tao.
prevod in komentar  

miroslav tičar
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ISBN 978-961-274-654-4

Narod si bo pisal sodbo sam: ne frak  
mu je ne bo, ne talar!
– Ivan Cankar

Dr. Andraž Teršek sodi med najuglednejše strokovnjake za 
ustavno pravo v Sloveniji. Boj za ustavnost in zakonitost prinaša 
neodložljive premisleke v času gigantskih družbenih pretresov 
– o vidikih uveljavljanja ukrepov in zakonov, ki so neznosno 
protiustavni in protičloveški. Razgalja protislovja in pravno 
nevzdržnost početja »investitorjev« v konec demokracije. 
Avtor z močjo argumenta odločevalskim praksam odločno 
in pogumno nastavlja ogledalo, zato je boleč trn v peti tistim, 
ki so po moči in vplivu na vrhu družbene piramide. S svojim 
angažmajem je v neprecenljivo pomoč številnim državljanom 
Republike Slovenije. Knjiga prinaša razmisleke za čas, ko so 
ideje – in mišljenje – potrebni kot kisik. In so zato most do 
zgodovinskega trenutka, ko bodo maske padle. Ustava je svetlo 
upanje in zaupanje v prihodnost naše kulture, ohranjanja 
spomina, identitete in samobitnosti.  

»Moja varna skala na samotni poti je profesor dr. Andraž Teršek. Njegova 
etika, čut za pravičnost, ki izvira iz enakosti med ljudmi, mi v vsakem trenutku 
pomeni zavetje. /../ ... knjiga, ki stičišča prava in medicine strokovno korektno 
postavi v ravnovesje in z njim sooči oblast. Kultno branje v izrednih družbenih 
razmerah in neizbrisljiv spomin nanje.«
– Sabina Senčar, dr. med.

» ... korporacije želijo vladati onkraj vsake jurisdikcije, onkraj vsakega 
prava, razen tistega, ki ga snujejo same. Države, skupaj s svojimi ustavami, 
vladami in parlamenti, postajajo opombe pod črto v bilancah velekapitala. /../ 
Protiustavni in nezakoniti ukrepi se sklicujejo na »znanost«, ki se je izkazala za 
sijajno »deklo« v poslednjem zavetišču kapitalizma: v svetišču religije strahu.
– Rok Zavrtanik

»Ustavni pravnik dr. Andraž Teršek je eden izmed tistih, ki odločno opozarjajo 
na protiustavnost in nezakonitost številnih ukrepov, ki jih država odreja za 
potrebe omejevanja novega koronavirusa in bolezni covida-19.«  
– Dnevnik

»Ljudje imajo pravico vedeti, kaj vlade počnejo in kaj načrtujejo z njimi.« 
– Andraž Teršek

 www.sanje.si | 16,95 €

zbirka

Dr.  
Andraž  
Teršek
BOJ  

ZA USTAV 
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najuglednejši ustavnik 
odločno v bran 

slovenske demokracije
 in ustave
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Kozma Ahačič (1976) je pravi človek na pravem mestu. Zaposlen na ZRC SAZU je predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ra-
movša, izredni profesor in raziskovalec v Sekciji za zgodovino slovenskega jezika. S svojim delom postaja vse bolj prepoznaven v našem 
javnem prostoru. Piše kolumne o slovenščini in njenem pomenu (izšle so v knjigi Kozmologija), je eden od motorjev spletnega portala 
Fran (in jezikovnega portala za mlade Franček), eden od urednikov Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja ter avtor monumen-
talne knjige Stati inu obstati, v kateri je popisal prvih petdeset slovenskih tiskanih knjig.

»Preskok od govorjenega v knjižni jezik je ogromen korak.«

intervju: Kozma Ahačič

Bukla: Zelo blizu skupaj izhajata dve pomemb
ni knjigi: prvi del Slovarja slovenskega knjižne
ga jezika 16. stoletja (A do D), pri katerem ste 
eden od urednikov, in knjiga o prvih petdese
tih slovenskih knjigah Stati inu obstati, ki ste jo 
napisali. Kakšni so občutki?
Ahačič: Res je, veliko rezultatov dolgoletnega de-
la se je nabralo skupaj. Septembra je ugledal luč 
tudi Franček, jezikovni spletni portal za mlade, v 
začetku decembra prenovljeni Fran. Začeli smo 
s serijo novih učbenikov za srednje šole Moč jezi
ka, ki sledijo mojima slovnicama in pomenijo velik 
korak naprej pri poučevanju slovenščine v nasled-
njih letih. Mislim, da bodo občutki sledili z zami-
kom. Že Trubar je vedel, da vsako delo pomeni tu-
di odgovornost: priti mora med ljudi. Mislim, da 
bom za obe deli, ki ju omenjate, lahko že kmalu re-
kel, da je uspel tudi ta korak. Za Slovar slovenskega 
knjižnega jezika 16. stoletja se zanimajo po celotni 
Evropi, knjiga Stati inu obstati pa je že tako rekoč 
razprodana. Mislim, da je ostalo kakih deset, dvaj-
set izvodov. Če jo še kdo želi, bo moral pohiteti.
Bukla: Kako bi manj poučenemu slovenskemu 
bralcu predstavili slovensko jezikovno pokra
jino druge polovice 16. stoletja in njen pomen 
za prihodnost ter tudi sedanjost slovenščine?
Ahačič: Kakih 95 odstotkov celotnega prebival-
stva so bili slovensko govoreči kmetje, skoraj do-
sledno nepismeni in brez znanja tujih jezikov. 
V mestih so bili v povprečju dvo- ali trojezični, 
a ne povsod na enak način. V mestu Kranj je ve-
čina meščanov govorila slovensko, v Mariboru 
nemško, Ljubljana je bila nekje na sredi. 
Slovenščino kot javni jezik je uporabljala 
predvsem Cerkev. Predvsem s kroženjem 

duhovnikov po različnih slovenskih pokrajinah se 
je začelo oblikovati tudi ustno izročilo slovenščine, 
ki je imelo do določene mere nadnarečni značaj. 

Preskok od govorjenega v knjižni jezik pa je bil 
kljub temu ogromen korak. Knjižni jezik ni nikoli 
dobeseden zapis govora, zlasti če je namenjen šir-
ši skupini prebivalcev v narečno tako razdroblje-
ni skupnosti, kot je in je bila slovenska. Slovenski 
knjižni jezik slovenskih protestantskih piscev, zla-
sti Dalmatinove Biblije, lahko zato še danes oce-
njujemo kot temelj, ki je pomembno vplival na 
to, da v 17. in zlasti v 18. stoletju slovenščina ni 
razpad la na več knjižnih jezikov. Spomin na 16. 
stolet je pa ohranjamo še danes, ko zapišemo na 
primer besedo volk s črko l, ki so jo v 16. stoletju še 
izgovarjali in zato tudi zapisovali.
Bukla: V knjigi Stati inu obstati ste popisali in 
podrobno predstavili prvih petdesetih sloven
skih knjig. Kako pa je potekalo priprav ljalno 
delo, torej priprava osnovnega spiska knjig? 
Kako ste ugotovili, katere slovenske knjige 
spadajo med prvih petdeset?
Ahačič: Število petdeset je simbolično, lahko bi 
jih našteli nekaj več ali manj, odvisno od meril, kaj 
je knjiga. Delo Ta prvi dejl tiga Noviga testamen
ta (1557–1558) na primer štejemo kot eno samo 
knjigo, lahko pa bi kot samostojna dela obravna-
vali tudi njene posamezne sestavine: Ta slovenski 
koledar (1557), Eno dolgo predguvor (1557) in En 
regišter, eno kratko postilo (1558). Prav tako nisem 
v posebnih poglavjih obravnaval izgubljenih slo-
venskih knjig, kot »knjigi« pa sem obravnaval tu-

di deli, kot sta Otročja tab
la Adama Bohoriča (okrog 
1579) ali Poskusni list za 
Dalmatinovo Biblijo (1580), 
kjer gre zgolj za tiskani le-
tak oziroma poskusni odtis 
na enem listu. 

Če ne bi šlo za bibliofil-
sko izdajo, bi si drznil biti 
nekoliko provokativen in bi 
kot petdeseto knjigo nave-
del katoliški lekcionar Evan
gelia inu listuvi (1612), ki je 
bil pravzaprav vsebinsko 

prilagojen prepis odlomkov iz Dalmatinove  Biblije 
pod peresom Janeza Čandka z jezikovnimi po-
pravki Tomaža Hrena. Lahko bi navedel tudi ita-
lijansko-slovenski slovar Gregoria Alasia da Som-
maripe iz leta 1607. A slovenski prostor na te čase 
še vedno gleda zelo politično, s premajhno distan-
co, zato nisem provociral. Za bibliofilsko izdajo se 
to tudi ne spodobi.
Bukla: Po pregledu prvih petdesetih sloven
skih knjig je hitro jasno, da se je na začetku vse 
vrtelo okoli Primoža Trubarja, ki je objavil pr
vih enajst slovenskih knjig in kar prvih osem
najst slovenskih knjig od dvajsetih. Pri njego
vi prvi knjigi, Katekizmu iz leta 1550, pišete, 
da je bilo tu videti, kot da bo šlo za Trubarjevo 
življenjsko delo in morda njegovo edino knji
go. Kaj je po vašem mnenju gnalo Trubarja, da 
je nadaljeval, da je moral nadaljevati in je kar 
sam poskrbel za prvih enajst slovenskih knjig, 
ob tem pa bil povezan še s kar nekaj drugimi?
Ahačič: Trubar si sprva ni želel nadaljevati. Kate
kizem in Abecednik si je predstavljal kot nekakšen 
vrh svojega pridigarskega dela. Ustvaril si je druži-
no, dobil prvega otroka, bil je resnično srečen. Na 
pobudo iz Ljubljane je sicer začel prevajati Lutrovo 
hišno postilo, a je to delo kmalu opustil, vse skupaj 
je po njegovih besedah »prepustil Bogu«. Potem 
pa je sledil pospešek: Trubarja so prepričali, da bo 
zmogel. In tu ni šlo za kako Trubarjevo samovšeč-
no željo po pozornosti. Ko je videl, da ni drugih, ki 
bi poprijeli za to delo, je vanj zagrizel z vso trmo in 
vztrajnostjo. Če ti dá na kmetiji nekdo grablje v ro-
ke, pač začneš grabiti; če zna kdo bolje, greš delat 
kaj drugega. Takšna je bila Trubarjeva povsem is-
krena pozicija pred tretjo slovensko knjigo. 
Bukla: V kakšnih razmerah pa je Trubar pisal 
svoje knjige?
Ahačič: Upam si trditi, da nihče ni imel slabših raz-
mer za delo kot Trubar, hkrati pa naredil tako ze-
lo veliko. Bil je vizionar, hkrati pa garač. Ko zaradi 
revme ni mogel premikati rok, je besedila pač na-
rekoval. Ko mu je od šena dobesedno gnila koža, 
je stisnil zobe in si zamašil nos ter delal še nekoli-
ko več. Ob tem pa je bil zelo človeški. Leta 1562 
je zapisal nekako takole: »Po veliki noči pa bi se 
rad šel za štirinajst dni kopat v slatino zaradi svoje 

pogovarjal se je: Samo Rugelj

Kozma aHačič

STATI INU OBSTATI
Prvih petdeset slovenskih knjig
Cankarjeva založba,  
2021, t. v., 330 str., 1990 €

SLOVAR 
SLOVENSKEGA 
KNJIŽNEGA JEZIKA  
16. STOLETJA (A–D)
urejanje: Kozma Ahačič et al.
ZRC SAZU, zbirka Slovarji,  
2021, t. v., 756 str., 42 €
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bolezni in garij, kajti takole bolan s hudo otekli-
mi nogami, garjav, ostuden nisem za nobeno ra-
bo. Prav često sem res sit življenja.« Tistih časov si 
ne smemo predstavljati idealistično. Tudi prote-
stanti so se med sabo prepirali in spletkarili. Tru-
bar se je spopadal s številnimi ovirami navzven 
in navznoter. Občasno je tudi ponorel: ko sta se 
bili v njegovi odsotnosti najprej spričkali njego-
va žena in žena Štefana Konzula in ko ga je nato 
začel Konzul v Urachu odkrito napadati, je Trubar 
na primer rekel, da je Konzul ravnal z njim tako, 
da bi ga Trubar lahko povsem upravičeno zabo-
del z nožem, ga nagnal domov in tožil pred uni-
verzo v Tübingenu.
Bukla: Drugi pomembni slovenski avtor tiste
ga časa je bil Sebastijan Krelj (1538–1567), ki 
je priobčil dve knjigi izmed prvih petdesetih, 
Otročjo biblijo in Postilo slovensko. Lahko po
veste kaj več o njem?
Ahačič: O Krelju se še vedno učimo stvari, ki ne 
držijo. Bil je prvi veliki intelektualec po Trubarju 
in je imel veliko večji smisel za jezikovna vpra-
šanja kakor Trubar. Imel pa je nesrečno usodo 
in njegova druga knjiga Postila slovenska ni bila 
zaradi zgodnje smrti samo njegova zadnja, am-
pak tudi tista, ki je preprečila njegov večji nadalj-
nji vpliv. Ljubljanske spletke proti Trubarju, ki je 
bil takrat v tujini, je sicer vodil Matija Klombner, 
ampak Kreljevo Postilo so v naslednjem desetlet-
ju dojemali kot upor proti Trubarju, nato pa po-
zabili nanjo.
Bukla: Kako pomemben za oblikovanje so
dobne slovenščine pa je bil Jurij Dalmatin, 
prevajalec integralne Biblije, in avtor knjig, 
kot so Jezus Sirah (1575), Pasijon (1576) itn.?
Ahačič: Nedvomno najpomembnejši. Tudi v 
tem, da je poskrbel za šolanje Jurija Dalmatina, 
čudežnega dečka iz Krškega, se kaže Trubarjeva 
veličina. Brez naslednikov ni razvoja in tega se je 
Trubar zavedal. Naveza med učiteljem Adamom 
Bohoričem in učencem Jurijem Dalmatinom je 
bila prav tako ključna. Dalmatinova Biblija je naj-
prej prevod, nato pa tudi sad vsebinskega in jezi-
kovnega brušenja večje skupine ljudi. Jezik Dal-
matinove Biblije je postavil standard slovenskega 
knjižnega jezika za naslednje stoletje in pol. 
Bukla: Če bi morali izmed prvih petdesetih 
slovenskih knjig izbrati pet najpomembnej
ših, katere bi bile in zakaj?
Ahačič: Joj, takšnih seznamov ne maram pre-
več, ker so nujno krivični. Naj poskusim: Trubarje-
vi Katekizem (1550), Ta prvi dejl tiga Noviga testa
menta (1557–1558) in Cerkovna ordninga (1564), 
Kreljeva Otročja biblija (1566), Dalmatinova Bibli
ja (1584), Bohoričeva slovnica (1584) in Znojil-
škov Katekizem (1595). No, vidite, sedem jih je že, 
pa manjkata vsaj še Trubarjev Katekizem z dvejma 
izlagama (1575) in Megiserjeva slovarja (1592, 
1603). Pred časom sem naredil številčno uteme-
ljene sezname knjig po jezikovnem vplivu. Tam 
so bili na vrhu še nekateri drugi naslovi.
Bukla: Saj razumem. Na eni strani s svojim de
lom kopljete po preteklosti, na drugi pa s por
talom Fran delujete v sedanjosti in za priho
dnost slovenskega jezika. Kako se po vašem 
mnenju sodobni slovenski jezik, še posebej 
pri strokovnih izrazih, sooča s pritiskom tujih 

jezikov? Slovenska strokovna terminologija 
na nekaterih področjih namreč ne aktualizi
ra nabora prevodnih izrazov. Kaj v zvezi s tem 
opažate pri Franu?
Ahačič: Predvsem se trudimo za čim boljši stik 
z uporabniki. Imamo portal Franček za mlade, 
ki jih uvede v odraslega Frana. Imamo Jezikov-
no svetovalnico, kjer sproti razrešujemo jezikov-
na vprašanja, na tej osnovi pa pripravljamo so-
doben, digitalnemu okolju prilagojen pravopis. 
V Sprotnem slovarju opisujemo nove besede, 
uveljavljene besede pa na novo razlagamo v na-
šem najpomembnejšem projektu: eSSKJ. Naša 
Terminološka sekcija je v samem vrhu tovrstnih 
evropskih skupin, imamo tudi Terminološko sve-
tovalnico. Naša terminologija je v kar dobrem 
položaju, če pogledamo malo širše, že na primer 
v Nemčijo, ki jo je uvedba angleščine na mno-
ge univerze s tega vidika popolnoma jezikovno 
ohromila. Upam, da ne bomo tako nazadnjaški, 
da bi podobno napako delali v Sloveniji, in to v 
času, ko odpira strojno prevajanje novo možnost 
za večjezičnost.
Bukla: Kaj na splošno še načrtujete pri Franu 
in od česa je odvisen njegov razvoj?
Ahačič: Trenutno je moja največja skrb, kako 
ohraniti na Franu preglednost in preprostost 
uporabe. Več ni nujno bolje; to lahko vidimo tu-
di pri največjih portalih. Projektno financiranje 
zahteva vedno nekaj novega, uporabniki pa želi-
jo predvsem stabilnost in zanesljive informacije. 
To pa seveda ne pomeni, da nimamo velikih na-
črtov, ravno zdajle na primer delamo na interak-
tivnem atlasu narečij z opisi, zvočnimi posnetki, 
primeri. Moje sodelavke in sodelavci imajo svo-
je delo tako radi, da jih komaj držim nazaj, da ne 
pregorijo. Idej imamo več kot časa. Na našem in-
štitutu je res lepo delati.
Bukla: Me veseli! Lahko poveste še kaj o svo
jih naslednjih (knjižnih) projektih?
Ahačič: Nerad napovedujem, tako pri osebnem 
delu kot na ravni inštituta imam rezultate mno-
go raje kot pompozne napovedi, kaj vse bo ali bi 
lahko bilo. Zato tudi nerad kritiziram, dokler ne 
naredim bolje. Želim si kakega pravega dopusta, 
da bi lahko spet pisal poezijo.

Kozma Ahačič
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Založba Verlag

www.mohorjeva.com

Knjižni dar Mohorjeve Celovec  
za leto 2022

Koledar, Pratika, Banatski cvet (večernice) 
Skupna cena: € 38,-

Oliver Scherz
Prijatelj z ostrimi zobmi

Otroška uspešnica o  
prijateljstvu.
128 strani, trda vezava,  
€ 24,-

Norbert Gstrein
Ko sem bil mlad

„Na grozljiv način uspelo! 
Gstreina priganja vprašanje. 
koliko lahko človek ve o 
lastnih breznih.“ Die Zeit
232 strani, mehka vezava  
z zavihkoma,  
€ 29,-

Sonja Pungertnik
Misliš resno?

Ljubezen v odtenku  
drugačnosti 
Zgodba o slepi Sari,  
o njenih mladostnih  
hrepenenjih in željah.
176 strani, trda vezava,  
€ 22,-

Naročanje:
Družina d.o.o., Krekov trg 1, p.p. 95, 1001 Ljubljana, 
Slovenija, Tel.: (01)360 2828,  
e-naslov: narocila@druzina.si

Manfred Spitzer
Epidemija pametnih 
telefonov

Nevarnosti za zdravje, 
izobraževanje in družbo
264 strani, trda vezava,  
€ 29,90



Ob koncu Jurčičevega leta dobivamo tudi natančno izpisano, z mnogimi, tudi grafičnimi viri obogateno strokovno mono-
grafijo o njegovem življenju in delu, ki jo je napisala Urška Perenič, slovenska literarna zgodovinarka in teoretičarka, uni-
verzitetna profesorica in strokovnjakinja za empirično literarno vedo in sistemsko teorijo literature. O tem, kako je Jurčič 
pisal dobre stavke, iz katerih so nastala zdaj klasična literarna dela, in kako kulturno vpliven je bil v svojem času, smo se z 
avtorico pogovarjali tik pred izidom knjige.

»Josip Jurčič je posredno ali neposredno vplival na prav vse poznejše 
pripovednike in tudi sodobnike.«

intervju: Urška Perenič

Bukla: Pri vaši knjigi o Jurčiču začniva pri 
njenem koncu: tam ste zbrali šopek Jurči
čevih domislic, nabranih po njegovih be
ležkah in drugod. Je imel Josip Jurčič, kot 
radi rečemo, smisel za dobre stavke in učinkovite zapisane misli?
Perenič: Ja, seveda! Ravno zato sem se po študiju njegovih beležnic 
naknad no odločila, da napravim transkripcije teh (do)mislic, in to sistema-
tično, od strani do strani, potem pa sem odbrala tiste, ki so bile po moji pre-
soji najučinkovitejše, in jih skušala razvrstiti tematsko, da bi bralec lažje za-
popadel njihov smisel. Vnovič se je izkazalo, da so za velike pripovednike 
značilne tudi velike oz. pomenljive misli. Mestoma je bilo sicer težko razbra-
ti, kaj je čisto Jurčičevega, saj si je duha (m)o(j)stril ob prebiranju klasikov in 
veliko tudi v dunajskih razgovorih z estetom Josipom Stritarjem, vendar to 
nikakor ni v opreki z njegovo nadarjenostjo. Navsezadnje se je Jurčič dobro 
zavedal, da smo sodobniki zgolj palčki na ramenih velikanov.
Bukla: V začetku tega meseca ste organizirali simpozij o Josipu Jur
čiču. Je bilo na strokovnem srečanju veliko zanimivega tudi za širše 
bralstvo?
Perenič: Simpozij, ki sva ga samoiniciativno organizirali s kolegico slavistko 
Nežo Zajc z Inštituta za kulturno zgodovino, se je zgodil 8. novembra. Za-
me je bila zelo zgovorna izjava ene od študentk, ki so se udeležile dogodka, 
da namreč praktično ničesar od tega, kar smo povedali, ni mogoče slišati 
ne v šoli ne na predavanjih. Mislim, da so bili prav vsi prispevki zanimivi, saj 
s(m)o Jurčiča predstavili kolikor mogoče celovito: osebnostno, kot literata, 
časnikarja in urednika ter političnega akterja. V doglednem času si obeta-
mo izid znanstvenega zbornika.
Bukla: V kakšnih okoliščinah je nastajal Jurčičev Deseti brat, prvi slo
venski roman? Kako to, da ga je zmogel napisati pri komaj dvaindvaj
setih letih? 
Perenič: Mlademu pisatelju je zamisel za roman Deseti brat začela zoreti že v 
prvem gimnazijskem razredu, v okoliščinah, ko se je že pripravljal na odraslo 
življenje. Iz časa, ko je bil v peti gimnaziji, se je v beležnici (1862) 
denimo ohranil torzo o desetem bratu. Ko govorimo o okolišči-
nah nastajanja romana, ne moremo spregledati niti pisateljeve-
ga vračanja na rodno Muljavo, zlasti med počitnicami, ko je imel 
možnost »študirati« like in značaje, ki so odvodi realnih človeških 
značajev. Poleg tega se je vzporedno posvečal pisanju več dru-
gih tekstov in v Slovenskem glasniku (teoretsko) premišljal o ro-
manu in dobrem leposlovju, ki je bilo v očeh mlade generacije 
eno od sredstev za razvoj slovenstva v omikano nacijo. Dokon-
čal pa je roman v času, ko je bil na Dunaju, kamor se je bil odpra-
vil študirat. Navkljub (samo) dvaindvajsetim letom je imel očitno 
dovolj izkušenj, da je zmogel novodobno epopejo. 

Bukla: Kakšen je bil Jurčičev položaj znotraj slovenske kulture v drugi 
polovici 19. stoletja? Kako vpliven je bil?
Perenič: Do Jurčiča zdaj kar težko zavzamem nevtralno pozicijo. Vendar 
lahko rečem, da je bil čislan v široki javnosti. To navsezadnje izpričuje nje-
gova vsestranska vključenost v različne narodne ustanove od ljubljanske 
čitalnice in Sokola prek Slovenske matice do Dramatičnega društva ali me-
stnega odbora. Star osemindvajset let se je (bojda še ob nekem možaku iz 
Zidanega Mosta) na povabilo beograjske občine 1872 udeležil svečanosti 
ob polnoletnosti srbskega kneza Milana Obrenovića IV. in v »jugoslovan-
skem Berlinu« zastopal ne samo Ljubljano, temveč vse Slovence. 
Bukla: Je njegovo ustvarjanje vplivalo na kasnejše generacije 
literatov?
Perenič: Na kratko bi rekla, da je moral Jurčič posredno ali neposredno vpli-
vati na prav vse poznejše pripovednike in tudi sodobnike, kajti slovenska li-
terarna krajina in zlasti slovensko pripovedništvo po njegovem vstopu na 
Parnas preprosto nista bila več enaka. Bil je namreč inovator, hkrati pa je 
poskrbel za kontinuiteto pripovednih žanrov. Iz njegove »šole« je npr. izšel 
pripovednik Anton Koder, s katerim sta sodelovala tudi pri Slovenskem na-
rodu. Vplival je na Janka Kersnika, na producente turške povesti (npr. Jako-

ba Sketa) in še koga.
Bukla: Ali kot strokovnjakinja za slovensko književnost 
19. stoletja v prihodnosti morda načrtujete še kak tovr
stni knjižni portret?
Perenič: Načrtujem in snov že nosim s seboj. Klasiki sloven-
skega realizma so zame sploh strašno interesantni. Ta tip lite-
rarnozgodovinske študije mi zelo ustreza, saj se sklada z mo-
jim pojmovanjem književnosti, ki jo umevam celovito in v 
njeni vpetosti v življenje. Hkrati pa sem mnenja, da bi se mo-
rala nacionalna literarna zgodovina nekoliko bolj povrniti k re-
levantnejšim temam.
Bukla: Hvala za pogovor in vso srečo naprej!

pogovarjal se je:
Samo Rugelj

uršKa Perenič

JOSIP JURČIČ 
(1844–1881)
Pripovednik svojega  
in našega časa
Beletrina, 2021, t. v., 290 str., 24 €

Urška Perenič
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marcel šTeFančič, jr.
ZADNJI FILM 2.0
Vzpon in propad novega 
Hollywooda: Razširjena, 
dopolnjena, revidirana in 
obogatena izdaja
UMco, zbirka Zgodovina ameriškega filma, 
2021, m. v., 1079 str., 36,90 €

Revidirana, močno razširjena in z več 
kot tisoč dodatnimi filmi dopolnjena izdaja knjige Zadnji film 2.0 
filmskega kritika, publicista in esejista Marcela Štefančiča, jr., avtorja 
skoraj stotih knjig, je monumentalni knjižni projekt na skoraj tisoč 
sto straneh, v katerem Štefančič na svoj brzostrelno enciklopedični 
način rezimira, analizira in interpretira ključno obdobje ameriškega 
(s tem pa tudi svetovnega) filma od sredine šestdesetih let prejšnjega 
stoletja, ko so nastali filmi, kot sta oba Botra, Kitajska četrt, Franco
ska zveza, Privatni detektiv, Nashville, Let nad kukavičjim gnezdom 
ipd., in ko se je zdelo, da je na filmu vse mogoče, torej v času, ko so 
kapitalne trende lahko lansirali tudi obstranci, včasih sicer za viso-
ko ceno, pa do sredine sedemdesetih, ko se je rodil klasični filmski 
blockbuster, torej film, ki naj bi bil že vnaprej programiran za uspeš-
nico, čemur je podrejeno vse, od koncepta produkcije do načina 
promocije, ki je korporativno ukalupil sodobni Hollywood. Knjiga je 
del štiridelnega projekta o zgodovini ameriške kinematografije; lani 
je izšel celovit in obsežen epos o filmu noir Če umrem, preden se 
zbudim. Slavoj Žižek je o knjigi zapisal naslednje: »Kako lahko ulti-
mativno knjigo o novem Hollywoodu napiše slovenski avtor? Knjigo, 
ki združuje enciklopedično znanje z bleščečimi insajderskimi in-
formacijami? Knjigo, ki je literarni ekvivalent mega uspešnic, kot je 
Titanik? Moje sporočilo ameriškim prijateljem je: Štefančič ni izum 
kakega možganskega trusta z Zahodne obale, on res obstaja – bodite 
pozorni nanj! Če res želite vedeti, kaj se je dogajalo v Hollywoodu v 
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, se naučite slovensko – ali pa 
prevedite to knjigo!« Še ena Marcelova knjiga, ki jo lahko prebirate 
vse življenje. > Samo Rugelj

B KOT BOŽA KOŠAK
1939–1946
urejanje: Barbara Bajd
samozaložba, 2021, t. v., 172 str.

Avtorica Barbara Bajd nas v pričujo-
čem delu seznani s svojo teto Božo Ko-
šak, rojeno Simčič, svetovno modno 
kreatorko in umetnico, o kateri doma 
vemo malo. Večino časa je ustvarjala v 
tujini, od Rima do Pariza in celo preko 
luže. Rojena leta 1915 v Trstu primorskima staršema je sestra zna-
menite dramske igralke Vladoše Simčič in arhitekta Branka Simčiča. 
Ko se je vrnila iz Berlina leta 1938, je začela delati za Boža Podkraj-
ška, najprej za Toti list (1938–1941) in nato Novi toti (1941). Že v 
tistem času se je podpisovala zgolj z malo črko »b«. 

Bajdova je v knjigi zbrala te ilustracije (več kot sto) in dodala še njene 
ilustracije iz italijanskih humorističnih časopisov L'uomo che ride in 
Il Trabaso. Kot pove Bajdova, knjiga ni namenjena njenim dosežkom 
v modi in umetnosti, čeprav jih je mnogo – imela je modne revije po 
vseh evropskih mestih in svetu, njene kreacije so se pojavile v največjih 
modnih časopisih tistega časa (Elle, Vogue, Annabella), nosile pa so jih 
svetovne zvezdnice, kot sta Audrey Hepburn in Sophia Loren – tem-
več je namenjena njenim prvim letom in risbam v humorističnih ča-
sopisih, ki prikažejo, da je bila gospa Boža izjemna ženska, nadarjena 
umetnica, pa vendar tudi z izostrenim čutom za politiko in smislom za 
humor. Slovenka, na katero smo ponosni. > Ajda Vodlan

maTjaž BarBo

RAZUMETI GLASBO
Igra zaznave in spoznanja
Znanstvena založba Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani, zbirka Razprave FF, 
2021, m. v., 170 str., 17,90 €

Muzikolog in univerzitetni profesor 
Matjaž Barbo sega v jedro glasbe s 
filozofsko zasnovanimi vprašanji o 
razumevanju glasbe, o njenem učin-
ku in prepričljivosti njene estetske 
govorice. Izmuzljivo temo, ki je 
močno vezana na čutila, osvetljuje 
s treh glavnih zornih kotov. Naj-

prej spregovori o vprašanjih glasbe kot umetnosti čutnega, saj 
glasba preko čutov prodira v zavest, kjer sproža paleto odzivov. 
Toda zgolj čutno ne podaja odgovorov na zastavljena vprašanja, 
ker se glasba uresniči iz spoznanja globljih vsebinskih povezav, ki 
zvoke urejajo v soodnose. V drugem koraku zato glasbo proučuje 
kot posrednico razumsko spoznavne resnice. Ker pa tudi s tem ne 
zajamemo celotnega obsega glasbe, avtor v tretjem koraku pomak-
ne razumevanje glasbe proti polju metafizične spoznave. V šest-
najstih poglavjih bralca vodi skozi labirinte časa, tišine in zvoka, 
čutnih in emotivnih zaznav, estetike, konceptov glasbenega dela 
in glasbene improvizacije, pri čemer v avtorske razmisleke vpleta 
številne primere iz zgodovine glasbe, glasbene teorije in psihologi-
je glasbe. Poglobljeno delo s področja muzikološke znanosti, ki je 
izšlo v zbirki Razprave FF pri Znanstveni založbi Filozofske fakul-
tete Univerze v Ljubljani, je v prvi vrsti namenjeno glasbenikom in 
raziskovalcem glasbe, nagovarja pa tudi razmišljujočega ljubitelja 
glasbe. > Maja Črepinšek

Diana Koloini

SLABO POZNATE 
NAŠIH SRC TANČINE
Ženske v Molièrovih komedijah
LUD Literatura, zbirka Novi pristopi, 
2021, t. v., 269 str., 25 €, JAK

Diana Koloini (1962) je dramaturginja, 
ki večinoma dela v gledališki praksi, ob 
tem pa tudi piše in prevaja. Pričujoča 
monografija je predelana različica njene doktorske disertacije, ki jo 
je spomladi 2021 zagovarjala na Akademiji za gledališče, radio, film 
in televizijo. Njena teza je, da imajo ženski liki pri Molièru (1622–
1673) obsežno in pomembno vlogo, večjo kot v delih večine gleda-
liške in literarne klasike. Avtorica v uvodu v monografijo zapiše, da 
jo je velikan klasične svetovne dramatike fasciniral že od najstniških 
let – sledila mu je profesionalno s postavitvami njegovih dramskih 
besedil na oder pa tudi teoretično z raziskovanjem njegovih dram-
skih besedil predvsem z vidika vloge žensk v njih ter seveda z razi-
skovanjem sekundarnih virov o Molièru in njegovem delu. Naslov 
njene knjige Slabo poznate naših src tančine je vzet iz Elmirinega 
nagovora Tartuffu. Avtorica pravi: »Stavek je mogoče razumeti kot 
ženski glas, ki se naslavlja na glavnino moške literature skozi vso 
zgodovino: slabo poznate naših src tančine, zvajate nas na stereoti-
pe, predsodke, odrejene vloge, prežete z mizoginimi projekcijami va-
ših lastnih kompleksov in patriarhalne arogance. Le redki in največji 
so se temu izognili in znali prisluhniti logiki in želji drugega – med 
njimi Molière.« > Sabina Burkeljca

umetnost

Matjaž Barbo
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miHa šaleHar

PUSTOLOVEC ZMOTE
Patetični priročnik za 
razumevanje priletnega  
alfa samca
ilustracije: Neja Engelsberger
Mladinska knjiga,  
2021, pt. v., 220 str., 24,99 €

Radijski voditelj Miha Šalehar je 
pred nekaj leti s svojim knjižnim 
prvencem, uspešnico Duh česa, 
iz leta 2018 že nasmejal številne 
bralce, knjiga pa se je prodala v 
več kot pet tisoč izvodih. Zdaj 
se je s Pustolovcem zmote vrnil 
z novo temo, dilemami in izzivi 
moških srednjih let, pri kateri iz-
haja iz precej zoprne ugotovitve, 
da se je nekega dne zbudil star 46 
let, tehtnica pa je kazala kar dobro čez 100 kilogramov, še malce nazaj 
pa je imel pri 190 centimetrih višine mladostnih 35 let in šport nih 86 
kilogramov. Šalehar nas v nadaljevanju s svojim prostodušnim, (avto)
ironičnim ter vseskozi šegavim slogom, v katerem kar buhti od izvirnih 
miselnih in retoričnih akrobacij, popelje na pot spraševanja in obupa-
vanja v zvezi s tem, kaj ima moški sploh še pred seboj pri teh letih, kaj 
so njegove preostale življenjske opcije, kako naj ravna s svojim vse bolj 
neprepoznavnim telesom, kaj si v resnici misli o svojem živ ljenjskem 
smislu, delu, potomstvu, partnerstvu in sploh vsem drugem, pa tega na 
glas niti ne pove, s čimer je v tej zabavni in povedno ilustrirani knjigi 
izpisal zanesljivo letošnjo (pred)praznično uspešnico. > Samo Rugelj

jim HuTTon, Tim WaPsHoTT

MOJ MERCURY
prevod: Matejka Križan
Lynx, 2021, m. v., 303 str., 25 €

Jim Hutton, moški Freddieja Mercu-
ryja, je leta 1984 v londonskem gejev-
skem klubu zavrnil »nekega« Fred-
dieja. Takrat ni imel pojma, da ga na 
pijačo vabi pevec Queenov, niti kdo 
Queeni sploh so. V intimni izpovedi se 
spominja ponovnega srečanja, zbližanja in vzponov ter padcev nju-
ne zveze. Skromni frizer pri tridesetih, ki je kar nenadoma vstopil 
v svet glasbene zvezde, ekstravagantnih zabav, slavnih gostov, raz-
sipnega razkošja, potokov alkohola in drog, nato pa z Mercuryjem 
ostal do zadnjega diha kot ljubimec in zasebni vrtnar, niza spomine 
na zabave v najbolj razvpitih klubih, na seks, draga darila, prestižne 
vstopnice, podarjene letalske karte in romantična kosila. V anekdo-
tah ošvrka Mercuryjev dvor prisklednikov in grabežljivih prijateljev, 
ki ga je nenehno skušal izriniti iz Freddiejeve bližine. Deli pa tudi 
zasebne plati pevčeve osebnosti: njegovo ljubezen do mačk, preda-
nost delu, strastno zbiranje umetniških predmetov, pa tudi njegove 
muhe, čudaštva, strahove, osamljenost in bolečine. Zgodbo zaključi 
z natančnim opisom umiranja in neusmiljenega prerivanja pri delitvi 
zapuščine. Izpoved med občudovalci Freddieja Mercuryja in Quee-
nov zbuja kontroverzne odzive. > Maja Črepinšek

niKo GraFenauer

PLASTI ODZIDANIH 
DALJAV; Spomini
zapis: Tina Kozin
Beletrina, 2021, t. v., 252 str., 27 €

Niko Grafenauer (1940) je eden najbolj 
prepoznavnih sodobnih slovenskih 
kulturnikov, prejemnik mnogih na-
grad, tudi Prešernove za literarni opus, 
ter obenem tudi redni član Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti. Njegovo knjigo spominov Plasti 
odzidanih daljav, ki jo je zapisala in sestavila Tina Kozin, uvede be-
sedilo njegove sestre Sonje, ki skuša Nika pred njegovim odhodom 
na operacijo, ki se je je bal, pomiriti, da njegovo rojstvo ni bilo razlog 
za smrt njegove matere, temveč je šlo za materino bolezen. Grafe-
nauer svoje spomine namreč začne ravno s spomini na mater, ki ji 
je posvetil dva epitafa, ta pa po njegovem mnenju sodita med njego-
ve najboljše pesmi. V nadaljevanju se z Grafenauerjem sprehodimo 
skozi njegovo otroštvo in mladost ter domska leta, pri čemer njegovo 
pripoved bogatijo fotografije ter misli sodobnikov o njem kot člo-
veku in umetniku. Ko se je po šolanju v Cerknici vrnil v Ljubljano, 
so leta 1858/59 na njegovo pobudo začeli izdajati prvo dijaško gla-
silo na učiteljišču, začel pa je objavljati v reviji Mlada pota. Njegova 
prva pesniška knjiga Večer pred praznikom je izšla leta 1962, že med 
študijem je začel sodelovati s Tribuno, Sodobnostjo in Problemi, bil 
deležen predavanj Dušana Pirjevca, začel pisati pesmice o Pedenjpe-
du, odslužil vojsko, dobil hčeri, nastopil službo pri Mladinski knjigi 
ter delal z legendarno Kristino Brenkovo, se seznanil z Vitomilom 
Zupanom, začel prevajati, se navduševal nad Paulom Celanom, bil 
med ustanovitelji Nove revije ter aktivno zraven pri njeni 57. števil-
ki, doživel osamosvojitev, leta 1991 vpeljal revijo Ampak, soustvar-
jal založbo Nova revija, se seznanil z Jožetom Pučnikom, sobival in 
soustvarjal z Rudijem Šeligom, Tarasom Kermaunerjem, Danetom 
Zajcem in Silvanom Furlanom, bil sprejet med redne člane SAZU 
ter s svojim ustvarjanjem globoko zaznamoval slovensko kulturo v 
zadnjega pol stoletja. Obvezno branje za vse kulturno delujoče posa-
meznike pri nas! > Samo Rugelj
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aleš šTeGer

BERLIN; 
VČASIH JE JANUAR 
SREDI POLETJA
Posodobljeni izdaji
UMco, zbirka 'S terena',  
2021, m. v., 228/165 str., 22 €/18,90 €

Na potopisnem področju sta izšli tudi 
posodobljeni izdaji dveh potopisov 
Aleša Štegra, ki bi ju imeli za nekak-
šni sodobni slovenski klasiki na tem 
področju. Prva je knjiga Berlin, ki je 
bila nagrajena z Rožančevo nagrado 
in je nastala kot plod Štegrovega eno-
letnega bivanja v tem mestu. Knjiga 
prinaša petintrideset zaključenih 
krajših tekstov, ki žanrsko stojijo med 
pesmijo v prozi, filozofsko beležko, 
esejističnim krokijem in potopisnim 
zasnutkom. Skupni označevalec je 
prostor nove, hitro spreminjajoče se 
nemške prestolnice, ki kljub velikim 
spremembam ne more in predvsem 
noče maskirati ran preteklosti, mar-

več jih s postavljanjem novih temeljev na odkritem soočanju z zgo-
dovino vedno znova reaktualizira. Štegrov Berlin ni le impresiven 
zapis prišleka v nov prostor, ampak tudi poskus vzajemnega vpisa 
avtorja v prostor in prostora v avtorja, ki je svoje sprehode po mestu 
dokumentiral v seriji fotografij, te pa korespondirajo s teksti. Druga 
knjiga Včasih je januar sredi poletja, tudi križanec med potopisom, 
romanom in esejem, pa bralca popelje v še vedno eksotični Peru. 
Začne se dramatično, z opisom rojstva, prvega potovanja v nezna-
no, ki smo ga doživeli vsi, v nadaljevanju pa Šteger bralcu postreže 
z mnogimi razmišljanji o sebi in svojem pogledu na svet. Seveda ga 
ne prikrajša za popis doživetij s perujskega potovanja. Veliko pove o 
sami deželi in o njeni zgodovini, prebivalcih in naravi, doda pa tudi 
kar nekaj čisto osebnih anekdot, ki so jih deležni vsi popotniki. Iz 
vseh teh skic Šteger ustvari kolaž, stkan na podoben način kot dra-
gocena tkanina izpod rok starodavnih Inkov. Potopisa, ki še vedno 
dihata tako sveže kot ob svojem izvirnem izidu. > Samo Rugelj

DraGan PeTrovec

STOPINJE UPORA
Primus, 2021, m. v., 279 str., 24 €

Dragan Petrovec (1952) je doktor 
pravnih znanosti in višji znanstveni 
sodelavec na Inštitutu za kriminolo-
gijo, do zdaj pa je objavil že kar nekaj 
družbeno angažiranih knjig, v katerih 
je obravnaval in analiziral zapletena 
moralno-etična vprašanja našega vsak-
dana. V javnosti velja za mirnega in 
ostroumnega premišljevalca različnih 
tematik, na katere ni nedvoumnih od-
govorov, kar nekaj razmišljanj pa je v 
obliki kolumen izšlo tudi v Dnevniku. 
Stopinje upora prinašajo izbor njegovih 
esejističnih časopisnih besedil iz zadnje sedemletke, razporejene so v 
sedem podenot in predstavljajo njegovo tovrstno pisanje v tem času. 
Petrovec je kot kolumnist seveda posegal na mnoga pod ročja, kar se 
vidi tudi v pričujočem izboru, v katerem bralca nagovarja z različni-
mi temami. Te se gibljejo od povsem družbeno relevantnih vprašanj, 
denimo tega, kakšno je stanje sodobne demokracije, katerim stranpo-
tem podlega in kako se je zanjo včasih treba boriti z uporom, ki v tem 
primeru paradoksalno predstavlja državotvorno dejanje, prek utrin-
kov in opažanj na obiskih različnih mest od Mostarja do Sarajeva, do 
njegovih refleksij v zvezi z umetnostjo, denimo, ko je delil prostor in 
čas z družino »pesnika štirih« Cirila Zlobca. Besedila, v katerih se 
spenjajo strokovnost, človečnost in eruditstvo. > Samo Rugelj

potopis, esej
ricHarD BasseTT

ZADNJI DNEVI  
V STARI EVROPI 
Trst '79, Dunaj '85, Praga '89
prevod: Staša Grahek
Cankarjeva založba, zbirka S poti,  
2021, m. v., 256 str., 24,99 €, JAK

Britanski novinar Richard Bassett 
(1955) je v Cambridgeu študiral pravo 
in umetnostno zgodovino, s srednjo Evropo pa se je pobliže seznanil 
konec sedemdesetih, ko je v Trstu poučeval angleščino. V osemde-
setih je bil nekaj časa prvi hornist v ljubljanski Operi, študijsko se 
je tudi ukvarjal s Plečnikovo arhitekturo, pozneje pa je kot dopisnik 
Timesa za srednjo Evropo spremljal usodne spremembe na prelo-
mu devetdesetih let. Objavil je več knjig o zgodovini in sedanjosti 
srednje Evrope, med drugim tudi potopisno delo z zgodovinskim 
pridihom Zadnji dnevi v stari Evropi, ki je izvirno izšlo leta 2019. V 
njem Bassett popiše deset ključnih let novejše evropske zgodovine, 
ob tem pa se ves čas vrača k vprašanjem zadnjih dni in dediščine 
dveh imperijev: srednjeevropske habsburške monarhije in komuniz-
ma. Bassett med letoma 1979 in 1989 potuje med Trstom in Prago, 
obišče Varšavo in Vzhodno Nemčijo, tam opazuje in okuša lokalno 
življenje, potem pa občuteno beleži opažanja o bližnjih krajih in ne 
prav daljnih časih, ki nam omogočajo pogledati na številna znana 
mesta skozi oči prišleka ter začutiti družbene spremembe, do katerih 
je prišlo v tem prelomnem desetletju. > Samo Rugelj

anDrzej sTasiuK

FADO
prevod: Jana Unuk
Cankarjeva založba, zbirka S poti,  
2021, m. v., 136 str., 21,99 €, JAK

Andrzej Stasiuk (1960) je poljski pisa-
telj in dramatik, avtor mnogih lepo-
slovnih knjig in potopisov, od katerih 
jih je kar nekaj prevedenih tudi v slo-
venščino. Fado se vsebinsko najbolj 
približuje njegovemu delu Na poti v Babadag, saj gre za značilne av-
torjeve potopisne pripovedi in melanholičen preplet spomina ter do-
mišljije. Fado prinaša štiriindvajset razpoloženjskih zapisov, ki jih je 
avtor povzel po svojih popotnih doživetjih, potem pa jih pregnetel z 
literarnimi razmisleki in spominskimi reminiscencami. Njegove poti 
se tokrat začenjajo v Karpatih, se potem raztegnejo na Balkan, vključ-
no z Romunijo, Črno goro, in Albanijo, nato pa se vrnejo v pisateljevo 
karpatsko domovino. Naslovno fado, otožno portugalsko glasbo, ki jo 
je pisatelj poslušal v Albaniji, pa je preobrnil v osebni simbol melanho-
lije, s katero diha tamkajšnja pokrajina. > Samo Rugelj

Aleš Šteger

... kakšno je 
stanje sodobne 
demokracije ...
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biografije in spominihumanistika

O POSLANSTVU HUMANISTIKE  
IN DRUŽBOSLOVJA
Ob stoletnici Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani
urejanje: Katja Mahnič, Barbara Pihler Ciglič
Znanstvena založba Filozofske fakultete, zbirka Historia facultatis,  
2021, t. v., 505 str., 29,90 €

Ob ustanovitvi Univerze v Ljubljani leta 1919 je bila Filozofska fakul-
teta njena ustanovna članica in prvo predavanje v slovenskem jeziku 
na novoustanovljeni Univerzi je imel decembra tistega leta 29-letni 
slavist dr. Fran Ramovš, habilitiran profesor na FF UL. Zgodovina 
fakultete je tako zgodovina univerze na Slovenskem ter terciarne-
ga izobraževanja v celoti, hkrati pa je to tudi zgodovina našega na-
roda v celoti. Zbrano delo, ki združuje sedemindvajset prispevkov, 
pre učuje poslanstvo humanistike in družboslovja ter fakultete, ki 
zajema več kot trideset različnih znanstvenih področij, hkrati pa 
razmišlja o prihodnosti. Publikacija se prične s prispevkom pesnika 

Borisa A.  Novaka, ki preplete umet-
nost in znanost v zgodBovino, nadalju-
je s predstavitvijo zgodovine fakultete, 
njenih oddelkov in univerze v celoti, 
preide na področje slovenskega jezika 
in književnosti, se ukvarja s tranzicijo 
in modernizacijo, problemi današnje 
družbe (na primer preveč, a premalo 
komunikacije), preučuje humanistiko 
in njeno prihodnost, humanost človeka 
proti humanosti stroja, se nato dotakne 
aktualnega vprašanja etike v medicini in zaključi z razumevanjem 
večplastnosti problemov, s katerimi se srečuje humanistika v sodob-
nem svetu. Delo odgovarja na vprašanje, ki ga družboslovnim vedam 
v kapitalističnem obdobju prevečkrat zastavimo, in to je smoter nji-
hovega obstoja, uporabnost znanja. »Ali pa je dejanska vloga sodob-
ne humanistike vendarle še vedno vzgoja in izobraževanje kritično 
mislečih analitikov?« > Ajda Vodlan

ROJEVANJE SLOVENSKEGA 
DIPLOMATSKEGA JEZIKA
Janez Nepomuk Primic  
in njegovi Listi
urejanje: Janez Šumrada
Mohorjeva Celovec,  
2021, t. v., 414 str., 36 €

Janez Šumrada, jezikoslovec, zgodovi-
nar in tudi sam diplomat, je znanstve-
no monografijo Rojevanje slovenskega diplomatskega jezika podpisal 
kot urednik, vendar je tudi avtor uvoda – predgovor je prispeval 
Ludvik Karničar – prvih treh poglavij ter konkordančne tabele, ana-
lize besedišča in drugih prilog. Njegovo roko je v opombah in ko-
mentarjih čutiti tudi v jedru knjige, tekstnokritični objavi »Listov, 
pisanih med rimskim in francoskim cesarskim dvorom«, kot se je v 
prevodu Janeza Nepomuka Primica imenovalo v rokopisu ohranjeno 
tajno dopisovanje med Napoleonom in papežem Pijem VII. Danes 
ti dopisi seveda nimajo več vloge in pomena, ki bi ga imeli, če bi 
natisnjeni prišli v roke večjega števila pripadnikov takratne protina-
poleonske opozicije, veljajo pa za prvi pomembni diplomatski doku-
ment v slovenščini. Šumrada je z različnih vidikov orisal naraščanje 
in zaton Napoleonove moči ter sočasne notranjepolitične razmere v 
Avstriji, predstavil pa je tudi prevajalca in pesnika J. N. Primica, ki je 
pomemben predvsem zato, ker je v Gradcu leta 1810 ustanovil prvo 
slovensko znanstveno društvo Societas slovenica in dve leti pozneje 
na liceju še stolico za slovenski jezik, prvo tovrstno znanstveno usta-
novo sploh. > Iztok Ilich

Klemen jelinčič BoeTa

JEZIKI IN LJUDSTVA 
EVROPE
Slovenska matica, 2021, t. v., 335 str., 33 €

Fascinantna knjiga! Antropolog, so-
ciolog in zgodovinar Klemen Jelinčič 
Boeta (1973) je v tem jezikovnem 
leksikonu opravil orjaško delo, saj je 
sistematično (po abecedi) predstavil 
jezike, ki jih govorimo v Evropi, to 
pa tako, da leksikon združuje jezike in narode. Natančno izdelana 
zemljevida na predlistu in zalistu knjige že sama po sebi razkri-
vata živopisni jezikovni zemljevid Evrope, ki je na najrazličnejše 
načine prepleten in prebadan z državnimi mejami. Branje leksiko-
na, ki vsebuje nekaj več kot dvesto glavnih gesel, samo še potrdi 
razsežnost evropskega jezikovnega Babilona. Jelinčič Boeta se je 
pri vsakem geslu od abazinščine, ki jo govorijo v republiki Karačaj-
-Čerkeziji v Rusiji, do votščine, ki jo govorijo v zalivu reke Luga 
severno od Estonije v Rusiji, potrudil postreči s čim več podatkov 
o posameznem jeziku od njegove zgodovine in zastopanosti prek 
geo grafske umeščenosti in razširjenosti do prevladujoče (verske) 
pripadnosti njegovih govorcev, s čimer je izpisal res široko upora-
ben pripomoček, po katerem bodo lahko posegali vsi, ki se tako ali 
drugače ukvarjajo z geografijo in zgodovino Evrope, od zgodovi-
narjev prek sociologov in geografov do teologov. Knjiga, ki dodo-
bra razširi naše zavedanje o jezikih našega kontinenta, je po mne-
nju recenzentov najbrž nekaj posebnega ne samo v slovenskem, 
temveč tudi evropskem in svetovnem merilu! > Samo Rugelj

Listopad je čas za listanje ......... novosti pri Založbi ZRC

narocanje@zrc-sazu.si        Tel. 01/4706-465
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DraGan PoTočniK

UMETNOST IN ZNANOST 
ISLAMSKEGA SVETA
Predstave in podobe o islamu  
in Orientu, knj. 2
fotografije: D. Potočnik, S. Gazvoda
Pivec, 2021, t. v., 371 str., 29,90 €

Dragan Potočnik je izredni profesor 
zgodovine na mariborski Filozofski fa-
kulteti, znan kot poznavalec neevropske zgodovine in drzen svetov-
ni (popotniški) kolesar, ki se je v svojem publicističnem delu do zdaj 
posvečal predvsem Aziji in islamu. Do zdaj je že objavil monografiji 
Azija med preteklostjo in sedanjostjo ter Iran, z lanskim letom pa je 
začela izhajati njegova tetralogija z nadnaslovom Predstave in podo
be o islamu in Orientu, pri čemer je v prvi knjigi popisal zgodovinski 
pregled islamske civilizacije, v drugem delu, ki je izšel zdaj, pa se je 
posvetil umetnosti in tudi znanosti islamskega sveta. Islamska umet-
nost, na praktičnem nivoju predvsem arhitektura, je bila dolgo časa 
civilizacijski presežek, saj so izjemne lepo oblikovane in okrašene 
mošeje še danes ponos te civilizacije, kljub temu da so nekatere stare 
že več kot tisoč let. Potočnik nas v barviti in z mnogimi (tudi avtor-
skimi) barvnimi fotografijami opremljeni monografiji suvereno pelje 
tako skozi zgodovino kot tudi geografijo islamskega sveta, opozarja 
na ključne osebnosti in dinastije islamske zgodovine, ki so vplivale 
na razvoj umetnosti, od slikarstva, prek arhitekture do književnosti, 
svoj pregled pa potegne vse do 19. in 20. stoletja, ko se je začelo vme-
šavanje zahoda v islamski svet, kar je poleg političnih posledic nepo-
vratno vplivalo tudi na islamsko kulturo. Knjižni projekt Predstave 
in podobe o islamu in Orientu je preprosto največji izvirni domači 
projekt o tej civilizaciji, ki nastaja v našem prostoru. > Samo Rugelj

Tore janson

POVEST O LATINŠČINI
prevod: Gašper Kvartič 
Celjska Mohorjeva družba,  
2021, m. v., 348 str., 33 €, JAK

Latinski jezik je temelj za marsika-
tere poljudne in strokovne izraze v 
različnih evropskih jezikih, tudi slo-
venskem, pri nekaterih vedah, kot sta 

denimo medicina in biologija, pa še vedno predstavlja osnovo besedi-
šča in sporazumevanja. Tisti, ki pri svojem izobraževanju niso prišli v 
aktivnejši stik z latinščino, se morda niti ne zavedajo, kako je ta jezik 
prebivalcev starega Rima plemenitil evropske jezike vse do današnjih 
dni. Tore Janson (1936) je upokojeni švedski jezikoslovec, nekdanji 
profesor za univerzi v Gothenburgu, ki je razvoju govorjene besede, 
jezikov nasploh in latinščine še posebej posvetil vse svoje življenje, 
svoja spoznanja pa je (poleg švedskih del) nanizal v treh v angleščini 
napisanih knjigah, od katerih je ravno Povest o latinščini iz leta 2004 
najbolj odmevna in domišljena. To delo, ki ga je precizno prevedel 
Gašper Kvartič in ga tudi dodatno priredil za slovenskega bralca, je 
sestavljeno iz treh delov. V prvem nas avtor popelje k začetkom la-
tinščine, ki je širše vzbrstela z vzponom rimskega imperija, ta pa se 
je idejno napajal tudi pri starih Grkih, zaradi česar se je latinščina vse 
bolj začela uporabljati tudi v pisni obliki. Drugi del je posvečen odno-
su med latinščino in Evropo tako na ravni posameznih evropskih je-
zikov kot na posameznih področjih, ki so z njo bolj prepojena. Tret ji 
del, uporaben za tiste, ki bi se s tem jezikom radi seznanili tudi bolj 
praktično, pa predstavi slovnico in na koncu dovolj uporaben slovar 
omenjenih besed. Odnos med latinščino in slovenščino in Slovenci 
je z izčrpno uvodno besedo opredelil Aleš Maver. Zgledno napisana, 
prevedena in urejena knjiga. > Samo Rugelj

Karmina šilec

BABA
Sanje, 2021, m. v., 198 str. + 225 str., 50 €

Karmen Šilec deluje kot dirigentka in 
avtorica glasbenoscenskih projektov, 
ob tem pa je skladateljica in umetniška 
vodja Carmine Slovenice, ansambla Ke-
bataola in Novoglasbenega gledališča 
Choregie. Pred nekaj leti je začela razisko-
vati endemičen in že dolgo trajajoč pojav 
zapriseženih devic z Balkanskega polo-
toka, ki se oblačijo in živijo kot moški, 
običajno zato, ker v družini ni nobenega 
drugega moškega potomca (ali pa so ti umrli). Temu projektu se je 
pridružilo še raziskovanje glasbene dejavnosti teh devic, t. i. virdžin, in 
s tem (njihovega) guslaštva. Pričujoči knjigi, ki sta del širšega projekta, 
tvorita komplet in sta na voljo v trdnem knjižnem šubru. Prva knjiga 
Baba s podnaslovom Kolosalna balkanska fikcija prinaša portretno 
zbirko, navdihnjeno z virdžinami, v njej pa spoznamo (mentalni in fi-
zični svet) desetih žensk, ki so iz takih in drugačnih razlogov privzele 
moško identiteto. Druga knjiga s podnaslovom Katalog pa je po eni 
strani nostalgično, po drugi pa realno raziskovalno potovanje po frag-
mentih balkanskega območja, med katerim Karmen Šilec preiskuje 
pojmovno in simbolno mrežo patriarhizma na eni strani ter (zapri-
seženega) devištva in (zgodovinskega) položaja žensk na drugi. Eden 
izvirnejših knjižnih projektov letošnjega leta! > Samo Rugelj

NAJLEPŠI SLOVENSKI 
PREGOVORI IN REKI
izbor: Marjeta Zorec
Mladinska knjiga, zbirka Zlata Slovenija, 
2021, t. v., 151 str., 24,99 €

Kot nova v seriji knjig o naši dragoceni 
kulturni dediščini, ki so jo pri Založbi 
Mladinska knjiga pripravili ob 30. oblet-
nici razglasitve naše samostojnosti, 
prihaja bogat izbor najlepših domačih 
pregovor in rekov. V poglavju o sreči najdemo take, ki so dobro znani, 
kot je »Sreča je zaveznica pogumnih« in »Za srečo sta potrebna dva«, 
pa manj znane, kot je »Srečnemu še petelin znese jajce« ali »Ko čevelj 
škorenj rata, ne pozna ne sestre, ne brata«, in mnogo lepih misli, ki so 
jih o sreči izrekli naši znani poeti od Toneta Pavčka, Ferija Lainščka do 
Neže Maurer, Cirila Kosmača in drugih … Sledi pomemben segment 
lepih misli o ljubezni, vremenu, življenju in cel nabor vsakdanjih mod-
rosti, ki so v lično oblikovani knjižici lahko prijazno (in poučno) branje 
v teh turobnih časih. > Beti Hlebec

Vrhunska knjiga, ki vas popelje skozi 
preprost in praktičen program odkrivanja 
moči hvaležnosti.

Številni nasveti, pričevanja in vaje  
vam bodo pomagali postopoma zaživeti 
hvaležnost v vsakdanu ter tako okušati 
in izžarevati Božjo ljubezen.

Čudež hvaležnosti
Okus novega življenja

Lionel Dalle 

K @Zalozba.Emanuel  z 031 705 792
www.zalozba-emanuel.si   

etnologija, antropologija
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milan Komar

TRIJE TOTALITARIZMI
Fašizem, nacizem, komunizem: 
transpolitična perspektiva
prevod: Jasmina Rihar
Družina, zbirka Ordo et mysterium, 
2021, m. v., 254 str., 38 €

Milan Komar (1921–2006) je bil slo-
venski esejist in filozof, ki se je po drugi 
svetovni vojni umaknil v Argentino in 
tam razvijal svojo misel, ki jo še danes zbirajo njegovi učenci, zbrani 
v okviru Fundacije Milana Komarja (Fundación Emilio Komar). To 
je tretja v seriji knjig o njegovi filozofiji, sestavljena iz različnih pre-
davanj, ki jih je imel Komar o posameznih temah. Z njimi Komar 
na sebi lasten način nazorno pokaže, da so vsi trije režimi, fašizem, 
nacizem in komunizem, zgradili svoje nasilne ideologije na filozof-
skih idejah. Skupno jim je bilo to, da so zanikali stvarjenjsko vizijo 
sveta in človeka ter od tod izvirajoči pojem naravnega reda. Namesto 
slednjega so vsilili svoj red, ta pa je povzročal uničenje in gorje. Filo-
zofija, ki izhaja iz premise, da je svet red in da ima vsako bitje svoje 
pravo mesto v njem. > Samo Rugelj

Primož Krašovec

TUJOST KAPITALA
Sophia, zbirka Izhodi,  
2021, m. v., 268 str., 20 €, JAK

Primož Krašovec (1979) je sociolog 
kulture, ki predava na Oddelku za so-
ciologijo Filozofske fakultete Univerze 
v Ljubljani predmete s področja teorij 
ideologije, diskurza, države in episte-
mologije, njegovi raziskovalni interesi 
pa so: do kapitala ambivalentna kritika politične ekonomije, teori-
ja in zgodovina meščanske države, teorija in zgodovina inteligence, 
novi mediji, tehnologija in kapitalizem. Te teme je Krašovec povezal 
v monografiji Tujost kapitala, v kateri skuša z obsežnim navajanjem 
zgodovinskih in drugih virov pokazati, da kapitalizem ni bil logičen 
nasledek preteklih družbenih procesov in družbene organizacije 
pred njim, temveč v resnici pomeni prelom z njimi, saj je več pro-
cesov, ki niso bili kapitalistično usmerjeni, sprožilo razmere, ki so 
omogočile njegov nastanek. > Samo Rugelj

anDraž TeršeK

BOJ ZA USTAVNOST  
IN ZAKONITOST
Sanje, zbirka Dokumenta,  
2021, m. v., 352 str., 16,95 €

Pravnika Andraža Terška, univerzitet-
nega predavatelja in ustavnika, širša 
javnost pozna predvsem kot publicista 
in esejista, ki izstopa z razmisleki na 
področju filozofskih vidikov prava s temami o človekovih pravicah 
in svoboščinah, demokraciji in ustavnem pravu. Avtorjevo stališče je 
nedvoumno: odločno se postavlja v bran Ustavi kot pomembnemu 
braniku demokracije, pa tudi identitete in narodne samobitnosti. V 
času pandemije covida-19 in izrednih družbenih razmer pa izstopa 
tudi kot eden izmed najvidnejših in najpogosteje citiranih pravnih 
mislecev. Izbor esejev v soj kritičnega žarometa postavlja čas izjem-
nega družbenega stanja in izrednega zaprtja, širjenje epidemije 
strahu in tesnobe, rast gibanj za in proti cepljenju, ustavnopravni 
komentar omejitve in prepovedi gibanja v državi in po državi, te-
stiranja, diskriminacije cepljenih/necepljenih itn., pa tudi vprašanja 
varovanja pravic invalidov, otrok s posebnimi potrebami, družin in 
otrok. Skorajda ni teme, ki je v zadnjih dveh letih razburjala in delila 
javnost, ki bi se je avtor ne lotil s kritičnim preizpraševanjem, raz-
galjanjem protislovij in pravnih nevzdržnosti. > Maja Črepinšek

angažirano

vlaDKo BeGan

KATOLIŠKA CERKEV
Raj za pedofile in pekel za 
njihove žrtve?; Ali je tudi papež 
Frančišek prikrival spolne zlorabe 
otrok?
samozaložba, 2021, m. v., 506 str., 27 €

Pedofilske afere in druge spolne zlora-
be klerikov so strašen, neizbrisen madež, ki od znotraj prhni temelje 
Katoliške cerkve. Obsežna knjiga (506 strani) je zbir pričevanj o raz-
sežnosti spolnih zlorab, pri čemer opozarja, da gre le za vrh ledene 
gore, saj se le malo žrtev odloči za razkritje storilcev. Avtor uvodoma 
seže v preteklost pedofilije v Katoliški cerkvi, nato oriše, kako otrok 
postane žrtev »božjega moža«, kakšne so strategije zločincev in pri-
krivanja zločina. Nato sistematično, poimensko sledi množičnim 
storilcem in tistim v cerkvenih vrhovih, vključno s škofi, nadškofi, 
kardinali in papeži, ki so za pedofilske afere vedeli, a so o njih mol-
čali ali pa jih namerno prikrivali. Navaja sodne procese, epiloge in 
posledice za vpletene v ZDA, na Irskem, v južnoameriških državah, 
v Avstraliji in Evropi. Slovenskega bralca se še zlasti dotaknejo po-
glavja, ki obravnavajo pedofilske afere v Sloveniji; obsojene storilce, 
primere načinov prikrivanja, konkretne odzive cerkvenih vrhov ob 
javnem razkritju, načine izmikanja odgovornosti, mnenja pravnikov 
in odločitve sodišč. Zaključi s predlogi za ukrepe, ki bi preprečili 
možnosti za spolno zlorabo otrok in mladih. > Maja Črepinšek

Nakup: na spletni strani www.bukla.si • po telefonu 01/520 18 39 • po e-pošti knjigarna@umco.si • Knjige založbe UMco so na voljo tudi v bolje založenih knjigarnah.

Daniel Kahneman, 
dobitnik Nobelove 

nagrade za ekonomijo

Daniel Kahneman, 
Olivier Sibony, 

Cass R. Sunstein

Sodobna klasika na 
področju psihologije 

in ekonomije!

RAZMIŠLJANJE, 
HITRO IN POČASNO

HRUP
Zakaj tako slabo presojamo
»Hrup je morda najpomembnejša 
knjiga, kar sem jih prebrala v več 
kot desetletju. Mojstrovina.« 
– Angela Duckworth, avtorica knjige Predanost
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matematika 
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•
Od 22. novembra 

do 5. decembra 

2021 izkoristite 

do 30 % popusta

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

Založba Univerze v Ljubljani je skupna organizacijska enota Univerze 
v Ljubljani, ki povezuje založniško dejavnost na 26-ih članicah UL. 

Obiščite skupno 
virtualno stojnico 
Založbe Univerze 
v Ljubljani  
na 37. Slovenskem 
e-knjižnem sejmu
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niKolaj miHajlov

ZGODOVINA 
SLOVANSKE 
MITOLOGIJE  
V XX. STOLETJU
prevod: Lijana Dejak, Nada Grošelj
ZRC SAZU, zbirka Studia mythologica 
Slavica – Supplementa,  
2021, t. v., 220 str., 24 €

Urednika knjige Monika Kropej Telban in Nejc Petrič opozarjata, 
da je zgodaj preminuli ruski jezikoslovec Nikolaj Mihajlov na nena-
vaden način povezan s Slovenijo. Leta 1988 je na univerzi v Leidnu 
doktoriral s temo jezikovni spomeniki zgodnje slovenščine, deset let 
pozneje pa je začel predavati slovenščino na univerzi v Vidmu. V 
slovenskem jeziku je nastal tudi nedokončani izvirnik pričujočega 
zgodovinskega pregleda, ki ga je v ruščino prevedla Jelena Konicka, 
tako da je dopolnjen pred štirimi leti izšel v Moskvi. Ponovni prevod 
sta za slovensko izdajo opravili Lijana Dejak in Nada Grošelj (iz la-
tinščine). Mihajlov je v knjigi podal pregled pomembnejših raziskav 
slovanske in baltskoslovanske mitologije, objavljenih v minulem sto-
letju, in jim dodal tudi nekaj svojih spoznanj, povezanih z mitsko-
-ritualistično dediščino baltskoslovanskih narodov. Mitologijo pri 
tem razlaga dvopomensko, kot korpus mitskih oziroma mitoloških 
tekstov in pričevanj, ter obenem kot znanstveno disciplino, ki se s 
tem korpusom ukvarja. > Iztok Ilich

liDija maTTHeWs zWiTTer

PISMA IZ LONDONA
1939–1946
urejanje in izbor: Anja Dular
Slovenska matica,  
2021, t. v., 453 str., 39 €, JAK

Obsežna knjiga, razdeljena na dva dela 
– v prvem Anja Dular, nečakinja Lidi-
je Matthews Zwitter, predstavi svojo 
teto, avtorico pisem: njeno življenje 
(družino) in delo, ki je podprto s slikovnim gradivom, sledi mu ob-
sežnejši del – to so pisma Slovenke Lidije Matthews Zwitter, živeče 
v tujini. Dularjeva v pisma ni posegala, skušala jih je ohraniti čim 
bolj avtentična, ohranila je arhaizme in sintakso, kot jih je uporabila 
avtorica pisem, popravljene pa so nekatere pravopisne napake. Ob 
koncu uvoda v pisma Dularjeva zapiše: »Knjižna objava Pisem iz 
Londona naj bi bila torej neke vrste 'družinski' projekt, ki ga žal v 
sedemdesetih letih sorodniki niso izpeljali. Tako zdaj po več kot šti-
ridesetih letih izpolnjujem željo Lidije Matthews in njenih najbliž-
jih, da bodo njena medvojna razmišljanja dostopna širši slovenski 
javnosti.« Avtorica teh pisem je pravnica Lidija Zwitter Matthews, 
ki je od leta 1933 živela v Londonu. Leta 1939 je začela pisati za Pro-
sveto, časopis ameriških Slovencev (do leta 1946). Po vojni je bila 
nekaj časa kot britanska uslužbenka tudi na Koroškem. Pisma so 
nastajala v obdobju druge svetovne vojne, med letoma 1939 in 1946, 
in predstavljajo zanimiv ter vsekakor drugačen pogled na medvojno 
dogajanje s perspektive Slovenke, ki je živela v tujini, pokopana pa 
je na domačih tleh. Na koncu knjige je kronološki pregled vseh ob-
javljenih pisem. Knjiga pisem bo zagotovo pritegnila raziskovalce/
študente, pa tudi laike, ki jih zanima to pomembno obdob je zgodo-
vine 20. stoletja. > Sabina Burkeljca

sPomenKa HriBar, Tine HriBar

SLOVENSKI RAZKOLI IN 
SLOVENSKA SPRAVA
Ciceron, 2021, m. v., 583 str., 29,90 €

Potem ko smo v zadnjem obdobju dobi-
li kar nekaj knjig, ki so tematizirale slo-
venski razkol ob koncu druge svetovne 
vojne (denimo Slovenski razkol Jožeta 
Možine), smo pred koncem letošnjega 
leta deležni še ene obsežne knjižne ana-
lize, ki sta jo kot svoj dolgoletni projekt spisala intelektualca, misleca 
in filozofa Spomenka in Tine Hribar. V svoji knjigi Slovenski razkoli in 
slovenska razprava posežeta daleč v zgodovino in v njej identificirata 
tri slovenske razkole, ob tem pa se sprašujeta, ali nismo zdaj že v času 
četrtega razkola. Prvi razdor, ki ga tematizira tudi Prešeren v Krstu 
pri Savici, se je zgodil že v karantanskih časih, v osmem stoletju naše-
ga štetja, ko je s posredovanjem Bavarcev na oblast prišel karantanski 
knez Valjhun, potem pa v času svoje vladavine nadaljeval progerman-
sko in prokrščansko politiko, s čimer je vnesel globok razdor v sloven-
ski narod, nasproti temu pa mu je (zgolj kot simbolna figura) stopil 
Črtomir. V šestnajstem stoletju je Valjhuna odigral knezoškof Tomaž 
Hren, Črtomirja pa Primož Trubar, tretji razkol pa se je začel konec 
19. stoletja z Antonom Mahničem ter se razplamtel ob koncu druge 
svetovne vojne. Hribarja trdita, da Slovenci na plebiscitu konec leta 
1990 ne bi izglasovali lastne države, če se poleti približno pol leta prej 
sredi Roga ne bi srečala in vence položila tedanji nadškof Alojz Šuštar 
in predsednik Milan Kučan, s čimer se je začelo t. i. spravno leto, ki 
pa je trajalo (zgolj) do poletja 1991, ko so se samo nekaj ted nov po 
osamosvojitvi začele intenzivirati novodobne politične zdrahe. Knji-
ga, opremljena z mnogimi navedbami, bo gotovo spodbudila nadaljnje 
debate v zvezi z zmožnostjo slovenske sprave, ki se ji ne odpovedujeta 
niti avtorja sama, obenem pa to delo kaže na dejstvo, da je slovenski 
narod tako ali drugače razklan že več kot tisočletje in da je bilo za 
lastno državo potrebno le kratko svetlo obdobje relativne narodove 
enotnosti. > Samo Rugelj

roD DreHer

NE ŽIVITE OD LAŽI
Priročnik za krščanske disidente
prevod: Andrej Lokar
Družina, 2021, t. v., 232 str., 34,90 €

Ko se je po Vzhodni Evropi vzpostavil 
komunistični režim, je bil najlažji na-
čin, če se nisi strinjal z njim in si hotel 
mirno živeti, da si ga sprejemal brez 
ugovarjanja, temu oportunizmu pa je 
znameniti ruski pisatelj Aleksander Solženicin rekel, da gre za »živ-
ljenje od laži«. Aktualno dogajanje v Ameriki, kjer dominirajo poli-
tična korektnost, identitetne politike in marginaliziranje tradicional-
nih kristjanov, priseljence iz nekdanjega sovjetskega bloka spominja 
na čas, ko se je tam prvič pojavil komunizem, izpovedi (krščanskih) 
pričevalcev pa je zbral ameriški pisatelj, publicist in novinar Rod 
Dreher (1967) ter jih povzel v tej odmevni knjigi in apliciral na da-
našnji čas. V njej zagovarja tezo, da navzlic svoji površinski permi-
sivnosti liberalna demokracija prej ali slej degenerira v nekaj, kar še 
najbolj spominja ravno na tisti totalitarizem, nad katerim je slavila 
zmago v hladni vojni, pri čemer tu izstopata dva dejavnika: ideologija 
družbene pravičnosti, ki obvladuje akademske kroge in mnoge druge 
institucije, ter nadzorna tehnologija, ki je postala vseprisotna zaradi 
mamljivosti potrošniškega kapitalizma. Ta pa med drugim premore 
orodja mehkega totalitarizma, ki uspavalno obljublja zabavo, užitek 
in udobje, zaradi česar avtor kritične kristjane spodbuja, naj »ne ži-
vijo od teh laži«, in jih skuša pripraviti k utrjevanju lastnih stališč po 
načelu »glej« (prepoznaj resnost položaja), potem »presodi« (glede 
na svoje/krščansko prepričanje) in »deluj« (za obrambo resnice, v 
katero veruješ). Knjiga, ki odgovore za delovanje v sedanjosti na Za-
hodu išče v preteklosti na Vzhodu. > Samo Rugelj

angažirano, zgodovina



marK mazoWer

HITLERJEV IMPERIJ
prevod: Matej Venier
Beletrina, 2021, t. v., 849 str., 44 €, JAK

Od konca druge svetovne vojne je minilo že več kot tri četrt 
stoletja, vendar je bila njena razsežnost tolikšna, da še vedno 
priteguje ogromno javne pozornosti. Zato smo vedno znova 
deležni obsežnih in natančnih zgodovinskih knjig, ki preučuje-
jo njene posamezne segmente. Mark Mazower (1958), britanski 
zgodovinar in eden velikih strokovnjakov za 20. stoletje (preve-
deni že imamo njegovi knjigi Balkan in Temna celina), se je v svoji monumentalni monografiji 
Hitlerjev imperij (izvirno je izšla 2008) posvetil temu, kako in s kakšno dinamiko je Hitlerjeva 
vojska (na začetku vojne) osvajala Evropo ter kakšne so bile firerjeve ambicije in načrti v zvezi 
s celovitim preurejanjem starega kontinenta, ki naj bi bil, predvsem na njegovem vzhodnem 
in južnem delu, preoblikovan popolnoma po nemški izkoriščevalski meri. Z uporabo obsež-
nega arhivskega arhiva in izjemnim poznavanjem zgodovinopisne literature nam Mazower 
poleg vzpona in padca nacističnega imperija ponudi tudi srh vzbujajočo fresko sveta, ki bi 
ga zgradil Hitler, če bi nacisti v vojni zmagali. Obvezno branje za vse ljubitelje zgodovine in 
preučevalce poteka druge svetovne vojne! > Samo Rugelj

SIMON RUTAR IN BENEŠKA SLOVENIJA
urejanje: Danila Zuljan Kumar, Petra Kolenc
Slovenska matica, zbirka Odstiranja, 2021, t. v., 171 str., 18 €, JAK

Znanstvena monografija iz knjižne zbirke Odstiranja je name-
njena objavi znanstvenih monografij več avtorjev – gre za sku-
pinska dela, v katerih domači (in tuji) avtorji odstirajo poglede 
na pomembne slovenske ustvarjalce, na prelomne dogodke, ki 
so zaznamovali naš prostor. Že iz naslova pričujoče monografije 
je razvidno, da bo govor o Simona Rutarju in Beneški Sloveniji – 
knjiga je torej razdeljena na dve medsebojno povezani poglavji. 

Simon Rutar (1851–1903) je bil eden izmed prvih šolanih slovenskih zgodovinarjev in geografov, 
rojen v vasi Krn. Monografija dopolnjuje vrzeli o življenju in delu tega pomembnega slovenskega 
zgodovinarja, geografa, etnologa, narodopisca in pedagoškega delavca, ki je kljub svoji prerani 
smrti prispeval pomembne mejnike v slovenski prostor – na mnogih je oral ledino. Njegova 
znanstvena zapuščina je bogata, saj obsega kar 333 del. Rutar med drugim velja za utemeljitelja 
profesionalne arheološke stroke na Slovenskem in enega prvih sodelavcev Planinskega vestnika. 
Drugi del pričujoče monografije se posveča Beneški Sloveniji, ki jo slovenska javnost pozna slabo, 
mnogi jo dojemajo kot eksotično, celo neznano. Posamezni strokovni članki spregovorijo o tem, 
zakaj so se Beneški Slovenci opredelili za Italijo, o začetkih slovenskega knjižnega ustvarjanja Be-
neških Slovencev, o beneških diklah (slovenskih dekletih, ki so v preteklosti služila v italijanskih 
mestih kot hišne pomočnice, služkinje), o slovenski identiteti mladih Beneških Slovencev ter o 
odnosih med Benečijo in Posočjem od druge svetovne vojne do danes. > Sabina Burkeljca

zgodovina

cHrisTa unzner

THEA
Dnevniški zapiski mlade Nemke, 1. jan. – 22. maj 1945
prevod: Jernej Biščak
ZRC SAZU, 2021, m. v., 92 str., 17 €

V množici ohranjenih spominskih, literarnih in drugih oseb-
nih zapisov o drugi svetovni vojni v Evropi so pričevanja žrtev 
nacifašističnih hudodelstev neprimerno številnejša od priduše-
nih glasov z nasprotne strani. Mednje sodi pretresljiva izpoved 
Thee Unzner, ki je bila v zadnjem obdobju vojne in tik po njej v Protzenu, vasi severovzhodno 
od Berlina, ko je osebnemu dnevniku odkrito zaupala doživetja in razmišljanja, strahove in 
želje še v občutljivih najstniških letih. Njen pogled na vojno ob zlomu Hitlerjevega rajha, 
razdejani Berlin in rusko okupacijo je zato, čeprav ponekod nekoliko naivna, zelo iskrena in 
slikovita upodobitev življenja, ki se je po vseh grozotah vendarle nadaljevalo. Po srečnem na-
ključju ohranjeni tipkopis je hči Christa Unzner, priznana ilustratorka, s svojo likovno spre-
mljavo ter osebnimi pripombami, ki izzvenijo kot zaupljiv pogovor med bližnjima ženskama, 
pred dvema letoma pripravila za objavo. Slovenska izdaja skrbno ohranja videz in strukturo 
izvirnika, o katerem je na koncu dodanih še nekaj potrebnih informacij. > Iztok Ilich
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Digitalizacija postaja nujni del naše kulturne dediščine, saj ji daje univerzalno dostopnost in jo hkrati ohranja za 
prihodnje rodove. Ponudba domoznanskih informacij in gradiva ter ozaveščanje prebivalcev o zgodovini in kulturi 
domačega kraja predstavljata pomemben del poslanstva splošnih knjižnic. Portal Kamra predstavlja verodostojen 
vir zanimivih domoznanskih informacij, ki jih na portalu objavljajo knjižnice, arhivi, muzeji in drugi zavodi, orga-
nizacije, društva in posamezniki, delujoči na področju kulturne dediščine.

Spletni uporabnik lahko na portalu Kamra od-
kriva raznovrstno digitalizirano domoznan-
sko gradivo: dokumente in fotografije lokalnih 
društev, razglednice, dela lokalnih umetnikov 
in njihove biografije, kataloge razstav, zname-
nite zgradbe, pričevanja ljudi, ki so v njih živeli, 
pa tudi zgodbe, v katerih so predstavljeni lokal-
ni avtorji oziroma znamenite osebnosti.

Na portalu je možno »brskati« po nasle-
dnjih slovenskih pokrajinah: celjski, gorenjski, 
pomurski, koroški, obalnokraški, osrednjeslo-
venski, štajerski, goriški, dolenjski in spodnje-
podravski pokrajini; poseben razdelek pred-
stavljajo tudi vsebine, povezane z življenjem 
Slovencev v zamejstvu in po svetu.

Vsebine Kamre so dostopne tudi v evropski 
digitalni knjižnici – Europeani. 

Na Kamri je objavljenih več kot 46.000 di-
gitaliziranih objektov, ki so povezani v 837 
zaključenih digitalnih vsebinskih sklopov 
– zgodb, nastalih v sodelovanju s 395 part-
nerskimi organizacijami. Vsebine portala v 
zad njih letih srečujemo na različnih drugih 
portalih ali publikacijah, saj je dovoljena upo-
raba objavljenih vsebin v nekomercialne in izo-
braževalne namene.

Album Slovenije
Kamrin Album Slovenije je spletnim uporab-
nikom namenjeno okolje za objavljanje njiho-
vega gradiva. 

Album Slovenije je namenjen zbiranju digi-
talnih kopij fotografij, ki so shranjene v dru-
žinskih albumih, pisem, dokumentov in pre-
ostalih predmetov, ki jih prebivalci Slovenije, 
zamejci in izseljenci skrbno hranijo v svojih 
domovih. 

Današnji hitri in površni čas terja, da svojo 
preteklost ponovno oživimo in bolje spozna-
mo. Zlasti v Sloveniji, na stičišču različnih sve-
tov in kultur, je pomembno, da spoznavamo 
svoje korenine ter zgodovino svoje družbene, 
gospodarske in kulturne rasti. 

Zbiranje spominov
Na spletnem portalu Kamra je do sedaj zbra-
nih mnogo zanimivih zgodb. Poleg zgodb ozi-
roma digitalnih zbirk, ki so jih prispevale kul-
turne institucije (knjižnice, arhivi in muzeji), je 
bilo precej gradiva zbranega z akcijami »Zbi-
ranja spominov«. Namen dogodkov zbiranja 
je, da družine ali posamezniki povedo zgodbe 
o predmetih, ki so jih prinesli, komu so ti pri-
padali in zakaj jim toliko pomenijo. Z digita-
lizacijo predmetov in zapisom njihovih zgodb 
preprečimo, da bi se ti izgubili ali zavrgli. Še 
posebej odmevna so bila naslednja zbiranja: 
zbiranje spominov iz 1. svetovne vojne, zbira-
nje spominov naše industrijske dediščine, spo-
minov na šolske dni in zbiranje v zvezi z vino-
gradništvom.

Osnovni namen zbiranja spominov je spod-
buditi ljudi, da se vključijo v oblikovanje kul-
turne zgodovine in tako s skupnimi močmi 
ohranjamo kulturno dediščino.

S pomočjo portala lahko odkrivate dogodke, 
povezane z osamosvojitvijo naše države
V letu 2021 praznujemo 30 let samostojne Slo-
venije. Na portalu Kamra in v Albumu Sloveni-
je smo jubileju namenili prav posebno pozor-
nost. Zato smo se aktivno lotili zbiranja zgodb 
in dokumentov, ki pričajo o naši kratki zgodo-
vini. Spodaj izbrani fotografiji prikazujeta izo-
bešanje slovenske zastave že v prvih dneh sa-
mostojnosti in vrednostni bon za 1 tolar, ki je 
leta 1991 veljal kot začasni denar. 

Kako smo v Celju ši-
vali prvo slovensko 
zastavo
Mirjana in Valentin 
Steblovnik sta v Al-
bumu Slovenije ob-
javila fotografijo, na 
kateri obešata slo-
vensko zastavo, ki sta 
jo sešila sama. Zasta-
vo sta obesila 26. ju-
nija 1991. Foto: Mir-
jana Steblovnik

Zastava mlade države na Snežniku, 1991
Del zgodbe, ki jo je prispeval g. Vojko Čeligoj:

»V zraku se je čutilo vznemirjenje zaradi do-
gajanja v zvezi z osamosvajanjem Slovenije. Bi-
lo je tudi nekoliko strahu, kaj bo sledilo. Jugo-
slovanska vojska je grozila.

V sončnem poznem popoldnevu smo se 
zbrali pred kočo pod drogom s slovensko re-
publiško zastavo z zvezdo. Ob petju dotedanje 

himne »Naprej zastava slave ...« smo zastavo 
spustili. In dvignili slovensko narodno troboj-
nico, zapeli, tokrat pričakovano novo sloven-
sko himno: »Žive naj vsi narodi ...« Sklenili 
smo, da ne bomo dovolili, da bi na Snežniku 
kdaj plapolala kakšna tuja zastava. Na zastavi 
še ni bilo novega državnega grba, saj še nismo 
vedeli, kakšen bo.

Po večerji, že v trdni temi, je zagorel naš ve-
liki kres. Prepričani smo, da so ga videli v Cer-
kniški dolini, v Pivki, Brkinih in Kvarnerju. S 
pesmijo smo si dali duška tudi za velika priča-
kovanja naslednjih dni.

Naslednji dan smo se podali v dolino. V na-
črtu smo imeli obiskati še Črni dol in najstarej-
šo društveno planinsko kočo sredi doline. To-
da že ob kosilu na Sviščakih smo izvedeli, da so 
tudi na Primorskem in iz vojašnice v Ilirski Bi-
strici krenili tanki. Strah, da se bo zgodilo kaj 
usodnega, se je uresničil.

Po radijski zvezi smo poklicali prevoznika in 
se hitro odpravili domov. Začela se je vojna za 
Slovenijo.

Zvečer smo na Hribu svobode sredi mesta 
prisostvovali slovesnosti ob razglasitvi samo-
stojnosti države Slovenije. Novo državno za-
stavo je dvignila naša planinka s Snežnika Je-
ronima Kastelic, na kar smo bili planinci še 
posebej ponosni. Tedaj smo tudi prvič videli 
nov državni grb s Triglavom, morjem in celj-
skimi zvezdami.«

pripravil: Robert Ožura, 
urednik Kamre, Osrednja knjižnica Celjezdruženje splošnih knjižnic

Domoznanski spletni portal Kamra – nove možnosti za spoznavanje lokalne zgodovine …

Foto: Mirjana Steblovnik

Foto: Vojko Čeligoj

Bankovec za  
1 tolar, Republika 
Slovenija, 1991 
(foto: Mojca Nose)

Svoje spomine lahko dodate tudi vi!
Postopek je preprost; na spletni strani www.kamra.si iz-
berite Album Slovenije in nato izberite menijski razdelek 
»Dodaj spomin« in v modul za dodajanje vsebin vnesite 
digitaliziran predmet (fotografijo, pismo ipd.), ki ga želi-
te podeliti z drugimi.

Vnešenemu objektu dodajte še osnovne podatke za 
njegov opis (npr. ali gre za fotografijo, pismo ipd.) in pripi-
šite svoje spomine (npr. ob kateri priložnosti je nastala fo-
tografija, zakaj je za vas pomembna, kdo je na fotografiji 
oz. kar bi v povezavi z osebo, objektom, časom ali krajem 
na fotografiji želeli izpostaviti). 

Portal KAMRA približuje vsem prebivalcem 
Slovenije bogastvo kulturne dediščine in de-
javnosti, ki jih izvajajo knjižnice, arhivi in mu-
zeji, s tem pa tudi promovira slovensko znanje 
in kulturo v svetu. Vsem tistim, ki iz različnih 
razlogov ne morejo obiskati kulturnih institu-
cij, olajša dostop do kulturnih vsebin.

Spletni naslov Kamre: www.kamra.si. 

Vseživljenjska mojstrovina enega največjih 
pesnikov in spomenik svetovne književnosti 
vsebuje 366 pesmi, 317 sonetov, 29 kancon, 
9 sekstin, 7 balad in 4 madrigale na 1060 
straneh. Gre za prvi prevod celotne zbirke 
v slovenski jezik.

Prestižna izdaja dveh knjig v lični škatli  
v prevodu Srečka Fišerja.

Dve knjigi + škatla
trda vezava, 1060 strani
cena: 69,00 € 
naročila: www.goga.si

Prvi integralni prevod v slovenski jezik
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pripravil: UO SKS37. slovenski e-knjižni sejem: www.knjiznisejem.si
Slovenski knjižni sejem je največji in najpomembnejši knjižni dogodek pri nas. Letos bo v skrbi za zdravje in dobrobit obiskoval-
cev sejma ter vseh njegovih deležnikov potekal na spletu. Tako lahko knjižni sejem in knjige pridejo v vse domove, tudi k tistim, ki 
si ga v živo zaradi različnih razlogov ne bi mogli ogledati. 

Na spletni strani www.knjiznisejem.si boste imeli tako v času sejma kot tudi po sejmu dostop do različnih in kakovostnih do-
godkov in založenih spletnih knjižnih polic – knjige boste lahko kupili preko spleta. Letošnji slogan sejma je »Knjige povezujejo«. 

Vabimo vas, da se povežemo na spletni strani www.knjiznisejem.si.

DIGITALNI PISATELJSKI ODER

Uveljavljena zbirka Litteræ Slovenicæ je v letu 2021 bogatejša za 
štiri nove knjige in novo celostno podobo. V luči predstavitve na 
Frank furtu 2023 so v nemškem prevodu izšle kar tri knjige. Svetu bo 
predstavljen tudi spletni časopis Društva slovenskih pisateljev Vra
bec Anarhist. Iranska pesnika, ki živita v Sloveniji, Sara Afzali in 
 Pooyesh Azizedin, bosta z mladima slovenskima pesnikoma Lenar
tom Sušnikom in Vidom Karlovškom spregovorila o vlogi kritič-
ne moči pesniške besede. Igralki in pesnici Anja Novak in Saša Pav
ček bosta predstavili Anjin pesniški prvenec Rane rane. In še mnogo 
več se bo dogajalo na digitalnem Pisateljskem odru: Goran Vojno
vić in  Boštjan Videmšek bosta spregovorila (tudi) o novem roma-
nu Đorđić se vrača, predstavila se bo Luna Jurančič Šribar, letošnja 
prejemnica nagrade mira, potekal bo po- govor o ženskah in tabujih 
z Erico Johnson Debeljak, Bronjo Ža
kelj in Suzano Tratnik, pogledali bomo 
v roman Evalda Flisarja Nevidni ot®ok, 
o tem, kako brati slikanico, se bo Alen-
ka Urh pogovarjala s pisateljico Aksi
njo Kermauner in ilustratorko Majo 
 Kastelic …

CICIFEST

Cicifestov ambasador je letos pesnik, pisatelj, dramatik, igralec in prevajalec 
Andrej Rozman Roza. Program Cicifesta bodo soustvarjali pisatelji, pesniki 
in drugi strokovnjaki na področju otroške literature. Nataša Konc Lorenzut
ti nas bo v svet zgodb popeljala v radijski igri. Z Andrejem Rozmanom Ro-
zo bomo z Rozimnico vstopili v nadvse humoren svet. Andrej Predin nam 
bo približal Svet pod preprogo. Aksinja Kermauner nam bo z Nino Čeleš
nik, strokovnjakinjo za skotopični sindrom, predstavila svojo novo slikanico 
V vrtincu črk. Boštjan Gorenc Pižama bo otroke popeljal k Šnofiju, očku, ki 
se skriva v bradi, in nas presenetil z botrovim darilom. Ida Mlakar nam bo 
povedala novo pujsasto zgodbo o Bibiju in Gustiju. Svetlana Slapšak in Ci
ril Horjak bosta otrokom približala aktualne teme v stripu, kot sta begunstvo 
in holokavst. Anja Štefan nas bo popeljala med zajce in zajčke. Milena Mi
leva Blažič in Mateja Kregar Gliha bosta otroke in njihove starše seznanili s 
Prav ljično in literarno Ljubljano ter s pesni-
ki in pisatelji, ki so ustvarjali v naši prestol-
nici. V program za najmlajše smo tudi letos 
umestili priznane slovenske ilustratorje. Z 
nami bodo Marta Bartolj, Suzi Bricelj, Ci
ril Horjak, Polona Lovšin, Ivan Mitrevski, 
Izar Lunaček, Peter Škerl …

CANKARJEVA KLET

Iz »odra« v Cankarjevi kleti si bo-
ste lahko pogledali posnetke nastopa 
Toneta Peršaka, ki v novem romanu 
 Avtoštop ponuja razmišljanje o zgodo-
vini okoli burnega leta 1968. Avtorja 
dr. Spomenka Hribar in dr. Tine Hribar, oba med prvimi strategi in 
tudi praktičnimi nosilci slovenskega osamosvajanja, bosta v pogovo-
ru z dr. Iztokom Simonitijem govorila o svoji najnovejši skupni knji-
gi Slovenski razkoli in slovenska sprava. Zgodovinar Jože Možina bo 
s pomočjo svoje knjige Slovenski razkol iskal odgovore na temeljno 
vprašanje slovenske novejše zgodovine: zakaj in kako so Slovenci med 
drugo svetovno vojno spolzeli v oster narodni razkol. Bolj sproščeno 
bo z Miho Šaleharjem, ki bo ob izidu svoje knjige Pustolovec zmote z 
moderatorjem Alešem Smrekarjem razpravljal o težavah in dilemah, 
ki tarejo moške v srednjih letih. Marjan Ogorevc bo spregovoril tudi 
o spolnosti v partnerskih odnosih, Viki Grošelj pa bo predstavil novo 
krožno pot, ki iz prestolnice vodi čez Triglav. Na okrogli mizi bo go-
vora o kroženju evropske literature in finančni podpori EU, nekaj svo-
jih monografij pa bo predstavila tudi Zveza društev slepih in slabovid-
nih Slovenije.

SPLETNE POGOVORNE POSTAJE

Aktualno dogajanje je dodo-
bra spremenilo načine, kraje 
in pomen pogovarjanja. De-
bate, ki smo jih doslej pozna-
li kot kavarniške, smo prenesli 
na spletno Pogovorno postajo. 
Na več kot ducat dogodkih se 
bomo pogovarjali o družbi, v 
kakršni živimo – jo naslavljali, analizirali, osvetljevali in preiz-
praševali – ter o ljudeh v njej. Naredili bomo lok od posamez-
nika prek aktualne stvarnosti pa vse do daljnih miselnih sve-
tov. Ne spreglejte premierne predstavitve nove knjige Aljoše 
Bagole, nasvetov Varje Prinčič o spopadanju z življenjski-
mi frustracijami, popotno knjižnih razmišljanj Sama Ruglja 
in Janje Vidmar, debat o samozaložništvu, mladih na inter-
netu, izzivih izobraževanja, položaju ženskih avtoric, fenome-
nu Jordana Petersona, (ne)političnosti PEN-a, sodobnem sto-
icizmu in novem prevodu Petrarcove lirike; pozabavajte se z 
Veselo znanostjo, prisluhnite mitom (o) včeraj in danes ter se 
pus tite zapeljati Gospodi in vohunom ...

NAGRADA zA NAJbOLJšI LITERARNI PRVENEC

Natalija Milovanović za knjigo Samoumevno  
(Center za slovensko književnost, 2021).

Iz obrazložitve žirije: »Pesničina jedka, inovativna poetika postavi na 
krhka tla na videz še tako absolutna in nepremakljiva dejstva. In ven-
dar to niso pesmi o spodmaknjenih tleh, polne kipečih simbolov, ki 

se vzpostavljajo ali brišejo drug v drugem. To je 
poezija, ki s svojo izrazito poetično močjo sama 
spodmika tla predsodkom, vnaprejšnjim sod-
bam, dušečim kalupom in predvsem slepi samo-
zaverovanosti na mikro in makro ravni.« 

Nagrajeno knjigo je izbrala žirija v sestavi 
Suzana Tratnik (predsednica), Borut Gombač 
(član) in Diana Pungeršič (članica).
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filozofija

rené DescarTes

STRASTI DUŠE; prevod: Nina Kanc
Studia humanitatis, Zelena zbirka, 2021, m. v., 134 str., 16 €, JAK

René Descartes (1596–1650) je bil francoski filozof in naravoslovec, ki 
ga v slovenščini že dobro poznamo vsaj po njegovih Meditacijah ter 
Razpravi o metodi (za pravilno vodenje razuma in iskanje resnice v 
znanostih). Njegovo krajše besedilo Strasti duše je izšlo leta 1649, malo 
pred filozofovo smrtjo, na pobudo princese Elizabete Pfalške, s katero 
se je že prej kar nekaj let dopisoval ter razpravljal o zadevah telesa in 
duše ter njuni povezanosti. V tem spisu Descartes ne skuša več od-

govoriti na vprašanje, kako je mogoča 
zveza med telesom in dušo, temveč to 
zvezo vzame kot nekaj danega, na tej 
podlagi pa potem napiše fiziološko, 
psihološko in moralno podloženo 
delo, ki na eni strani izhaja iz svoje-
ga časa, torej Francije 17. stoletja, na 
drugi pa se zazira v neraziskana po-
dročja, ki jih v sedanjosti poleg so-
dobnih filozofski smeri obdeluje tudi 
psihosomatska medicina ter celo psihoterapija. > Samo Rugelj

Pavel FlorensKi 
IKONOSTAS
prevod: Boris Šinigoj
KUD Apokalipsa, zbirka Posebne izdaje, 
2020, m. v., 231 str., 25 €, JAK

»Ne spodobi se ikone proučevati kot 
spomenika krščanske umetnosti,« za-
piše avtor rusko-armenskega rodu, 
ki je ustvarjal na prelomu iz 19. v 20. 
stoletje ter rusko ikonopisje 14. in 15. 
stoletja opredelil kot »popolnost usposabljanja, ki ji ni enake niti po-
dobne v svetovni umetnosti in s katero je v določenem smislu mogo-
če primerjati le grško kiparstvo, ki je prav tako utelešenje duhovnih 
podob«. Izjemno delo prepleta filozofijo z umetnostjo in religijo, iz 
ruščine ga je prevedel Boris Šinigoj, ki v spremni besedi opogumlja 
slovenske prevajalce za podobne prevode z namenom prispevanja k 
»novemu rojstvu resnične filozofije, filokalije in teologije sredi poje-
majočega duha sodobne slovenske kulture«. Florenski nas v sedmih 
poglavjih vodi od razumevanja sanj (videti nič) do obraza (sinonim 
za pojavljanje), razlike med naličjem (maska) in obličjem (razode-
vanje ontologije) pa do dejanskega premisleka o ikoni. Preizprašuje 
pomen (duhovnega) izkustva, išče območje imaginarnega prostora, 
definira vlogo religije v ustvarjanju in se na samem koncu vrne k iz-
voru ikone, povezavi s preteklo zgodovino. Ikona ni zgolj spomenik, 
temveč izjemno širok filozofski premislek, ki modernemu bralcu po-
nudi vpogled v zgodovino, (religiozno) umetnost, hkrati pa k razu-
mevanju življenja v najširšem pomenu. > Ajda Vodlan

nina PeTeK

BHAGAVADGITA
Onstran vezi, tostran svobode
Pivec, 2021, t. v., 384 str., 29,90 €

Založba Pivec je ena redkih splošnih 
založniških hiš, ki kontinuirano izdaja 
tudi zahtevne strokovne monografije, 
te, ki izidejo pri njih, pa so zato dobro 
urejene in estetsko oblikovane knjige. 
Med najnovejše sodi tudi Bhagavadgita, 
ki jo je kot močno razširjeno in zelo dopolnjeno doktorsko disertacijo 
napisala Nina Petek, ki na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v 
Ljubljani poučuje predmete s področja azijskih filozofsko-religijskih 
tradicij, v svojem raziskovalnem delu pa se ukvarja predvsem s hin-
dujskimi filozofskimi šolami ter indijskim in tibetanskim budizmom. 
V tej temeljiti študiji avtorica najprej predstavi Bhagavadgito, njeno 
večno aktualnost in zgodovinski pomen (torej njen status v obdobju 
britanske nadvlade v Indiji, pomen za indijsko nacionalno gibanje ter 
vpliv na ključne indijske mislece od Gandhija do filozofov, kot je bil Šri 
Aurobindo), potem pa se, ko pojasni ključna pojma dharma in mokša, 
posveti osrednjemu delu svoje monografije, torej analizi kompleksnega 
razmerja med dharmo in mokšo v Bhagavadgiti. Avtorica pri tej razis-
kavi izhaja iz predpostavke, da nas izolirana obravnava Bhagavadgite 
prikrajša za številne ravni tega dela, saj bi jo bilo treba brati v kontekstu 
Mahabharate, del katere je Bhagavadgita, in širših filozofsko-religijskih 
idej tega epa. Knjiga za vse, ki jih privlačita stara indijska književnost in 
indijska filozofija. > Samo Rugelj

IDRTA INTRUUAVA

DIRAAseuqacJ T

18. marca 1871 so ljudske množice v 
Parizu prevzele – in si vzele nazaj – oblast 
v mestu. Upor ljudstva je rodil pariško 
komuno. 
 
Stripovski album KRIK LJUDSTVA  
Vautrina in Tardija odpira dragocen 
razmislek o zgodovinskem pomenu (in 
mitu) pariške komune, pa tudi današnjih 
družbenoekonomskih neenakostih in 
možnostih upora proti krivicam in 
nevzdržnosti trenutnega sistema. 
 
prevod: Suzana Koncut  
 
Založba ZRC in Stripburger/Forum Ljubljana, 
ležeči format, 26,4 x 21 cm, 164 strani, 23 € 
I. del, nov. 2021; II. del: feb. 2022 
 
zalozba.zrc-sazu.si, www.stripburger.org
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filozofija in sociologija

Domen PeTelin

VODNIK PO  
PRAVICAH UČENCEV  
V OSNOVNI ŠOLI
Kurikulum, šolsko pravno svetovanje, 
2021, t. v., 264 str., 26,99 €

Avtor pričujoče monografije je prav-
nik Domen Petelin. Specializiral se je 
za šolsko pravo, predvsem za področje 
usmerjanja in urejanja pravic otrok s 
posebnimi potrebami. Varuh člove-
kovih pravic, Peter Svetina, v uvodu 
oz. knjigi na pot med drugim zapiše: 
»Otroci sodijo med najranljivejše čla-
ne naše družbe. Najmanj so sposobni 
vplivati na svojo blaginjo in so lahko 
podvrženi zlorabam, hkrati pa je nji-

hov pomen za prihodnost človeštva neizmerljiv.« Domen Petelin v 
uvodu pojasni, da je knjiga namenjena staršem otrok osnovnih šol, 
učiteljem in ravnateljem in tudi otrokom samim. In še, da je temeljni 
namen vodnika predstaviti večino pravic, do katerih so učenci upra-
vičeni na področju osnovnošolskega izobraževanja, vendar ne da bi 
jih izkoriščali, ampak za ozaveščanje vseh udeležencev vzgojno-izo-
braževalnega procesa in poudarjanje posameznih področij, ki do zdaj 
(nekatera) še niso bila temeljito raziskana in obdelana. Drugi namen 
vodnika je opozoriti na odprta šolsko-pravna vprašanja ter na pravne 
(in strokovne) pomanjkljivosti, tretji namen pa je ozaveščanje širše jav-
nosti, predvsem staršev, o pomenu in vrednosti dela vseh delavcev šol, 
učiteljev in ravnateljev. Monografija je temeljit pregled pravic učencev 
v osnovni šoli in bi morala stati na priročni polici vsakega strokovnega 
delavca v osnovni šoli, saj se ukvarja s plemenitim in hkrati zahtevnim 
poklicem, kakor je zapisal tudi avtor. > Sabina Burkeljca

GiorGio aGamBen

MOČ MISLI 
Razprave in predavanja
prevod: Vera Troha
Beletrina, zbirka Koda,  
2021, t. v., 360 str., 29 €, JAK

Prominenten italijanski politični fi-
lozof Giorgio Agamben (1942), znan 
predvsem po svojem projektu Homo 
sacer, je doživel že več prevodov v 

slovenščino in bil vedno izjemno dobro sprejet, saj so ta dela večino-
ma razprodana. Založba Beletrina je že pred časom izdala nekaj nje-
govih temeljnih del, kot so Homo sacer (2004), Čas, ki ostaja (2008) 
in Odprto. Človek in žival (2011), tokrat pa so nam postregli z izbo-
rom esejev in predavanj v prevodu Vere Troha, ki časovno predhodi-
jo njegovim velikim delom in tako predstavljajo kontekst za njihovo 
poglobljeno razumevanje. Eseji se delijo v tri velike tematske sklope: 
Jezik, Zgodovina in Zmožnost. V njih se izrazi avtorjevo izjem no 
poznavanje zgodovine filozofije in številnih filozofskih tradicij, saj 
svoje glavno zanimanje, človek kot bitje zmožnosti, obravnava v di-
alogu s Platonom, Aristotelom, Heglom, Deleuzom, Benjaminom, 
Heideggerjem, Derridajem in številnimi drugimi velikimi imeni. Že 
v teh spisih, ki so nastajali v obdobju med 1980 in 2000, je zazna-
ti velik vpliv Foucaultove biopolitike, študije totalitarizma Hannah 
 Arendt in razumevanja zgodovine Walterja Benjamina, idej, ki so 
vodile Agambenovo razmišljanje tudi v njegovih najbolj prodornih 
in daljnosežnih delih. Pričujoči eseji in predavanja prečijo filozofijo, 
politiko, pravo, lingvistiko, umetnost in religijo – obvezno branje za 
vse željne poglobljenega uvida v današnjo družbo. > Sanja Podržaj

... namenjena staršem 
otrok osnovnih 
šol, učiteljem in 

ravnateljem in tudi 
otrokom samim ...

Slovenski avtorji v letu 2021  
pri založbi UMco

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

• Irena Štaudohar

Hvalnica samosvojim 
ženskam in ena 
najbolj prodajanih 
slovenskih knjig 
letošnjega leta. 
Idealno novoletno 
darilo za vse!

Dopolnjena izdaja 
Naj knjige leta 2020 
prinaša prenovljeno 
besedilo in dodatno 
poglavje o »Soncu na 
Zemlji«, energetskem 
projektu prihodnosti.

Urednik in publicist 
se s sociološko 
žurnalističnim 
pristopom posveti 
prvemu letu 
pandemije pri nas.

Novosti dvakratnega 
Rožančevega nagrajenca.

Posodobljeni izdaji domačih 
modernih potopisnih klasik.

• Janja Vidmar

• Boštjan Videmšek

• Marcel Štefančič, jr.

• Aleš Šteger

• Ali Žerdin

Roman, ki se dogaja 
na poteh romarskega 
Camina, je kot nalašč 
za praznično branje. 
Eno najprijetnejših 
letošnjih literarnih 
presenečenj.
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psihologija
Darja KoBal Grum

VEM, HOČEM, ČUTIM
Kognitivno-motivacijski  
vidiki čustev
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 
zbirka Razprave FF,  
2021, m. v., 232 str., 19,90 €

O čustvih in njihovem vplivu na člove-
kovo delovanje se v zadnjih letih govo-
ri in piše vedno več, kar najrazličnejši 
strokovnjaki, ki se ukvarjajo s tem področjem, zelo toplo pozdravlja-
jo. Če namreč poznamo njihov ustroj, pomen in tudi vpliv na števil-
na področja delovanja človekove biti, potem lahko lažje razumemo 
naše delovanje, motiviranost zanj in povezavo vsega skupaj z našim 
razumom. In prav vse to je v ospredje postavila avtorica te edinstve-
ne monografije, ki je prvenstveno posvečena znanstveni obravnavi 
čustev kot samostojnega psihološkega področja. Kobal Grumova, 
redna profesorica za občo psihologijo na Oddelku za psihologijo Fi-
lozofske fakultete Univerze v Ljubljani, v svojem delu med drugim 
precizno pojasnjuje vedenje kot odraz našega čustvovanja, posveti se 
tudi pomenu kognicije in motivacije, ki sta ključni za nastanek, doži-
vljanje in izražanje čustev, izčrpno se posveti čustvom, ki so vezana 
na naše najrazličnejše cilje, ob tem pa razišče še marsikaj drugega 
zanimivega. V vsakem poglavju razgrne tudi določeno hipotezo, ki 
jo sproti preverja na podlagi številnih lastnih raziskav, vse skupaj pa 
zaokroži s postavitvijo in predstavitvijo integralnega modela delova-
nja čustev v vsakdanjem življenju. Gre za odlično znanstveno delo, 
ki prinaša nov doprinos na področju psiholoških vidikov čustev in 
bo zaradi avtoričinega prizadevanja po kompleksnem prepletu teo-
retičnih razlag z rezultati empiričnih raziskovanj v pomoč stroki pri 
nadaljnjih tovrstnih raziskovanjih. > Vesna Sivec Poljanšek

Karmen uršKa moDic, GreGor žvelc

RAZISKOVANJE 
V PSIHOTERAPIJI 
IN INTEGRACIJA 
PSIHOTERAPEVTSKIH 
PRISTOPOV
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 
2021, m. v., 177 str., 16,90 €

Psihoterapija postaja tudi pri nas čedalje pomembnejši člen člove-
kovega prizadevanja za lažji uvid v razumevanje njegovega vsesplo-
šnega psihofizičnega delovanja. Tudi zato, kot navajata tudi avtorja 
pričujoče monografije, se v Sloveniji vedno bolj razrašča število naj-
različnejših psihoterapevtskih modalitet. Na prvi pogled so si neka-
tere med njimi precej različne, a v globini je njihov imenovalec ven-
darle podoben: prav vse si prizadevajo najti pot do človeka in vseh 
njegovih notranjih ustrojev, ki so ga zaznamovali že v otroštvu in 
kasneje pomembno vplivajo na vse plati njegovega bitja. Da bi dobili 
bolj celosten vpogled v različne obstoječe psihoterapevtske moda-
litete, sta si avtorja monografije zadala zahtevno nalogo: pregledala 
sta najrazličnejše psihoterapevtske pristope ter se temeljito posve-
tila vprašanjem o njihovih procesih in učinkih. V monografiji naj-
prej predstavita različne možnosti kvalitativnega in kvantitativnega 
raziskovanja terapevtskega procesa, nato pa v ospredje postavita še 
pomen integracije psihoterapevtskih pristopov in metod. Avtorja, 
ugledna psihologa, terapevta in raziskovalca, sta s to izvrstno mono-
grafijo postavila pomemben temelj v približevanju in razumevanju 
terapevtskih procesov najrazličnejšim ciljnim skupinam, obenem pa 
sta z njo odstrla številne nove poglede na raziskovanje tega znan-
stvenega področja. > Vesna Sivec Poljanšek

Bojan Pucelj, Tjaša HrovaT

SREČEVANJA
Društvo za nenasilno komunikacijo, 2021, m. v., 357 str., brezplačno

Življenje prinaša stotero zgodb in mnoge nimajo srečnih potekov 
ali koncev. Največkrat zato, ker skozi svoje vsakdanjike potujemo 
neustrezno opremljeni ali pa nas k tlom vleče breme preteklosti, 
zaradi katerega ne znamo ubrati drugih poti, izbrati milejših besed 
in mirnejših dejanj. Vse to ob svojem delu v Društvu za nenasilno 
komunikacijo spoznavata tudi avtorja te izjemne knjige, supervizor 
in mentor Bojan Pucelj, in svetovalka Tjaša Hrovat. Oba sta svoji pri-
marni izobrazbi s področja socialnega dela oziroma klinične psiho-
logije med drugim obogatila tudi z diplomo s področja transakcijske 
analize, svoje znanje in bogate delovne izkušnje pa sta spretno vtkala 
v pričujočo knjigo, v kateri bralec potuje od ene resnične zgodbe do 

druge. Vsaka je obogatena z mnogo-
terimi razlagami človekovega ustroja 
delovanja, čustvovanja in razmišlja-
nja, ki se smiselno navezujejo na po-
samezno zgodbo. Tako se pred očmi 
bralca vsakokrat izrisuje globlji po-
men predstav ljene zgodbe, ki prinaša 
nova znanja in védenja o človekovem 
psihološkem delovanju. Nanizani ma-
terial prinaša tako stroki kot laičnemu 
bralcu nove uvide in orodja, s katerimi 
lahko svoje življenje ali življenje svojih klientov usmerijo na povsem 
novo pot. Na takšno, kjer bodo srečevanja z drugimi prijetnejša in 
milejša od tistih, kakršnih je bil posameznik morda navajen iz pri-
marne družine ali svoje okolice. > Vesna Sivec Poljanšek

angažirano za mlade



anKe KuHl eT al.
JAZ SEM TAKA, TI SI TAK
ilustracije: Anke Kuhl et al.
prevod: Anja Zag Golob
Mladinska knjiga,  
2021, m. v., 176 str., 24,99 €

Izvirno zasnovano knjigo so s svoji-
mi idejami, besedili in ilustracijami 
ustvarili priznani nemški umetniki 
(Anke Kuhl, Alexandra Maxeiner, Jorg 
Muhle, Moni Port, Natascha Vlahović, Philip Waechter ter Zuni in 
Kirsten von Zubinski), povezani v združenje Labor Ateliergemein-
schaft. Nekatere med njimi smo že spoznali v poučni slikanici Vse 
naše družine (Alexandra Maxeiner), A te lahko nekaj vprašam (Anke 
Kuhl) … S svojimi besedili pa so knjigo Jaz sem taka, ti si tak obogati-
li tudi slovenski avtorji: Aljoša Harlamov, Katja Stergar, Samira Ken-
trić, Vinko Möderndorfer. Kot že naslov pove, govori o tem, kako 
smo si različni in pravzaprav vsi normalni. In kaj sploh je normalno? 
Eni zasanjani, drugi stvarni, enim je vse težko, drugim nič, eni so 
veliki, drugi majhni, eni imajo drugačno polt kot večina okoli njih, 
vse to pa je čisto normalno. S slikami, stripi, fotografijami, zabavnimi 
domislicami in zgodbami nas avtorji spodbudijo, da ljudi začnemo 
opazovati na nov, drugačen način. Kažejo nam, da nam je skupnega 
več, kot si mislimo. Ta knjiga opogumlja, da smo taki, kakršni pač 
smo, in da tudi drugim dovolimo biti to, kar so – normalni in vse-
eno samosvoji. Med drugim je bila knjiga nominirana za nagrado 
 Deutscher Jugendliteraturpreis 2018. > Renate Rugelj

niKa Kovač

PISMA TEBI
Mladinska knjiga,  
2021, t. v., 152 str., 19,99 €

Pisma, ki jih Nika Kovač namenja 
mladim bralcem, govorijo o temah, 
pomembnih za posameznika in druž-
bo. Govori odprto, pogumno, odkrito 
in iskreno, z osebno izkušnjo in izku-
šnjami svojih prijateljev, o strahovih, 
dvomih, bolezni, predsodkih, spolnem 
nadlegovanju, napakah, razhodih, pri-
jateljevanju, potrošništvu, želji po lep-
šem videzu, družbenih medijih … V 
vsakem pismu se loti določene teme, ki 
jo najprej opredeli, nato pa postavi pod 
žaromet, da osvetli negativne in pozi-
tivne posledice ravnanj in odločitev, ki 
jih sprejemamo. Bralca vabi, naj se do lastnih in tujih ravnanj jasno 
opredeli, da se bo lahko zavestno odločil za najprimernejše ravnanje. 
Kadar se dotaknemo nečesa, česar nočemo, nas opogumlja, naj re-
čemo »ne«, da bomo lahko nato rekli »ja« ustvarjanju boljšega sveta 
zase in za skupnost. Še zlasti mlade vabi, naj zastavljajo vprašanja, 
razmišljajo s svojo glavo in drezajo v stvari tudi, ko se jim drugi iz-
ogibajo v velikem loku. Avtorica je pisma napisala iz lastnih uvidov. 
Nika Kovač (1993) je tista sociologinja in antropologinja, ki jo širša 
javnost najbolj pozna po predanem delovanju v okviru Inštituta 8. 
marec, v katerem so vodili odmevne in uspešne kampanje v podpo-
ro družinskemu zakoniku, za pitno vodo, za redefinicijo kaznivega 
dejanja posilstva, za pitno vodo v Anhovem …, s katerimi je skupina 
mladih aktivistov prebudila in povezala fronto enako mislečih vseh 
starostnih skupin po vsej Sloveniji in dosegla premike na bolje, ki so 
se prej zdeli nedosegljivi. In tista avtorica, ki je pred »pismi« objavila 
že dve pomembni knjigi: Pogumne punce in Moja odločitev: pričeva
nja, pravice in predsodki o splavu. > Maja Črepinšek

 Spletna knjigarna
izBranih knjig
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STOPINJE UPORA 
Dragan Petrovec

Časopisni eseji 2015-2021, ki presegajo  
zgolj dnevnopolitično mnenjsko pisanje

22 € 

LET MRTVE PTICE
Varja Prinčič (Kališnik) 

Duhovne zgodbe o poti v srce, posvečene 
tvojemu pogumu za notranjo rast

24 € 

Unovčite BON21  
v knjigarni Založbe Primus
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človek in naravoslovje
Daniel e. lieBerman

NARAVNO GIBANJE
Evolucijski in antropološki 
vidiki telesne aktivnosti,  
počitka in zdravja
prevod: Samo Kuščer
UMco, zbirka Preobrazba,  
2021, m. v., 567 str., 28,90 €, JAK

Redkokdaj se zgodi, da se pri poljud-
ni, vendar strokovno podkovani knji-
gi o človeškem telesu v eno povežejo 
štirje razkošni talenti: inteligenca 
avtorja, njegov radovedni znanstveni 
um, pripovedni talent in raznovrstne 
osebne izkušnje. To se je zgodilo v 
knjigi Naravno gibanje. Daniel Lie-
berman (1964) je evolucijski biolog 
in antropolog, profesor na Harvardu 
in eden najbolj prepoznavnih pozna-

valcev razvoja človeškega telesa (o tem je napisal odmevno in tudi 
v slovenščino prevedeno Zgodbo človeškega telesa), obenem tudi 
maratonec, ki redno teče na bostonskem maratonu, ter neutruden 
raziskovalec življenja prvobitnih plemen po vsem svetu. V svoji novi 
knjigi Naravno gibanje je Lieberman skušal celovito odgovoriti na 
vprašanje, kakšno naj bi bilo glede na evolucijski razvoj človeka in 
njegovega življenjskega sloga ter njegovo vsakodnevno preživljanje 
časa, ki je bilo prvenstveno posvečeno skrbi za hrano in razmnoževa-
nje, naravno telesno gibanje – še posebej v kontekstu sodobne teles-
ne vadbe. Telesna aktivnost in njen pomen za človekovo zdravje sta 
v industrializirani civilizaciji namreč dobila povsem nove pomene in 
dimenzije, saj je današnji, predvsem sedeči življenjski slog vzrok za 
povečano debelost in večjo pojavnost različnih sodobnih bolezni. V 
zadnjih desetletjih so kot ključno zdravilo za vse te nadloge predla-
gali telesno aktivnost. Vendar pa večini človeštva kljub temu komaj 
uspeva, da ostaja v primerni telesni formi, pristopi k tak šni ali dru-
gačni telesni vadbi pa so povezani z mnogimi zgrešenimi koncepti, 
napačnimi navodili in spremljajočo tesnobnostjo. Lieberman tako 
v svoji knjigi, napisani na osnovi deset let trajajočega raziskovanja, 
v katerem je navdihujoče povezal izsledke evolucijske biologije in 
antropologije z osebnimi izkušnjami, dokazuje, da se nismo razvili 
kot bitja, ki naj bi redno prakticirala telesno vadbo: ustvarjeni smo 
za zmerno vsakodnevno gibanje čez ves dan, ne pa za triatlone, na-
porno dvigovanje uteži in tek na tekalni stezi. Pri tem učinkovito 
ovrže urbana prepričanja glede različnih napačnih izhodišč, kot so 
sedenje, hitrost, moč, spanje, vzdržljivost itn., ter jasno pokaže smer, 
v katero bi se moral v prihodnosti – glede na svoje telesne temelje 
preteklosti – usmeriti človek za prijaznejšo in bolj zdravo telesno 
aktivnost v sodobni civilizaciji. Izjemna knjiga! > Samo Rugelj

PeTer GoDFrey-smiTH

DRUGAČEN UM
Hobotnice in razvoj  
inteligentnega življenja
prevod: Miriam Drev
UMco, zbirka 'S terena',  
2021, m. v., 353 str., 24,90 €, JAK

Čeprav imamo sesalce in ptice za naj-
pametnejša bitja na našem planetu, je 
v zadnjem času postalo jasno, da viso-
ko inteligenco izkazuje tudi zelo odda-
ljena veja v živalskem kraljestvu: to so 
glavonožci, ki jih sestavljajo lignji, sipe 
in (na njenem vrhu) hobotnice. Že ne-
kaj časa je namreč znano, da hobotni-
ce v ujetništvu lahko prepoznajo svoje 

človeške varuh(inj)e, se premikajo med sosednjimi akvariji za hrano, 
ugašajo žarnice z brizgi vode, mašijo odtoke in izvajajo drzne pobege. 
»Um se je razvil v morju. Ta razvoj je omogočila voda. Vse prvotne 
stop nje so se dogajale v vodi: izvor življenja, rojstvo živali, evolucija 
živčnih sistemov in možganov ter nastanek vsestranskih teles, zara-
di katerih je vredno imeti možgane,« v svoji knjigi Drugačen um, ki 
prepiha naše antropocentrične možgane, zapiše Peter Godfrey-Smith 
(1965), priznani avstralski profesor, zgodovinar znanosti in izurjen po-
tapljač. Z raziskovanjem razvoja razuma Godfrey-Smith pokaže, kako 
so neorganizirane skupine celic, ki so nastale v morju, začele živeti 
skupaj in počasi razvile sposobnosti čutenja, odzivanja in sporazume-
vanja. Ko so se ti primitivni organizmi vse bolj povezovali z drugimi, so 
postajali kompleksnejši. Razvili so se prvi živčni sistemi, najverjet neje 
pri daljnih sorodnikih meduz, kasneje pa so glavonožci, ki so bili sprva 
neopazni mehkužci, zapustili svoje lupine in se vzdignili visoko nad 
oceansko dno, kjer so iskali plen ter pridobili višjo inteligenco, s katero 
jim je to uspevalo bolje. Na drugi neodvisni poti so sesalci in ptice kas-
neje začeli svoje evolucijsko potovanje. Kot pokaže  Godrey-Smith v 
svoji knjigi, hibridu med znanstveno raziskavo o življenju glavonožcev 
in razvoju živčnega sistema ter širokopoteznim razmišljanjem o filo-
zofiji življenja, so se v procesu evolucije vsaj do neke mere inteligentna 
bitja razvila (vsaj) dvakrat. Kako je prišlo do tega, da so se bitja s takimi 
sposobnostmi razvila skozi evolucijsko poreklo, ki je tako drugačno od 
našega? S pomočjo najnovejših znanstvenih raziskav in lastnih potap-
ljaških pustolovščin nam Godfrey-Smith odkrije veliko skrivnosti, ki 
obdajajo ta živalski red, za katerega je značilno samotarsko življenje 
in tako gosta premreženost lovk z nevroni, da lahko vsaka »razmišlja 
sama zase«(!?). Z raziskovanjem razvoja življenja vse od njegovega za-
četka in primerjanja človeka z njegovim izjemnim živalskim sorodni-
kom Godfrey-Smith na hobotničin um posveti z novo lučjo – s tem pa 
tudi na nas same. > Samo Rugelj

Karel BeDernjaK

ČLOVEK NAJ SKRBI ZA ZDRAVO OKOLJE
Ekološka etika
Ognjišče in Slomškova založba, 2021, m. v., 209 str., 12,90 €

»Ekologija je znanost, ki se ukvarja z odnosi.« Avtor, teolog in filozof v 
svojem novem delu preučuje odnos človeka do narave skozi odnos člo-
veka do samega sebe in Boga. Vprašanje ekologije, predvsem pa okoljske 
težave, s katerimi se soočamo, predstavi skozi teološke leče. Verjame, 
da lahko prav teološka etika vzpostavi porušeno ravnotežje ter odgovori 
na sodobne probleme civilizacijske družbe. Knjiga je razdeljena na deset 
poglavij in je zapisana v duhu treh časov – preteklosti, sedanjosti in pri-
hodnosti. Avtor začne z opisom konkretnih področij, kot so pridelava 
hrane, kmetijstvo, energija in podobno, nato pa zavzame širši pogled 

ter išče vzroke v razumevanju človeka do 
sveta, človeka kot vladarja. Navaja sve-
tovne filozofe in išče zgodovinske mejni-
ke: kje se je porušilo ravnotežje, kje se je 
človek sprl z Bogom, z naravo. Nadaljuje z 
opisom sedanjosti, razumevanja življenja 
in narave kot celote ter se nato preusmeri 
k rešitvam prihodnosti, tudi skozi deset 
božjih zapovedi. Knjiga ponudi drugačen 
pogled na potrošništvo, človekovo do-
stojanstvo, navsezadnje na razumevanje 
življenja samega. Kajti zavedamo se, da 
tako, kot smo živeli, ne moremo nadaljevati. Narava nam to sporoča, 
Bedernjak pa pravi, da naj poslušamo Boga. Moramo verjeti, hkrati pa si 
nenehno prizadevati za lastno spreobračanje. > Ajda Vodlan

Daniel E. Lieberman Peter Godfrey-Smith



carl zimmer

PLANET VIRUSOV
prevod: Andrej Poznič
Primus, 2021, m. v., 153 str., 19,90 €

Carl Zimmer (1966) je znani ameriški 
pisec poljudnoznanstvenih knjig, ki se v 
svojih delih ukvarja predvsem s temami 
evolucije, izvora življenja, parazitov in 
tudi virusov, o katerih je leta 2011 napisal 
pregledno knjigo Planet virusov. Čeprav 
so virusi bitja, ki v manjši ali večji meri vseskozi grozijo človeku v podobi 
bolezni, kot so gripa, ebola in zika, so si zdaj z globalno pandemijo co-
vida-19 neznansko povečali »popularnost«, zato je Zimmer pripravil že 
tretjo izdajo te knjige. Že sam izvor besede virus (podedovali smo jo od 
starih Rimljanov) je protisloven, saj predstavlja tako kačji strup kot mo-
ško seme, torej uničenje in stvarjenje v eni besedi. V knjigi nam Zimmer 
na razumljiv, vendar strokovno utemeljen način predstavi svet virusov, 
ki so nevidni, a ves čas živahni dejavniki v ekologiji Zemlje. Med žival-
skimi vrstami prenašajo DNK, zagotavljajo novi genetski material ter 
uravnavajo velikanske populacije organizmov, saj vplivajo na vse žive vr-
ste, od drobnih mikrobov do velikih sesalcev. Poučno! > Samo Rugelj

BernarD WooD

ČLOVEŠKA EVOLUCIJA
prevod: Borut Cajnko
Krtina, 2021, m. v., 152 str., 14 €, JAK

Nedavno sem prebral podatek, da po eni 
od anket kar četrtina Slovencev misli, da 
so praljudje bivali istočasno kot dinozavri 
in (vsaj) zanje bi bila knjižica Človeška 
evolucija iz zbirke Kratka skoraj nujno 
branje. Že na prvih straneh bi izvedeli, da so ostanki prvega človeko-
vega prednika stari največ sedem ali osem milijonov let, medtem ko so 
dinozavri izumrli že kakih 60 milijonov let pred tem. Bernard Wood je 
univerzitetni profesor na Univerzi Georgea Washingtona, že več kot tri 
desetletja pa se ukvarja z raziskovanjem človeške evolucije in sorodni-
mi temami. V svoji koncizno spisani knjigi bralca popelje skozi ključne 
pregibe v človeški evoluciji, pri tem pa svojo pripoved zastavi na čvrstih 
temeljih, saj najprej postreže z osnovami, na koncu pa se zazre tudi v 
prihodnost paleoantroplogije in človeške rase nasploh. > Samo Rugelj

roBerT HoFricHTer

SKRIVNOSTNO 
ŽIVLJENJE GLIV
prevod: Neža Božič
Mladinska knjiga, 2021, t. v., 232 str., 24,99 €

Izjemno poljudno znanstveno delo, ki vas 
bo seznanilo s posebnostmi gliv, tega t. i. 
tretjega živega kraljestva. Življenje, ki ga 
je na našem planetu mogoče videti brez 
mikroskopa, na splošno tvorita dve sku-
pini organizmov, rastline in živali. Tu pa so tudi glive. Kaj točno so glive, 
je za nekatere nejasno in sporno, tudi definicije se razlikujejo, čeprav 
so glive najmanj tako razširjene in vseprisotne kot živali in rastline. Na 
splošno so glive hibridna bitja na pol poti med živaljo in rastlino. Ker so 
rastline ukoreninjene, hife gliv velikokrat uporabijo kot prevodni sistem, 
po katerem druga drugi pošiljajo koristne snovi. Največji živi organiz-
mi na našem planetu niso kiti ali sekvoje, temveč glivi mraznica in ma-
mutovec – slednja zavzema površino 1200 nogometnih igrišč. Glive so 
mojstrice reciklaže strupov in smeti. Z njimi se lahko zastrupite, od njih 
celo umrete. Spremenijo lahko vašo zavest. Knjiga, s katero vas avstrijski 
biolog slovaških korenin popelje na planet gliv! > Samo Rugelj
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Prejemnica letošnje Sovretove nagrade Marjanca Mihelič ima za seboj pester prevajalski opus, v katerem je zbrano lepo število 
velikanov madžarske književnosti: Péter Esterházy, Péter Nádas, Géza Ottlik, László Darvasi in seveda László Krasznahorkai, 
avtor nagrajenega prevoda Svet gre naprej. Prevajalka, po izobrazbi slovenistka in filozofinja, je za svoje delo že prejela številna 
priznanja, med drugim leta 2012 odlikovanje viteškega križa Republike Madžarske za prevajalsko delo in posredovanje med 
madžarsko in slovensko kulturo. Poleg prevajanja tudi piše – leta 2015 je izšel njen romaneskni prvenec Budimpeštatrans.

MARJANCA MIHELIČ, Sovretova nagrajenka za leto 2021

pripravila: Ana GeršakPobliski v prevode

Bukla: Če se ne motim, se s prevajanjem ukvarjate že kar dolgo, ka
kšnih trideset let. Kako se je pravzaprav začelo?
Mihelič: Po končanem študiju sem se začela razgledovati po lektora-
tih slovenskega jezika v tujini, med drugim je bil objavljen tudi razpis za 
prosto mesto lektorja v Budimpešti. Čeprav se v času železne zavese ma-
džarski turisti še niso sprehajali po ljubljanskih ulicah, tako da kot rojena 
Gorenjka do tedaj še nisem imela priložnosti slišati madžarske govorice 
v živo, sem se odločila v trenutku. Spomnila sem se odličnih madžarskih 
filmov, ki so po evropskih festivalih pobirali nagrado za nagrado, melo-
dije jezika, ki mi je bila všeč, in si rekla: »To bo vznemirljivo!« Ko so me 
sprejeli, sem bila navdušena ... 
Bukla: V utemeljitvi komisije za nagrade in priznanja DSKP je med 
drugim zapisano, da »literarnih prevajalcev iz madžarščine ni ve
liko«; celo Sovretovo nagrado letos prvič podeljujejo delu, preve
denemu iz madžarščine. Je to morda posledica večletnega nezani
manja slovenskega prostora za madžarsko književnost, za pozno 
odprtje lektorata (ta se je na Filozofski fakulteti odprl leta 1981) ali 
razlogi tičijo drugje?
Mihelič: Razlogov je po mojem mnenju več. Število prevajalcev nare-
kuje tudi povpraševanje po prevajanju madžarskega leposlovja, ki ga ni 
ravno veliko, čeprav smo sosedje. Dober prevajalec se tudi »ne rodi čez 
noč«, zlasti če gre za dva tako različna jezika, indoevropskega in neindo-
evropskega. Tudi lektorat sam po sebi še ne vzgaja prevajalcev. Ne zane-
marimo vprašanja o donosnosti ukvarjanja s tem. Primerjajmo tudi dve 
»resni« književnosti, madžarsko in slovensko, ki sta se morali še nedav-
no ukvarjati z družbenimi vprašanji, s francosko, angleško ali nemško 
književnostjo in se vprašajmo, v čem se razlikujeta, pa bomo spet pri-
šli do delnega odgovora. Vprašajmo se o komercialni uspešnosti izdaja-
nja prevodov teh del, o tem, kje se ustvarjajo svetovni trendi in kanoni, 
o problemih majhnih in velikih jezikov. Ne spreglejmo dejstva, da bralec 
oziroma kupec raje poseže po nečem ušesu znanem kot neznanem, tudi 
po bolj lahkotnem branju kot po tistem, obremenjenem z usodo naroda, 
vzajemnemu nepoznavanju in nezanimanju pa je botrovala tudi polpre-
tekla zgodovina. Vse to so dejstva, zato odgovor na ta vprašanja ni pre-
prost, mislim pa, da je danes bolje kot pred leti, zahvaljujoč tako padcu 
železne zavese kot ustanovam, ki pomagajo pri izdajanju prevodov pre-
sežkov teh književnosti, zlasti pa svetovno uspešnim pisateljem, kot je 
Krasznahorkai, ki vztrajno prebijajo meje svojega sveta.

Bukla: Sovretovo nagrado ste 
prejeli za prevod kratkoprozne 
zbirke Lászla Krasznahorkaija 
Svet gre naprej. Gre za jezikov
no zahtevno, a vendar zelo pri
vlačno delo. Kako ste se spopadli 
s tem »razvejanim sistemom od
visnikov« v nizu dolgih, čez več 
strani razpotegnjenih povedi?
Mihelič: Krasznahorkai res ve-
lja za zahtevnega avtorja, ki terja 
vztrajnega bralca. Ko so ga vpraša-
li, zakaj ne uporablja preprostejših 
stavkov, je odgovoril, da naravni 
pretok misli ne poteka po mode-
lu »osebek-povedek-predmet-pri-
slovno določilo«. To so primeri iz 
slovnice, v resnici pa razmišljamo 

v dolgih nizih besed in stavkov, neprekinjeno, brez ločil. Takšen način 
tvorjenja misli se mu zdi naravnejši, zato ga je želel preliti na papir. Ma-
džarski jezik ne pozna pregibanja in sklanjanja v našem pomenu besede, 
ampak je aglutinacijski, kar pomeni, da se na koren besede lepijo obra-
zila, ki se ne preobražajo, temveč, če se malo pošalim, besede podaljšu-
jejo v nedogled. Prav tako tudi nima težav z uporabo prislovnih glagol-
skih oblik, kot so prišedši, videvši, vstopivši …, slovenski jezik pa. Pri 
Krasznahorkaiju gre dodatno še za iskanje drugačnega jezika, saj je rabo 
odvisnikov z razprostranjenostjo povedi čez več strani pritiral do roba 
zmogljivosti tudi v svojem jeziku. Slovenščina je po drugi strani slovan-
ski jezik in kot taka izrazito glagolska. Kot prevajalka ne morem samo-
voljno postavljati pik tja, kjer jih ni, saj bi s tem prekinila avtorjev pri-
povedni tok. Ker je tudi slog poveden, sem pač neumorno prevračala 
besede in stavke, da bi sledila pripovedni niti.

Bukla: Po izobrazbi ste tudi filozofinja. Kje se pri vas filozofija sre
čuje s prevajanjem?
Mihelič: Filozofijo sem študirala, ker sem rada razmišljala in sem si oči-
tno želela odgovoriti na vprašanja, ki so se mi porajala. Spomnim se, da 
sem Sokrata prebirala že kot gimnazijka. Urjenje mišljenja med študijem 
mi je zagotovo koristilo, prav tako pri razbiranju smisla in prevajanju ne-
katerih zgodb v omenjeni knjigi, saj so očitno filozofsko podložene, in 
to, zanimivo, prav v smeri filozofov, ki so mi bili med študijem najbližji.
Bukla: Ste tudi pisateljica. Kako pristopate k pisanju?
Mihelič: Po navadi zunanji vzgib sproži notranjega – in »metulj zga-
ne krila« – kot bi rekel preminuli sodobni madžarski pisatelj Miklós 
Mészöly, pomemben podpornik Lászla Krasznahorkaija. Seme pade na 
plodna tla, bi lahko rekli, doživetja se začnejo prepletati z domišljijo, se 
grozditi in plesti v zgodbo. Potem se me polasti veselje do tega početja in 
snujem dalje. Ko se mi približno sestavi slika o tem, kaj naj bi sploh pove-
dala, to poskušam ubesediti. Takrat precej berem, iščem besedila avtor-
jev, iz katerih se lahko učim, kako izraziti oziroma oblikovati določene 
zamisli in občutke. Ves čas napredujem po dveh tirih, pri čemer skušam 
slediti notranji logiki dogajanja in pomena, do konca, ki ga ves čas neka-
ko vidim pred sabo.
Bukla: Bo naslednja knjiga avtorska ali prevodna?
Mihelič: Upam, da oboje. (smeh)

Marjanca
Mihelič
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... bralec oziroma kupec raje poseže po nečem ušesu 
znanem kot neznanem ...



Dr. Tomo Virk, prejemnik Jermanove nagrade za leto 2021, je slovenski literarni teoretik, esejist, prevajalec, redni profe-
sor na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Raziskovalno se največ 
ukvarja s sodobno prozo, postmodernizmom, sodobnimi teoretskimi in metodološkimi smermi, teorijo proznih zvrsti, 
razmerji med filozofijo, literaturo in etiko ... Je avtor več znanstvenih monografij in prevajalec zahtevnih strokovnih in 
znanstvenih del, med drugim Schlegla, Lukácsa, Jaußa, Gadamerja, Adorna, Schellinga ...

pripravil: Štefan Vevar

Bukla: Delo Wolfganga Jankeja Trojna dovršitev nemškega idealiz-
ma, ki ste ga prevedli, je malce provokativno v času, ki večinoma ne 
dvomi o smrti metafizike, Janke pa jo skuša previdno rehabilitira
ti in restituirati. Kakšen je vaš osebni odnos do tega dela in te pro
blematike?
Virk: Moram priznati, da je bila zame, ki nisem šolan filozof, knjiga – 
zlasti poglavja o poznem Fichteju – kar težka za razumevanje. Osnov-
na poanta mi je bila seveda nekako razvidna, za mnogo podrobnosti pa 
sem moral vložiti kar precej truda, da sem si jih razjasnil. Razjasniti pa 
sem si jih hotel in tudi moral, drugače bi težko prevajal. Na splošno se 
mi je zdelo, da je knjiga izjemno pomembna za strokovnjake za Fich-
teja, saj pojasnjuje njegovo manj poznano pozno misel. Obenem pa se 
mi je vsaj potencialno zdela tudi aktualna. Tudi sam Janke na primer 
Fich tejeva dognanja po svoje aktualizira (z njimi na primer polemizi-
ra s »pozitivizmom«), a filozofija, po kateri udriha s svojim avtorjem, ni 
zares današnja, čisto sodobna filozofija. Ta se mi je zdela primerna tar-
ča za soočenje s stališči poznega Fichteja zato, ker sicer zelo rada posega 
po nemškem idealizmu in se glede marsičesa tudi utemeljuje na njem − 
vendar pa ne na tem, kar tu pred bralcem razgrinja Janke. Zato se mi je 
predvsem zdelo, da je ta knjiga odlična priložnost za spremno besedo, ki 
bi opravila to soočenje, ki ga sam Janke pravzaprav ni, čeprav je po mo-
jem podal vse nastavke zanj. No, v dobršni meri je to potem v svoji tehtni 
in poznavalski spremni besedi res naredil Gorazd Kocijančič.

Bukla: V čem je vrednost Jankejevega dela? Je bila odločitev za pre
vod vaša?
Virk: Jankejevo knjigo je odkril urednik Gorazd Kocijančič. Če se prav 
spomnim, je želel v svoji zbirki pri Logosu objaviti kakšno teht no, pa ne 
preveč mainstreamovsko knjigo o nemškem idealizmu, in Janke je bil s 
svojim »nepoznanim« poznim Fichtejem kot nalašč za to. Meni je pre-
vajanje najbrž ponudil zaradi mojih izkušenj s prevajanjem Schellinga 
nekaj let prej. Knjigo sem prebral, zdelo se mi je, da je Jankeju uspelo 
pri Fichteju odkriti bistveno razsežnost nemškega idealizma, ki za so-
dobno mainstream filozofijo ni preveč zanimiva, za same nemške idea-

liste – vsaj za veliko trojico Fichte, 
Schelling in Hegel – pa je bila. Na 
splošno nekako velja, da je projekt 
tega idealizma, ki mu je začetne 
temelje (če ne upoštevamo Kan-
ta) postavil Fichte, dokončal Hegel 
(tako meni najbrž večina) – ali pa 
pozni Schelling (tako menijo red-
kejši ljubitelji bolj ezoterične mi-
sli), prelomnost Jankejeve študije 
pa je razgrnitev dokazov, da je to 
dejansko naredil Fichte, toda ne v 
duhu današnjih razumevanj bistva 
nemškega idealizma, temveč v av-
tentičnem duhu tega idealizma sa-
mega.
Bukla: Kako ste reševali pre
vodne probleme? V čem je 

specifičnost Jankejevega slo
ga? V prevajalčevi opom
bi omenjate temnejša mesta 
v besedilu in pristavljate, da 
vam je nekaj takih mest po
magal razrešiti urednik Go
razd Kocijančič. 
Virk: Pri prevajanju sem se so-
očil z dvema osrednjima »tr-
dima orehoma«. Prvi je bilo 
težavno razumevanje besedi-
la, zlasti navedkov iz poznega 
 Fichteja, ki jih je brez konteksta 
izjemno težko razumeti, pa tu-
di ko imaš kontekst, ni nujno 
vse kristalno jasno – vsaj me-
ni ni bilo. Nekaj malega je razu-
mevanje otežil tudi Janke, saj je 
Fichteja (pa tudi druge) razme-
roma površno citiral in menje-
ni smisel tako še bolj zabrisal. 
Ko sem to opazil, sem poskušal pridobiti vire, iz katerih je navajal – to 
sem moral že zato, da sem si lahko ogledal kontekst iztrganih citatov − 
in tako sem Jankejevo besedilo marsikje »popravil«, kar je prineslo nekaj 
več jasnosti. Drugi trdi oreh je bil seveda terminološki.
Bukla: Morda še trši, kajne? Na prvi pogled je opaziti, da ste mar
sikje izbrali že ustaljene filozofske rešitve, pomagali pa ste si tudi 
z novotvorjenkami po opaznih analogijah z nemškimi zloženkami, 
včasih pa ste tudi inventivno ubrali nove poti na komunicirajoč na
čin. Morda nekaj besed o najtrših med trdimi orehi te vrste? 
Virk: Eden od ključnih problemov so bila precejšnja pojmovna razhaja-
nja treh portretiranih filozofov in avtorja Jankeja. Janke je v knjigi poglo-
bljeno obravnaval Schellinga, Fichteja in Hegla ter jih tudi precej citiral. 
Vsi trije so v dobršni meri uporabljali podobno terminologijo, vendar je 
tako, da isti izraz pri enem včasih dobi nekoliko drugačne pomenske od-
tenke kot pri drugem. Janke pa – kot seveda tudi drugi interpreti – razu-
me te pojme v skladu s svojo osrednjo tezo. In tu se je bilo treba odločiti, 
ali prevajati isti pojem z več besedami glede na kontekst ali izbrati eno-
ten prevedek, kar bi po svoje pač najbolj ustrezalo izvirniku. Sam sem 
se načeloma držal ustaljene slovenske prevodne filozofske terminologi-
je (ta se sicer nenehno posodablja), slediti pa sem skušal tudi temu – in v 
tem je med drugim smisel terminologije – da bi nepotrebne nesporazu-
me zmanjšal na čim manjšo mero. A kaj, ko ta terminologija pri vsakem 
od treh velikih klasikov nemškega idealizma kakega od teh pojmov pre-
vaja drugače (in to sploh ne nujno neupravičeno), pri Jankejevi obravna-
vi pa ta pojem vseskozi ohranja enovit pomen, saj ima sam pred očmi 
povezano celoto (svoje misli, ki temelji na Heglu, Schellingu in Fichteju). 
Tu je bilo potem treba krmariti in se odločati med raznimi prevajalskimi 
rešitvami (ki pa so morale prenesti tudi filozofsko preverbo) in po mož-
nosti ponuditi še kakšno novo, to pa predvsem zato, ker je osrednji dis-
kurz knjige kljub mnogim citatom vendarle Jankejev, torej sem poskušal 
najti pojme, ki ustrezajo njegovi perspektivi.
Bukla: Česa se lahko bralci v prihodnje nadejamo iz vaše prevajal
ske delavnice? 
Virk: Trenutno prevajam Brodovo biografijo Franza Kafke, načrtov za 
naprej pa za zdaj še nimam.

TOMO VIRK, dobitnik Jermanove nagrade za leto 2021

prof. dr. Tomo Virk
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... bilo je treba krmariti in se odločati med raznimi 
prevajalskimi rešitvami ...
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zgodovinsko
carole maTTHeWs

SLAŠČIČARNA 
NA VRTU
prevod: Alenka Gortan
Hiša knjig, 2021, m. v., 528 str., 14,95 €

Kdorkoli se je za trenutek ustavil na 
cvetočem vrtu ob kanalu reke in pokusil 
katero od imenitnih sladic Fay Merry-
weather, lastnice tamkajšnje slaščičar-
ne, je bil takoj očaran in se je kasneje 
tudi zaradi njih vračal v ta idilični kraj na angleškem podeželju. A v 
resnici ni Fayino življenje niti najmanj idilično: ob skrbi za slaščičarno 
in njeno poslovanje ima na grbi še bolno mamo, ki v resnici sploh ni 
tako bolehna, kot se želi prikazati v hčerkinih očeh. Zdi se, kot da je Fay 
sprijaznjena s svojim utečenim in napornim vsakdanjikom, v katerem 
se kljub občasnim obiskom dolgoletnega, precej dolgočasnega srčnega 
izbranca Anthonyja ne zgodi nič pretresljivo novega. Potem pa nekega 
dne po kanalu pripluje čedni Danny Wilde, ob katerem se začne pri-
kupna slaščičarka vesti čisto drugače. Ji bo on pokazal, da ima življenje 
tudi svetlejše in zanimivejše plati, za katere si je vredno vzeti čas? Slad-
ko branje z vonjem po slaščicah in omamnih cvetlicah z angleškega 
podeželja! > Vesna Sivec Poljanšek

micHelle moran

NEFRETETE
prevod: Anja Bakan
Hiša knjig, 2021, t. v., 525 str., 35,90 €

Znameniti doprsni kip staroegipčan-
ske kraljice Nefretete (približno 1370–
1330 pr. Kr.), ki ga hranijo v Novem 
muzeju v Berlinu že od prve razstave 
leta 1924 (nemška arheološka odprava 
ga je sicer našla leta 1912), navdušuje obiskovalce. Njen prodorni 
pogled in skrivnostni nasmešek sta navdihnila učiteljico angleščine 
in ljubiteljico zgodovine, Američanko Michelle Moran, da se je po-
dala na karierno pot pisateljice zgodovinskih romanov. Napisala jih 
je že sedem, prav vsi pa so posvečeni izjemnim ženskam iz različnih 
obdobij zgodovine. Nefretete prikaže življenjsko zgodbo prelepega 
dekleta, ki ji je usojena poroka z nekoliko nestabilnim faraonom 
Akhenatenom. Blažila in »usmerjala« naj bi njegove odločitve, ki so 
pogosto v navzkrižju s tradicijo. Toda razkošnost dvornega življenja 
jo prevzame, hkrati pa se mora z njegovo prvo soprogo boriti za me-
sto najpriljubljenejše (in najvplivnejše) žene. Medtem pa Akhenaten 
postane obseden s svojo zapuščino, ki naj bi ga naredila nesmrtnega. 
Odpravi politeizem in zapove čaščenje božanstva Atona ter ukaže 
graditev povsem novega mesta Amarne, ki naj bi simboliziralo veli-
čino njegove vladavine. S tem se zameri svečenikom, negotova pa je 
tudi podpora vojske. Roman je napisan skozi oči Nefretetine mlajše 
sestre Mutnedžmet, ki je priča njeni preobrazbi v karizmatično kra-
ljico. Čeprav je njuna sestrska ljubezen pristna, pa se med njiju vri-
nejo nepremostljive razlike. Mutnedžmet si namreč želi mirnejšega 
življenja, stran od smrtonosnih dvornih spletk … Osupljiv skok med 
politične in verske konflikte starega Egipta, ki postreže tudi z doži-
vetim prikazom vsakdanjega življenja iz sedaj že več kot tri tisočletja 
oddaljenega časa. > Aleš Cimprič

HeaTHer morris

TRI SESTRE
Tetovator iz Auschwitza, knj. 3
prevod: Ljubica Karim Rodošek
Hiša knjig, 2021, m. v., 448 str., 15,95 €

Roman Heather Morris, avtorice 
Tetovatorja iz Auschwitza in Cilki
ne poti je tretji v nizu presunljivih 
romanov, ki temeljijo na resničnih 
zgodbah preživelih iz taborišč smrti. 
Napisala jih je po srečanjih s števil-
nimi ljudmi, ki so spomine mukoma 

trgali iz sebe, da bi naslednjim generacijam predali sporočilo, kaj 
jih je ohranilo žive v najtežjih okoliščinah. Zgodba pripoveduje o 
treh sestrah Meller, rojenih na Slovaškem, ki so bile kot dekleta, 
stara 15, 17 in 19 let, v zloglasnem taborišču Auschwitz - Birkenau, 
v katerem je umrlo veliko naših rojakov. Najprej so nacisti depor-
tirali najmlajšo. Najstarejša sestra se ji je pridružila prostovoljno, 
zaradi obljube, dane očetu, da se sestre ne bodo nikoli ločile. Tretja 
sestra se je še nekaj časa skrivala, nato so ujeli tudi njo. Znova so 
se srečale v grozljivih okoliščinah taborišča in si tokrat obljubile, 
da bodo preživele. Za njihovo zgodbo je avtorica izvedela po izidu 
prvih dveh romanov, ko sta se ji iz Izraela oglasili dve izmed sester 
in jo povabili, da napiše še en roman. V slovenščino je prevede-
na tudi knjiga Zgodbe upanja, ki je poklon junaku Tetovatorja iz 
 Auschwitza. > Maja Črepinšek

carole maTTHeWs

DOM JE TAM, 
KJER JE SRCE
prevod: Alenka Gortan
Hiša knjig, 2021, m. v., 518 str., 14,95 €

Priljubljena britanska avtorica, ki si-
cer slovi po svojem smislu za humor, 
je tokrat bralcem ponudila resno 
zgodbo o nasilju v družini. Sredi noči 
se mlada Ayesha s hčerko Sabino odtihotapi od doma ter za se-
boj pusti okrutnega moža in življenje, polno strahu in bolečin. S 
travmatizirano hčerko se vkrca na avtobus in v Londonu poskusi 
najti prosto mesto v varni hiši, a sreča ni na njuni strani. Sveto-
valna delavka ju zato začasno naseli pri svoji prijateljici, ki v veliki 
prazni hiši dela družbo nekdanjemu pop zvezdniku Haydenu. Ta 
se je zaradi družinske tragedije umaknil iz javnega življenja in si v 
samoti liže rane. V hiši biva tudi ostarela obubožana Joy, ki skrbi za 
vrt, in tako se pod eno streho znajde veliko ranjenih duš. Jim bo s 
skupnimi močmi uspelo ubežati sencam preteklosti in zaživeti na 
novo? > Renate Rugelj

Heather Morris

lauren K. DenTon

POČITNIŠKA HIŠICA
prevod: Mateja Malnar Štembal
Meander, 2021, t. v., 324 str., 32 €

Lily Bishop se nekega jutra prebudi, 
na kuhinjskem pultu pa jo čakajo mo-
ževo poslovilno sporočilo in ločitveni 
papirji. Kar naenkrat potrebuje službo 
in streho nad glavo. Po spletu srečnih 
naključij se zaposli v naselju živahnih starostnikov, ki jih je življenje 
dodobra preizkušalo, na nek način pa se spoprijatelji tudi s hladno 
direktorico naselja Rose Carrigan. Vse kaže, da ima življenje z njima 
drugačne načrte, kot sta si jih zastavili sami in zgodba se lepo obrne. 
Lauren K. Denton, pogosto slavi nove začetke, prijateljstvo in druži-
no. Tudi v tokratnem romanu ne manjka slikovitih opisov ameriške-
ga juga in optimizma, ki nas ne sme nikoli zapustiti. > Beti Hlebec



rahločutno
miKe Gayle

DVA BREGOVA, ENA REKA
prevod: Sabina Imamović
Meander, 2021, t. v., 338 str., 26 €

Kerry je samohranilka, ki se preživlja s čiščenjem bogataških 
stanovanj, da bi lahko čim več časa posvetila vzgoji sina. Ra-
zen mladostne prijateljice iz popravnega doma nima nikogar na 
svetu. Noah prihaja z drugega brega reke. Izobražen je in pre-
možen, opravlja dobro plačano delo odvetnika, ima družino, in 
čeprav je bil posvojen, ve, da ga imata krušna starša rada. Zgod-
ba se začne, ko Kerry napiše Noahu pismo, v katerem mu razkrije, da je njen ljubljeni polbrat, 
za katerim je izgubila sled pred tremi desetletji, ko ga je njuni materi, težki zasvojenki, odvze-
la socialna služba. Ganljiva zgodba pripoveduje, kako se srečata čustveno odprta, neverjetno 
pogumna ženska pri štiridesetih in mlad moški, ki je boleče otroške spomine potisnil tako 
globoko vase, da je okrnil svojo zmožnost čustvene odprtosti celo do najbližjih. Zbližanje 
raste postopoma in sprva negotovo, ko pa pride na dan vsa kruta resnica, vzplamti ogenj 
prerojenja. Angleški novinar in pisatelj Mike Gayle (1970) velja za mojstra slikanja intimnih 
notranjih svetov tako moških kot žensk. V tem romanu oboje mojstrsko preplete v sporočilo, 
da drug drugega potrebujemo. Avtor stavi na čustveno odprtost do bližnjih in na družino, ki 
je najpomembnejša opora v težkih časih. > Maja Črepinšek

olivia ParKer

NA LOVU ZA LJUBEZNIJO
serija Devine in prijatelji, knj. 2
prevod: Olga Štuhec
Hiša knjig, 2021, t. v., 318 str., 33,90 €

Opus ameriške avtorice Olivie Parker je (še) skromen, a ob 
branju njenega zgodovinskega romantičnega romana, druge-
ga iz serije Devine in prijatelji, bralec dobi izkušnjo, kakršno 
pričarajo le izkušene mojstrice žanra. Charlotte Greene, ne 

ravno priljubljena mladenka v iskanju moža, in Adam Faramond, grof Rothbury in znani 
privlačni malopridnež, sta med londonsko družabno sezono spletla nenavadno prijateljstvo. 
Charlotte je že nekaj let nesrečno zaljubljena v njegovega prijatelja lorda Tristana, ki jo je 
razočaral, in prepričana je, da si Rothbury želi zveze z njegovo sestro Rosalind, zato mu v 
zameno za malo sladkega maščevanja obljublja pomoč pri osvajanju prijateljice. A Rothbury 
je v resnici skrivaj že dolgo zagledan v Charlotte ... Na prvi pogled tako neustrezen par si med 
svojim »vzajemno koristnim« prijateljstvom, spletkami in posledični komediji zmešnjav ven-
darle najde svoj srečen konec. > Klara Jarc

Paula Quinn

PREVZEL JO JE VIŠAVEC; 
ZAPELJAL JO JE VIŠAVEC
serija Otroci megle, knj. 1 in 2
prevod: Tadeja Pečkaj; Irma Kukovič
Hiša knjig, 2021, m. v., 386/398 str., 13,95 €/knjigo

V zbirki Otroci megle Paule Quinn, ameriške avtorice zgodovin-
skih ljubezenskih romanov, vpletenih v takratno politično do-
gajanje in postavljenih v okolje Škotskega višavja, bo svoje sreč-
ne konce našla mlajša generacija klana MacGregor, ki smo jo 
spoznali že v zbirki MacGregorjevi. V prvi knjigi naslednik po-
glavarja Robert MacGregor na poti na kronanje iz napadenega 
gorečega samostana reši angleško damo. Davina Mongomery 
ima skrivnost, zaradi katere ji je na sledi krvoločna nizozemska 
milica, Rob pa je odločen, da prelepo damo pred njimi obvaru-
je ... Medtem se na drugem koncu kraljestva na kraljevem slavju 
mlajši sin poglavarja Tristan MacGregor, zapeljivec in lomilec 
ženskih src, povsem nepričakovano zagleda v skrivnostno rde-
čelaso dekle. Oba sta šokirana, ko ugotovita, da sta njuna klana že dolga leta sovražna, in 
Isobel Fergusson Tristanu nikakor noče zaupati. Tristanu Isobel kljub nasilni zgodovini ne 
gre iz glave in odloči se, da jo bo poiskal na njenem domu, kjer pa ga poleg antagonistično 
nastrojene Isobel čaka še pol ducata njenih bojevitih in nagajivih bratov ... > Klara Jarc

Jill Shalvis 
Lov na božični večer

Carole Matthews  
Božična zabava

Michael Engler  

Polarko in 
izgubljeni 
jelenček
Čudovita zgodba 
o prijateljstvu, 
sočutju in 
nesebični 
medsebojni 
pomoči.

19,90 €

NOVO

Rodrigo Muñoz Avia 
Prodajalna sreče

Orson Scott Card 
Govorec za mrtve

13,95 €

14,95 €

14,95 €

13,95 €

Distribucija Avrora
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t: 040 922 522

BON21 za KNJIGE!
Več kot 6000 izdaj.

Najnižji znesek za 
koriščenje je 50 €.

GRATIS DOSTAVA Hitro 
in varno

www.galarna.si

Bon unovčite do 
31. 12. 2021.

15,95 €

Heather Morris

Tri sestre

Svetovna senzacija! 
Zadnji del trilogije Tetovator 
iz Auschwitza!  

V KOMPLETU: 20,00 €
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racHel HaWKins

ŽENA IZ ZGORNJEGA NADSTROPJA
prevod: Maša Zupančič
Hiša knjig, 2021, t. v., 344 str., 33,90 €

Ko Jane sreča Eddieja, čednega in bogatega vdovca Edwarda 
Rochestra, ima triindvajset let, nedokončano srednjo šolo, 
še nezaceljeno opeklino iz bara, kjer je delala kot natakarica, 
in sivo podnajemniško sobico v stanovanju sluzastega Johna 
Riversa. Spoznala ga je v eni izmed rejniških družin, kjer je 
živela, dokler ni komaj polnoletna izginila v svet, trdno odločena, da bo ubežala svoji temni 
preteklosti. Da ji bo uspelo in jo bo svet bogatašev, tistih, ki imajo »vse«, sprejel medse. 
Zato sedaj dela kot sprehajalka psov v četrti bogataških vil Thorfield Estates. Roman v ka-
terem se prepletajo romantični in kriminalni elementi vleče zabavne vzporednice s knjigo 
Jane Eyre. Dogajanje je prestavljeno v sodobno družbo zahodne obale ZDA, kar odločitve 
junakov in njihove cilje predrugači, ne spreminja pa njihovega temeljnega psihološkega 
profila. Bo torej tudi sodobni gospod Rochester za vedno ljubil majhno, revno in nepo-
membno Jane? Za užitek v napetem romanu ni nujno biti občudovalec Charlotte Brontë, 
zagotovo pa poznavanje poglobi bralski užitek. > Maja Črepinšek

napeto

janKo valjavec

UMAZANE ROKE
Lynx, 2021, t. v., 268 str., 31 €

Janko Valjavec (1962) piše predvsem zgodovinske kriminalke, kar 
je unikatna kombinacija – (slovenski) mojstri kriminalnega žanra 
pišejo namreč kriminalke, ki se dogajajo v sodobnem času. Valja-
vec v Umazanih rokah, ki so že njegov osmi roman, »ubije« jese-
niškega fotografa. Umor spominja na ostale likvidacije Črne roke, 
zato ga pod drobnogled vzame gestapo, a brez uspeha. Bo komi-
sarju Konradu Starmanu vendarle uspelo najti morilca? Napeta, humorna, s cinizmom prežeta 
zgodba bralca posrka vase. Sama sem si zgodbo z lahkoto predstavljala posneto na filmskem 
platnu. Avtor sam o sebi pravi, da se v človekovem življenju kar naprej nabirajo negativnosti, 
zato jih mora nekako predelati ter nevtralizirati in njemu pri tem najbolj pomaga pisanje – ob 
koncu dneva, ko konča pisanje, je zato boljši, lažji in znosnejši. > Sabina Burkeljca

lisa jeWell

BREZ NJE
prevod: Eva Žerjav
Primus, zbirka Romani, 2021, m. v., 360 str., 25,90 €

Založba Primus se je s to knjigo 
pomaknila v izdajanje prevodne 
žanrske literature, zato je seveda 
zanimivo pogledati, kakšen naslov 
so si izbrali za uvodnik v tem vse-
binskem segmentu. Lisa Jewell (1968) je angleška pisateljica, ki 
ima za seboj že skoraj dvajset romanov, objavljati pa je začela 
na prelomu tisočletja, potem ko je leta 1998 izšel njen prvenec 
Ralphova zabava (Ralph's Party), ki je pomenljiv po tem, da je 
avtorica prva tri poglavja napisala v zameno za večerjo v svoji 
najljubši restavraciji – ta izziv ji je ponudila prijateljica. Od ta-

krat skoraj vsako leto objavi kak roman, Brez nje pa je do zdaj najbrž njeno najodmevnejše delo 
iz leta 2017. Spada v kategorijo t. i. mehkih (ženskih) trilerjev, ki jih je na vrh najbolj prodajanih 
knjig že pred leti pripeljala Gillian Flynn (ta že skoraj deset let ni napisala novega romana). 
Glavna junakinja romana Brez nje, ki nam zgodbo razkriva z različnih perspektiv ter s pomoč jo 
različnih akterjev, je užaloščena mati Laurel Mack, ki je pred leti skupaj z možem prestala eno 
največjih grozodejstev – izginila jima je hči Ellie in za njo se je izgubila vsaka sled. To je uničilo 
njun zakon, iz strašljive atmosfere, v kateri sta ostala po izginotju otroka, pa je prezgodaj od 
doma pognalo tudi preostala otroka. Laurel si poskuša življenje urediti na novo, pri tem pa na-
leti na očarljivega Floyda Dunna, ki bi lahko bil njen naslednji varen pristan. Vendar se začetna 
idila skali takoj, ko spozna njegovo mlajšo hčerko; ta je osupljivo podobno njeni izginuli hčerki 
Ellie. Začetna vprašanja počasi začnejo dobivati vse manj jasne odgovore, kar seveda spodbudi 
Laurel, da skuša priti zadevi do dna. Presenetljiv konec je zagotovljen! > Samo Rugelj

Lisa Jewell



sTePHen KinG

OBSTATI 
prevod: Marko Košan
Beletrina, 2021, t. v., 1486 str., 39 €

Vizionarsko srhljivi, po obsegu najdalj-
ši samostojni roman ameriškega kralja 
srhljivk Stephena Kinga (celo daljši kot 
Tisto), po ambiciji pa megalomanski je 
Obstati prvič izšel leta 1978, vendar je 
bil takrat prisiljen skrajšati besedilo za 
približno štiristo strani. Ducat let kas-
neje, leta 1990 je (z avtorjevim pred-
govorom) izšla integralna verzija tega 
dela, ki je zdaj prevedena tudi v sloven-
ščino. Glavni junak je smrtonosni vi-
rus, ki z začetnimi simptomi spominja 
na gripo, ima pa strašljivo nadaljevanje, 
ko oboleli umrejo v strahotnih mukah, 
saj povzroča smrt v fatalnih 99,4 odstotka. Zdravila ni, saj virus pred 
tem, ko bi človeškemu telesu uspelo razviti protitelesa proti njemu, 
že toliko mutira, da je imunska obramba neuspešna. S takimi pred-
postavkami virusa, ki so ga razvili v ameriških laboratorijih v severni 
Kaliforniji, kot biološko orožje pošlje Stephen King virus v svet, tam 
pa ob širokem naboru likov, predstavi posledice ter kataklizmične 
spremembe družbe, ki sledi paniki in begu pred boleznijo. Ko so 
Kinga vprašali, kako le je lahko napisal tako obsežne romane, kot je 
Obstati, je odvrnil: »Besedo za besedo. Ko zapišeš eno besedo in po-
tem en stavek, se ti utrne ideja za naslednjega.« Roman, ki so ga štiri 
desetletja brali zgolj kot znanstvenofantastično distopijo, lahko dan-
danes zadiši po realističnemu romanu. > Samo Rugelj

vince Flynn

AMERIŠKI MORILEC
Mitch Rapp, knj. 1
prevod: Esther Kogoj
Hiša knjig, 2021, t. v., 455 str., 34,90 €

Vince Flynn (1966–2013) je bil uspešen 
ameriški avtor akcijsko-vohunskih po-
litičnih trilerjev. Ustvaril je priljublje-
nega literarnega junaka Mitcha Rappa, 
tajnega agenta Cie iz oddelka za boj 
proti terorizmu. O njem je napisal trinajst romanov (plus še enega z 
drugim likom, a umeščenega v isto knjižno vesolje – vsi pa so se uvr-
stili na priznano lestvico najbolje prodajanih knjig New York Time-
sa), po njegovi smrti pa serijo nadaljuje pisatelj Kyle Mills, ki je število 
skupnih naslovov ravno letos pripeljal že do številke dvajset. Medtem 
pa se Mitch Rapp s pričujočo knjigo prvič predstavlja slovenskemu 
bralcu. Po datumu objave gre sicer za enajsti izdani naslov, a po kro-
nološkem dogajanju prvega, tako da od izida leta 2010 velja za tiste-
ga, ki je najprimernejši za seznanitev z Rappom. Ameriški morilec 
razkrije začetek njegove kariere in razloge, ki so privedli, da je postal 
član skupine tajnih operativcev. Tematsko (opis dela tajnih agentov, 
prikaz zahtevnega urjenja, odhodi na prve misije) in geografsko (mi-
sije potekajo na različnih koncih Evrope in Bližnjega vzhoda) razno-
liki roman služi vzpostavitvi Rappove osebnosti, s tem pa odgovarja 
na osrednjo temo knjige: kakšen je človek, ki je pripravljen ubijati 
za svojo domovino. Flynnovo pisanje je tradicionalno, meja med 
»dobrimi« in »slabimi« je jasno določena in liki so pogosto označeni 
stereotipno. A to deluje romanu v prid, saj ne vsebuje delov, ki bi po 
nepotrebnem ustavljali tempo, pa tudi nekaj privlačnega je na tem, 
ko nekako veš, da bodo nepridipravi potegnili krajšo. Izvrsten staro-
šolski akcijsko-vohunski triler, ki  Mitcha Rappa ponosno postavi ob 
bok Jasonu Bournu, Jacku Reacherju in podobnim. > Aleš Cimprič
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napeto
Daniel cole

POSNEMOVALEC
prevod: Ljubica Karim Rodošek
Hiša knjig, 2021, t. v., 410 str., 34,90 €

Potem ko je delal kot bolničar, uradnik 
za zaščito živali in z reševalci Kraljeve 
mornarice, se je Daniel Cole pred pe-
timi leti odločil, da postane pisatelj s 
polnim delovnim časom. Mednarodno 
prepoznavnost mu je prinesla trilogija 
Lutka iz cunj, v nastajanju pa je tudi televizijska serija. Posnemovalec 
je povsem nov samostojen roman z novo ekipo detektivov, a se mu že 
obeta priredba za televizijo, kar ni presenetljivo, saj Colov slog pisanja 
kar kliče k ekranizaciji. Leta 1989 kriminalist Ben Chambers in mla-
di policist Adam Winter raziskujeta nenavaden umor. Nekdo je kip v 
parku zamenjal s človekom, ga namestil v držo Rodinovega Misleca in 
pustil, da zmrzne. Nekaj dni kasneje se zgodi še en umor, žrtvi pa sta 
nameščeni v položaj Michelangelovega dela Pietá in policista spozna-
ta, da imata opravka s sprevrženim serijskim morilcem, ki poustvarja 
svetovno znana umetniška dela. Ker nimata podpore nadrejenih pri 
preiskavi, uporabljata tudi nekonvencionalne metode, ki mejijo na vi-
gilantizem. Ko Chambers pri pregonu skoraj izgubi življenje, preiskava 
zastane. Sedem let kasneje pridobi mlada, a odločna policistka Jordan 
Marshall nove dokaze in uspe ji privabiti Winterja in Chambersa, da se 
ponovno posvetita preiskavi, kar sproži nov val pojavljanja »umetnin«. 
Morilec se vrne, da bi dokončal, kar je začel, in na njih je, da ga ustavijo, 
preden bo prepozno … Danielu Colu je znova uspelo pripraviti napeto 
zgodbo s hitrim tempom, posuto s pravo mero angleškega humorja. 
Glavni liki so realistični, z izdelanimi osebnostmi, dialogi ironično du-
hoviti, odnosi med njimi verjetni, kot njihovo protiutež pa je ustvaril 
resnično grozljivega in nepozabnega zlikovca. > Gordana Granatir

Akcija za bralce revije BUKLA
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Paula HaWKins

OGENJ, KI ŽE DOLGO TLI
prevod: Jure Potokar
Didakta, 2021, m. v., 340 str., 17,99 €

Angleška pisateljica Paula Hawkins 
(1972) je sprva pisala ljubezenske 
komedije, potem pa je s psihološko 
srhljivko Dekle na vlaku leta 2015 
ustvarila svojo prvo veliko uspešnico, 
po kateri je bil posnet tudi odmeven 

film. Sledil je naslednji primerek tega žanra Pod gladino (2017), v kate-
rem se je avtorica spet poigravala s pripovedjo z več različnih perspek-
tiv, podoben pristop pa je ubrala tudi v svojem tretjem psihološko-
-kriminalnem romanu Ogenj, ki že dolgo tli, ki je izvirno izšel spomladi 
2021 in se odvija na rahlo po avtoričino prilagojenih londonskih ulicah 
in kanalih, kjer nekateri živijo kar na svojih barkah. Zgodba se sproži 
v trenutku, ko v nedeljo zjutraj na njegovi barki odkrijejo truplo mla-
dega Daniela Sutherlanda, s katerim so vsaka po svoje povezane tri 
ženske. Prva je Laura, ženska, ki je v nenehnih težavah, z Danielom 
pa je preživela precej buren večer pred njegovo smrtjo. Druga je ža-
lujoča Carla, njegova teta, ki si še ni opomogla od nedavne smrti v 
svoji družini, tretja pa je Miriam, njegova soseda, ki ni ravno zgledna 
pri obveščanju policije o tem, kar je videla. Vsaka od njih ima torej 
svojo povezavo z umrlim, vsaka pa tudi svojo življenjsko zgodbo, ki kot 
ogenj že dolgo tli pod površino in samo čaka, da bo izbruhnila na dan. 
Psihološka srhljivka za prihajajoče praznike! > Samo Rugelj

Paula Hawkins
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GOVOREC ZA MRTVE
Saga o Enderju Wigginu, knj. 2
prevod: Ljubica Karim Rodošek
Hiša knjig, 2021, m. v., 476 str., 14,95 €

Govorec za mrtve je neobičajno nada-
ljevanje ZF uspešnice Enderjeva igra, 
saj se tema in zvrst romana povsem 
spremenita. Ta se je osredotočil na 
program šolanja izjemno inteligent-
nih otrok za vojaške poveljnike, ko se 
je človeštvo spopadalo z Nezemljani 
v vojni za preživetje. Med njimi je 
izstopal Ender Wiggin, ki je blestel 
v simulaciji bojevanja, a je v resnici, 
ne da bi to vedel, vodil pravo med-
zvezdno ladjevje, ki je s ksenocidom 

premagalo sovražnike. Sedaj, tri tisoč let kasneje, ko je zaradi relativ-
nosti vesoljskega potovanja star le 35 let in živi anonimno, se znajde 
na planetu z majhno katoliško kolonizacijsko naselbino, na katerem 
pa odkrijejo inteligentne domorodce še v primitivni tehnološki stop-
nji. Ko eden od njih ubije človeka, skrb za varnost ljudi postane po-
membno vprašanje, in Ender se v strahu, da bi dogodek eskaliral v 
izbris še ene rase, odloči, da bo z razumevanjem skušal premostiti 
razkorak med tujima si vrstama. Govorec za mrtve je večplastno spi-
sana pripoved, ki predhodnikovo militaristično in akcijsko ZF na-
domesti s kompleksnimi temami o človekovi nravi. Roman bi lahko 
obravnavali kot napredno zgodbo o prvem kontaktu z močno antro-
pološko in ksenološko noto (recimo dela Ursule K. Le Guin) ter stra-
hom pred kulturno kontaminacijo, po drugi strani pa gre za povest 
o odrešitvi: zaradi obžalovanja odtujeni Ender hrepeni po človeški 
povezanosti, tako intimni kot po pripadanju skupnosti. Katoliško 
okolje simbolizira teme greha, odpuščanja, žrtvovanja, odkritosti in 
sočutja, ki jih avtor polaga med prebivalce kolonije, in ob ogledalu s 
tujerodno raso spiše eno najpomembnejših ZF del o morali in mo-
rebitni etični evoluciji človeštva. Knjiga je ob izidu (1986) prejela vsa 
tri najpomembnejša cehovska priznanja: nagrade Nebula, Hugo in 
Locus. Orson Scott Card je nekoč dejal, da je spisal Enderjevo igro le 
zato, da si je vzpostavil podlago za pričujoči roman – ta pa se je ka-
sneje še razvil, tako da razširjena Enderjeva saga obsega trinajst del 
(zaključek, The Last Shadow, je izšel ravno novembra letos), med-
tem ko je v taisti svet umeščenih skupno že devetnajst knjig. Podob-
no kot zaradi filma aktualni Herbetov Peščeni planet je to klasika, ki 
je ne gre spregledati. Vrhunsko! > Aleš Cimprič

Klemen laH

GOLDFISCH
Barbarsko dejanje, knj. 1
Primus, zbirka Avtorji,  
2021, m. v., 436 str., 29 €

Policiji pride na uho, da naj bi mladi 
umetnik Rodja Razpotnik pripravljal 
pravi teroristični napad, a za rešitev 
uganke, kdaj in kje naj bi se ta zgo-
dil, jim manjka kup podatkov. V is-
kanju prepotrebnih informacij se ekipa pod vodstvom inšpektorja 
 Petroviča obrne na Rodjevo polsestro Dunjo Lužin, ki je poročena z 
vplivnim Ivanom, eno največjih živin iz pravniških vod. Je možno, da 
Dunja ve mnogo več, kot jim je pripravljena razkriti, in namenoma 
ščiti svojega polbrata? In kaj medtem pripravlja trojica, zadolžena 
za veliko odprtje posebnega trgovskega centra Goldfish, ki ga krasi 
imenitno umetniško pročelje? Počasi se iz nanizanih drobcev infor-
macij začenja ustvarjati širša slika, ki bralca med drugim vodi vse do 
spoznanja, kako usodno lahko človeka zaznamuje njegovo otroštvo, 
v katerem se začenjajo izoblikovati nastavki za material, iz katerega 
lahko posameznik gnete največje sovraštvo, pa tudi zlo … Vrhunski 
psihološki triler bralcu postreže s precizno izdelanimi profili prota-
gonistov in dovršeno nanizanim potekom dejanj, kjer ni prav nič, kot 
se izkaže na koncu, prepuščeno naključjem. Zares odličen knjižni 
prvenec vsestranskega Klemena Laha, ki kar kliče po čim prejšnjem 
nadaljevanju! > Vesna Sivec Poljanšek

Daniel silva

ANGLEŠKI VOHUN
serija Vohun Gabriel Alone, knj. 5
prevod: Anja Bakan
Hiša knjig, 2021, m. v., 492 str., 15,95 €

Kaj se zgodi, ko umre princesa? Na-
peta zgodba se začne v Gustavi na 
Saint Barthèlemyju, ko se kuhar tako 
napije, da mora kapitan poiskati no-

vega, saj na križarjenje s prijateljicama prihaja najslavnejša ženska na 
svetu. Kuharja najde, toda svetovna ikona je umorjena. Gabriel Al-
lon, legendarni izraelski vohun, tudi poklicni morilec, raziskuje, kdo 
jo je umoril. Toda pravo vprašanje je, kdo je naročil umor. Zgodba 
nas pelje v evropska mesta in hitro posrka v svet kremeljske politike, 
izraelskega vohunstva in britanske aristokracije, predvsem pa v raz-
mišljanje, kdo je dober, kdo slab in kje so meje človeške grabežljivo-
sti. Avtor, eden najboljših pisateljev mednarodnih trilerjev, je znan 
po seriji o vohunu in restavratorju umetniških del Allonu, ki tokrat 
lovi izdelovalca bomb Eamona Quinna. > Ajda Vodlan

Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah.
Neil Gaiman

 www.beremknjige.si
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Tjaša GašParič

POLNOČNA ZVEZDA
samozaložba, 2021, m. v., 400 str., 15,99 €

Avery je sprejeta na prestižno univerzo 
v Kanadi. Komaj čaka, da bo izkusila 
študentsko življenje, spoznala nove lju-
di, dolge ure predavanj pa seveda spret-
no izravnavala z obiskom zabav. Ko se 
na šolskem hodniku zaradi nepaz-
ljivosti zaleti v očarljivega temnolasca 
 Ryona, pa vsekakor ni pričakovala, da 
se bo tako hitro prvič v življenju zalju-
bila. Neznanec jo privlači, nekaj nena-
vadnega je na njem, česar si še sama ne 
zna razjasniti. Medtem pa brezskrb-
nost bivanja v kampusu prekine smrtna nesreča. V bližnjem gozdu 
naj bi zver do smrti napadla študenta. In ko šolniki sporočijo, da je 
zopet varno, najdejo novo truplo … Zmes ljubezenskega in vampir-
skega romana Polnočna zvezda je vznemirljiv prvenec domače avto-
rice, ki bo zadovoljil še tako izkušene poznavalce zvrsti. Osnovi zaplet 
nekoliko spominja na Somrak sago, a premik dogajanja iz srednješol-
skega prizorišča na univerzitetno se čuti v subtilnem prehodu roma-
na iz mladinske v t. i. »new adult« literaturo. In čeprav se med bra-
njem zaznava osrednji konflikt – nad sveža zaljubljenca se zgrinjajo 
črni oblaki v podobi vampirjev, ki ne razumejo, da je človek lahko kaj 
več kot plen – pripoved prevzame tipično formo »izreza iz življenja«. 
Avery spremljamo skozi vsakdanji urnik študentskega življenja, ko 
skuša optimalno razporejati čas med različne aktivnosti. Pri tem se 
izrisuje kot simpatična glavna junakinja z jasno izdelanimi cilji in trd-
no namero življenje okusiti po svoji volji. Srž knjige pa vseeno ostaja 
občuteno spisana romanca s pridihoma skrivnostnosti in nevarnosti 
ter polna nog spodnašajočih luksuznih zmenkov (Ryon je kakopak 
premožen), tudi po osrčju slikovite opisane kanadske divjine. Para-
normalna vampirska romanca v vsem svojem sijaju! > Aleš Cimprič

cHrisTelle DaBos

VIHAR ODMEVOV
Zrcalka, knj. 4
prevod: Živa Čebulj
Sanje, zbirka Sanje.Fantazija,  
2021, m. v., 424 str., 21 €, JAK

Četrta knjiga Zrcalke povezuje niti 
prvih treh in zbirko zaključi v veli-
kem finalu, ko padajo maske. Viharna 

zgodba Ofelije in Thorna je dozorela v strastno ljubezen, toda mlado-
poročenca jo morata skrivati, če hočeta preživeti. Ona je brezpravna 
tujka, on je prevzel lažno identiteto Lorda LUX. Skupaj skušata raz-
vozlati skrivno božjo kodo v upanju, da bosta še pravočasno prepre-
čila krušenje obokov, izginjanje ljudi in dokončno uničenje svetov. 
Naloga se zdi nemogoča, saj ne vesta, kdo je njun nasprotnik, čeprav 
prisotnost srhljivega Drugega, ki se je iztrgal iz brezčasja medzrcalja, 
vedno bolj očitno oddaja odmeve. Ofelija v upanju, da bo odkrila iz-
vor skrivnostnih odmevov, prostovoljno vstopi v najstrožje varovano 
institucijo Babilonije, kjer proučujejo zamenjance. Toda prostovolj-
no sodelovanje v krutih eksperimentih, ki spominjajo na nacistična 
mučenja, jo potiskajo na rob smrti. V zadnjem delu fantazijska te-
tralogija nadgradi iskanje odgovora na vprašanje »Kdo smo?« z zao-
strovanjem distopičnih vzporednic aktualnim okoljskim, družbenim 
in socialnim vprašanjem. Christelle Dabos (1980) je s prvo knjigo iz 
serije v velikem slogu vstopila v mednarodno areno kot prejemnica 
prve nagrade Gallimardovega natečaja za fantazijsko literaturo in 
nagrado kritikov ZDA za najboljšo knjigo leta. > Maja Črepinšek

j. r. r. TolKien

HOBIT
ali Tja in spet nazaj
prevod: Dušan Ogrizek
Mladinska knjiga, zbirka Srednji svet,  
2021, t. v., 354 str., 32,99 €

Dobra novica za vse (mlade in odra-
sle) ljubitelje fantazijske literature: 
to jesen je v zbirki Srednji svet izšel 
ponatis Hobita priljubljenega pisate-
lja in očeta fantazijske literature J. R. 
R. Tolkiena. Osveženi prevod Dušana 
Ogrizka (prvič smo ga v slovenščini 
brali pred 35 leti) je usklajen z novim 

prevodom Tolkienove trilogije Gospodar prstanov, ki ga pripravlja 
prevajalec Sergej Hvala in bo predvidoma izšel leta 2023. Legendarna 
pustolovščina simpatičnega hobita Bilba Bogatina (prej Bogataja), ki 
skupaj s pisano škratovsko druščino in pomočjo modrega čarovnika 
Gandalfa potuje v daljno deželo po izgubljeni zaklad, kljub manjšim 
spremembam osebnih, krajevnih imen in nazivov bitij ostaja eno naj-
bolj univerzalnih del in temeljni kamen fantazijske literature, napol-
njen z življenjskimi modrostmi. Po njej so nastale številne dramske, 
radijske in televizijske predelave, med njimi odmevna filmska saga 
Petra Jacksona, ki vselej znova potrjujejo Hobitovo mesto v kanonu 
klasične književnosti. Ali kot je zapisal prevajalec: »Povest o odisejadi 
hobita Bilba je tudi roman o pustolovščini življenja in o potovanju k 
samemu sebi. To pa je potovanje, na katero se ne podajamo le enkrat 
v življenju. Nemara se prav zato toliko bralcev znova in znova vrača 
k Hobitu in odkriva v njem vedno kak nov čar.« > Renate Rugelj

jaKoB KonDa

PADEC MAGIJE
Skrivnost Srži, knj. 2
Primus, zbirka Avtorji,  
2021, m. v., 374 str., 24 €

Gre za drugi del mikavne domače 
fantazije, ki temelji na slovenski mi-
tologiji. Slog pisanja je po duši soro-
den Tolkienovemu, tako da se Padec 
magije bere podobno kot »srednje-
svetna« visokofantazijska avantura, 
vendar s to razliko, da se Konda ne 

ustraši dodajati manj herojskih lastnosti »dobremu« junaku, hkrati 
pa človeči in razjasnjuje motive za grozljiva dejanja pri negativnih 
likih. Osrednji zaplet se vrti okoli vojščaka Ganeja, ki se po naključju 
znajde na mestu zaščitnika zlatorogov, nosilcev magije, in se skupaj s 
skrivnostnim ljudstvom Gorjanov skuša zoperstaviti ogromni vojski 
pod vodstvom treh skrivnostnih čarodejev. Ne umanjka spektaku-
larnih opisov bitk, kjer kosijo smrt tudi ajdi, a v svojem jedru gre za 
dokaj osebno pripoved o Ganeju, ki ga razjedajo dvomi, saj ga nasi-
lje, ki mu je priča, vedno bolj duši. Kljub vsemu pa povest ostaja še 
vedno »sproščena«, polna čudovitih opisov pokrajine in bitij iz slo-
venskega izročila, temačnejše dele pa uravnotežijo rahločutni (Ga-
nej se zagleda v Gorjanko Zarjo) in komični (njegov prijatelj Jaroslav 
poskrbi za marsikatero zdraho) predahi. Nadaljevanje, ki nadgradi 
prvenec v vseh pogledih! > Aleš Cimprič

fantazijsko

... paranormalna 
vampirska 
romanca ...

J. R. R. Tolkien (1892–1973)

Jakob Konda
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vrt in gozd
Franc PerKo

NAŠ GOZD
Skrbno gospodarjenje in nega
risbe: Aleksandra Langenfus, Robi 
Dolenc, Boštjan Košir
Kmečki glas, 2021, pt. v., 233 str., 28 €

Gozd lahko živi brez človeka, človek 
ne more brez gozda, piše na začetnih 
straneh tega priročnika za sonaravno 
gospodarjenje z gozdovi. Ker je gozd 
precej zapleten ekosistem, v katerem 
vladajo številni vzajemni učinki med 
živimi organizmi in neživim oko-
ljem, je zelo pomembno, da lastniki in 
oskrbniki gozdov dobro poznajo gozd-
no ekologijo in različne dejavnike, ki vplivajo nanjo. Palinologija je 
veda za preučevanje zgodovine gozdov, in ko jih danes občudujemo, 
se sploh ne zavedamo, da začetek sedanjih gozdov sega kakih deset 
tisoč let v preteklost, to je okoli osemdeset drevesnih generacij nazaj, 
če upoštevamo gospodarsko starost dreves. To je bil čas po zadnji 
poledenitvi, ko je gozdna vegetacija znova začela svojo osvajalno pot 
in so nastale različne vrste in oblike gozdnih sestojev. Danes ima-
mo številna zakonska izhodišča za načrtno gospodarjenje z gozdovi, 
pa tudi številne gozdnogojitvene cilje, ki jih je treba poznati. Avtor 
te strokovne monografije, nekdanji strokovni sodelavec Inštituta za 
gozdarstvo in nekdanji dolgoletni urednik Gozdarskega vestnika, je 
v osrednjem delu knjige predstavil tudi najpogostejše drevesne vrste 
in njihove značilnosti, pa tudi ukrepe za nego in pomlajevanje goz-
da, ter predstavil številne vplive (rastlinojeda divjad in lubadarji), ki 
ogrožajo naš gozd, in ponudil nasvete, kako si lahko lastniki gozdov 
pomagajo. Poučno in uporabno. > Renate Rugelj

Bojca januš

PERMAKULTURA NA 
VRTU IN V ŽIVLJENJU
Celjska Mohorjeva družba,  
zbirka Moj slovenski permakulturni vrt, 
2021, m. v., 140 str., 23 €

Permakultura, vse bolj popularna tudi 
v slovenskem okolju, že dolgo ni le 
zgolj oblika trajnostnega vrtnarjenja 
ali ekološkega kmetovanja po načelih 
ponovne rabe, pač pa mnogim pome-
ni tudi način življenja, ki utrjuje za-
upanje v samega sebe in svet okrog nas 
ter vrača zadovoljstvo v vsak nov dan. 
Zato je tudi pričujoči vodnik mnogo več kot le pregleden vrtnarski 
ali gospodinjski priročnik. Spisala ga je priljubljena »permakulturni-
ca«, lastnica bloga Permakultura za telebane (Gajin vrt) in avtorica 
knjige Permakulturni vrt (2013), zamišljen pa je kot prvi v zbirki pe-
tih knjig. In kot se za uvod v novo zbirko spodobi, je normalno, da je 
v njem najprej nekaj osnov za tiste, ki prvič razmišljajo o tem, kako 
zasnovati svoj permakulturni vrt in kako se izogniti najpogostejšim 
napakam. V nadaljevanju pa nas Bojca Januš na podlagi dolgoletnih 
izkušenj uči tudi širšega sodelovanja z naravo, kako ustvariti mir in 
harmonijo v svojem domu, pa tudi v duši. Ne čudite se torej, če bo-
ste v tem res izvirno zasnovanem priročniku poleg idej za pridelavo 
ekološke zelenjave našli tudi koristne napotke za izgradnjo prepro-
stega vrtnega ognjišča, pa sedemdnevni jedilnik za zdravo hujšanje 
ali celo ideje, kako si za mrzlo zimo sešiti toplo prešito odejo in z 
domačim naravnim premazom obnoviti starinsko posteljo. Čudovit 
šopek pisanih življenjskih modrosti, ki jih pozitivno naravnana avto-
rica prijazno predaja mlajšim rodovom. > Renate Rugelj

... gozd je 
precej zapleten 

ekosistem ...

... izvirno 
zasnovan 

priročnik ...

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

Z ZGODBAMI  
O DIVJINI 
NAZAJ K SEBI 
Čarobne zgodbe o divjini vsakemu 
podarijo, kar potrebuje –  
svobodo, mir, pogum, hvaležnost …

Nova knjiga 
avtorice uspešnic 
Modrost volkov in 

Modrost starih 
psov
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Elli H. Radinger, ki nas je navdušila tako s svojima knjigama kot s predavanji po Sloveniji, nam tokrat 
ponuja plod dvajsetletnih izkušenj preučevanja divjine: čarobne zgodbe in spoznanja o vzpored-
nicah med divjino in človekom. Kajti divjina vsakomur podari, kar potrebuje – svobodo, mir, pogum, 
hvaležnost … Najdemo pa jo lahko tudi v bližnjem gozdu, na travniku, na dvorišču … ali v sebi. 

UNOVČITE BON21 V TRGOVINAH MLADINSKE KNJIGE.
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Dušica Kunaver, irena mušič HaBjan

PO POTEH  
LJUDSKIH PRIPOVEDI
Izleti ob bregovih Save 
ilustracije: Jernej Myint
fotografije: Dan Briški et al.
Planinska zveza Slovenije,  
2021, t. v., 208 str., 34,90 €

Nov vodnik za družine z otroki (od 
najmlajših pa vse do najstnikov) nas 
vodi iz Ljubljane proti Gorenjski ob 
bregovih Save in nato nazaj. Trideset 
izletov je narejenih na podlagi zgodb 
ljudskega izročila, ki jih opiše in citi-
ra Dušica Kunaver, nato pa planinsko 
pot in vse podrobnosti, ki jih družina 
potrebuje za varen, toda nepozaben 
pohodniški dan opiše gorska reševalka 
Irena Mušič Habjan, z ilustracijami pa 
pospremi Jernej Myint. Po eni strani 
je čudovito delo – katerega pobudnik 
je bil urednik Planinskega vestnika in 
Planinske založbe Vladimir Habjan 
– ki motivira mlade bralce, da se od-
pravijo v hribe. Po drugi strani je tudi poklon naši bogati preteklosti, 
tako ljudskemu izročilu kot navsezadnje dolgi alpinistični in planin-
ski tradiciji. Naši predniki so namreč vedno hodili v hribe, gore pa so 
bile njihovo zatočišče tudi v vojnih časih. Zato prav nič ne preseneča, 
da je toliko ljudskih pripovedi povezanih z našim hribovjem in viso-
kogorjem. Vabljeni k branju – potopili se boste v skrivnostne zgodbe 
o ajdovski deklici, blejskih vilah, Pegamu in Lambergerju, razisko-
vali Triglav in Zlatorogovo kraljestvo, Skrivnostno jezero v Mežakli 
in druge mistične kraje ter bitja. Ne bodite presenečeni, če vas bodo 
tako navdušili, da boste iskali svoje pohodne čevlje. > Ajda Vodlan

milena mileva Blažić, maTeja 
KreGar GliHa, KasilDa BeDenK

PRAVLJIČNA IN 
LITERARNA LJUBLJANA
fotografije: Dunja Wedam
Morfemplus, 2021, t. v., 105 str., 24,90 €

Četudi se vam zdi, da poznate sloven-
sko prestolnico do obisti, vas ta knjiga 
vabi, da se skupaj z njo znova odpravi-

te na sprehod, na katerem boste odkrili toliko novih informacij, da bo-
ste prihodnjič gledali Ljubljano s čisto drugimi očmi! Avtorice te zelo 
dragocene knjige, namenjene otrokom vseh starosti, pa tudi odraslim, 
so namreč v njej razgrnile ideje za različne poti po slovenski prestolni-
ci, ki so jih obogatile z zanimivimi razlagami o zgodovini, znamenitih 
osebnostih in posebnostih, jih nato nadgradile tudi z izseki literarnih 
del (večinoma mladinskih) avtorjev iz različnih obdobij ustvarjanja, 
vse skupaj pa so zaokrožile še s skrajšano različico znanstvenega član-
ka, ki utemeljuje odlične povezave med raziskovanjem Ljubljane in so-
časnim usvajanjem različnih vzgojno-izobraževalnih ciljev v obdobju 
od vrtca pa vse do srednje šole. Knjigo bogati tudi zemljevid z različno 
dolgimi potmi, vsaka točka na njih je predstavljena z manjšim izsekom 
iz načrta mesta, vse skupaj pa je zavito v obilje pregledno nanizanih 
informacij in različnega slikovnega gradiva, ki daje piko na i celotne-
mu potepu po Ljubljani. Zelo osvežujoče in domiselno zasnovano in-
formativno čtivo, polno idej za nova odkrivanja glavnega mesta naše 
države! > Vesna Sivec Poljanšek

na pot

Naročanje: 01 473 53 79,  
karmen@czd-kmeckiglas.si,  

zalozba.kmeckiglas.com

 NAŠ GOZD  
 Franc Perko 
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 PLETARSKI   
 PRIROČNIK  

 Jasmina Klopčič,  
 Janja Smrkolj 

 27,90 EUR 

Med 17. novembrom in  
20. decembrom izkoristite praznični,  

20-ODSTOTNI
NOVOLETNI POPUST na redne cene. 

NOVOSTI
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vicKy cHoWn, Kim WalKer

DOMAČA  
ZELIŠČNA LEKARNA
Zdravilni zeliščni pripravki
fotografije: Sarah Cuttle
prevod: Tanja Rojc
Vita, 2021, t. v., 189 str., 24,95 €

Arheološka dejstva dokazujejo, da je 
uporaba rastlin in rastlinskih izvleč-
kov v zdravilne namene obstajala že v 
pradavnini, in sploh ni čudno, da se je 
zeliščarstvo ohranilo od neandertalca 
pa vse do današnjih dni. Lepo obliko-
van priročnik dveh angleških sodobnih 
zeliščaric združuje vsa tradicionalna 
znanja o nabiranju vsakdanjih rastlin, 
njihovem shranjevanju in izdelavi ze-
liščnih pripravkov, poparkov, prevretkov, tinktur in sirupov. Poleg 
izdelkov za uživanje v knjigi najdemo veliko nasvetov tudi za zuna-
njo uporabo zdravilnih zelišč od kopeli, obkladkov, mazil in zeliščnih 
olj. Ob upoštevanju najnovejših znanstvenih raziskav in z dobrim 
razumevanjem delovanja telesa se lahko izognemo uporabi pravih 
zdravil in manjše zdravstvene tegobe (pretegnjene mišice, krčne žile, 
bolečine v želodcu, nespečnost, tesnobo, oslabljen imunski sistem, 
manjše rane, kašelj, glavobol …) poskusimo odpraviti z doma pripra-
vljenimi naravnimi zelišči. Tudi aknasto kožo, ekceme, pike in ugrize 
insektov lahko umirimo s protivnetnimi pripravki, na koncu knjige 
pa je dodan še seznam nekaterih domačih zeliščarjev, h katerim se 
lahko zatečete po sestavine in pripomočke ter seveda tudi njihove 
izdelke. > Renate Rugelj

priročniki
joe Friel, jim ruTBerG

KOLESARJENJE  
POD STREHO
Kako najbolje izkoristiti 
kolesarjenje v zaprtih prostorih, 
pametne trenažerje, tečaje in 
aplikacije
prevod: Jolanda Blokar
Aktivni mediji, 2021, m. v., 271 str., 24,90 €

Pandemija je pri mnogih rekreativnih, a tudi tekmovalnih športih 
povzročila revolucijo, kar velja tudi za navidezno kolesarsko dirka-
nje, ki ga s pomočjo ustrezne tehnologije lahko izvajamo kar doma, 
to pa bo v prihodnosti gotovo še pridobilo na pomenu. Govori se, 
da bi e-kolesarske dirke lahko postale celo olimpijski šport. Tudi v 
profesionalnem kolesarstvu so se dirke znašle v težavah, saj morajo 
za sponzorje tekmovati z drugimi športi, stroški organizacije profe-
sionalne dirke pa so ogromni in še naraščajo, zato se e-dirke kaže-
jo kot priročna alternativa. V knjigi Kolesarjenje pod streho avtorja 
predstavita vse, kar morate vedeti, da boste imeli od kolesarjenja v 
zaprtih prostorih kar največ in da boste v njem tudi uživali. Odgo-
vorita tudi na ključna vprašanja o kolesarjenju v zaprtih prostorih, 
recimo naslednja: Kako združiti notranjo pripravljenost z zunanjo? 
Ali obstajajo psihološke razlike med kolesarjenjem v zaprtih pro-
storih in na prostem? Kakšno opremo in tehnologijo potrebujete, 
da začnete kolesariti v zaprtih prostorih? Kako uredite prostor za 
trening doma? Kako namensko združite notranji trening z dirkami 
na prostem in drugimi prireditvami? Naj bo vaš trening v zaprtem 
prostoru načrtovan drugače od vožnje na prostem? Kako se vključite 
v navidezne skupinske vožnje ali e-tekmovanja? Uporaben priročnik 
za kolesarjenje v 21. stoletju! > Samo Rugelj

Planinska trgovina PZS   Informacije in naročila na sedežu PZS: Ob železnici 30 a, Ljubljana, v času uradnih ur, po pošti: p. p. 214, SI-1001 
Ljubljana, po telefonu: 01 43 45 684 v času uradnih ur, faksu: 01 43 45 691, brezplačna telefonska številka: 080 1893 (24 ur na dan, vse dni v 
letu), e-naročila: narocilo@pzs.si ali spletna trgovina PZS: http://trgovina.pzs.si. Uradne ure v Planinski založbi PZS, Ljubljana, Ob železnici 30 a: 
v ponedeljek in četrtek od 9. do 15. ure, sredo od 9. do 17. ure, petek od 9. do 13. ure (odmor za malico: 10.30–11.00).

- Nov vodnik za družine 
z otroki.
- Vodi nas ob bregovih 
Save – od ljubljanskega 
zmaja do podkorenske 
pehtre babe – po 
desnem bregu reke 
navzgor in po levem 
bregu reke nazaj v 
Ljubljano.
- Izmed stoterih pripove-
di, ki jih hrani gorenjska 
ljudska zakladnica, jih 
vodnik obuja trideset.

- Vodnik do nekdanjih 
glavnih mejnih kam-
nov rapalske meje.
- 61 izletov in 
gorskih tur od Peči na 
zahodni tromeji do 
Paravičeve mize na 
hrvaški meji.
- Mnogi markantni 
vrhovi (Ponce, Mo-
jstrovka, Triglav,…), 
znane planinske 
točke in hribovja.

DDV je vključen v ceno.  

PO POTEH LJUDSKIH PRIPOVEDI,
Izleti ob bregovih Save

Dušica Kunaver in Irena Mušič Habjan

22,90 €

- Pri vsakem izletu je na kratko predstavljen cilj, 
značilnosti poti in morebitne zanimivosti.
- Opisi vzponov in sestopov z opornimi točkami.
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34,90 €

Po poteh 
ljudskih

pripovedi

Po poteh 
ljudskih

pripovedi

dušica kunaver in irena mušič habjan

i z l e t i  
o b  b r e g o v i h  s a v e

Kako lepo se je pogovarjati o naših pravljicah in gorah, tudi v čemernem 
in deževnem vremenu in samo v copatih ali pa tudi v prijetnem krogu 
najmlajših, ki komaj čakajo, da bodo slišali zanimive pripovedi − brez konca 
in kraja. Navzamemo se njihovega koprnenja po zanimivem in lepem  
in že sledijo pogovori o tem, kako se pravljicam in goram lahko približamo, 
kaj vse potrebujemo in kako se pripravimo.
Med pravljicami so vesele in žalostne, vmes so tudi takšne, ki še niso zelo 
znane. Govorijo pa prav tako o naših gorah in še posebej o njihovih imenih. 
Tako kot imena pravljičnih bitij nam tudi imena naših gora pričajo  
o izročilu iz davnih časov.
Opisi izletov v naši knjigi nas vodijo po poti ljudskih pripovedi ob Savi  
– od ljubljanskega zmaja do podkorenske pehtre babe – po desnem bregu 
reke navzgor in po levem bregu reke spet nazaj v Ljubljano.

France Malešič

Knjiga je zakladnica pravljic in pripovedk, ki bo pritegnila zanimanje tako 
mlajših kot tudi starejših. Brali jo bomo vsakdanji ljudje, nekje na samem,  
v tišini in z lepim razgledom – na vrhu domišljijskega sveta sedanjega časa.

Jernej Myint, ilustrator
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Ilustracije Jernej Myint

34,90 €
JULIJSKE ALPE  |   Mangart  |   Foto: Aljaž Žnidaršič
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PLANINSKI
KOLEDAR

2022
Prekrasni 
trenutki vseh 
letnih časov.

4,90 €

MEJA NA RAZVODNICI,
planinsko-zgodovinski vodnik

Dušan Škodič

- Zbrani izleti in planinske ture.
- Zgodbe, ki nas bodo ponesle v čase, ko je 
bila naša dežela razdeljena z vsiljeno mejo 
in je bila Primorska odrezana od Slovenije.

... lepo oblikovan 
priročnik o 
nabiranju in 

izdelavi zeliščnih 
pripravkov ...
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DOBRA  
SLOVENSKA KUHINJA
izbor receptov: Slavko Adamlje
fotografije: Tomo Jeseničnik
Mladinska knjiga, zbirka Zlata Slovenija, 
2021, t. v., 213 str., 24,99 €

V letu 2021 praznujemo 30. obletnico 
razglasitve samostojne Republike Slo-
venije in to pomembno obletnico so v 
Mladinski založbi proslavili z izdajo zbirke Zlata Slovenija, ki prinaša 
pet čudovitih knjig o naši kulturni dediščini. In ker »prazen žakelj ne 
stoji pokonci«, kot pravi pregovor, je v predzadnjem mesecu jubilej-
nega leta 2021 izšla tudi Dobra slovenska kuhinja, ki slavi dragoceno 
tradicijo slovenske kulinarike. Razdeljena je po regijah, saj se prav vse 
ponašajo z lokalnimi specialitetami in nakazujejo na našo bogato raz-
nolikost: Gorenjska kuhinja, Dolenjska in belokranjska kuhinja, Ko-
roška kuhinja, Štajerska in prekmurska kuhinja ter Primorska in no-
tranjska kuhinja. Med recepti, ki jih je izbral Slavko Adamlje, najdemo 
najbolj znane slovenske tradicionalne jedi, kot so krofi, pa potica, krhki 
flancati, krvavice, ajdova kaša, bujta repa, idrijski žlinkrofi, in pa tudi 
nekatere dandanes že morda manj znane jedi, kot so na primer mavžlji 
pa kulinji in čompe. To čudovito počastitev slovenske gastronomije, ki 
v zadnjih letih postaja tudi vse bolj svetovno prepoznavna, je s foto-
grafijami obogatil Tomo Jeseničnik. Odlična priložnost, da preizkusite 
nove recepte, ki jih morda še ne poznate, in razveselite svoje najbližje. 
Saj veste, da gre ljubezen skozi želodec. > Ajda Vodlan

SREBRNA ŽLICA
prevod: Luka Novak
Didakta, 2021, t. v., 368 str., 55 €

Vrhunska knjiga o italijanski kuhinji, 
ki je bila prvič natisnjena leta 1950, 
prinaša več kot 170 receptov, nabranih 
in zapisanih po raznolikih pokrajinah 
Italije, in v vsaki pravi italijanski ku-
hinji spada med družinsko srebrnino 
ter se skupaj s kulinaričnimi veščinami 
prenaša iz roda v rod. Večkrat prevedena knjiga velja za najbolj pre-
poznaven in referenčen nabor skrbno izbranih klasičnih receptov, 
ki razkrivajo mnoge skrivnosti italijanske kuhinje. Njena angleška 
različica je pravi hit po celem svetu. V prvem razdelku najdemo na-
vodila za osnovne recepte, kot so razne jušne osnove, paradižnikova 
omaka, bešameli, testo za pico in sveže jajčne testenine, sledijo pred-
jedi (antipasti), kot so pogače, fokače, bruskete in solate, potem za-
četne jedi (primi piatti) kot razni špageti, rezanci, lazanje, kaneloni, 
njoki in nato glavne jedi (secondi piatti), kot so ribje jedi, govedina, 
jagnjetina, piščanec in pica, zelenjavnim prilogam pa sledijo še seve-
da priljubljene italijanske sladice (dolci), kot so panakota, maskar-
pone, marmorni kolač, vetrci, kanoli, krostate, tiramisu, sladoledi in 
sorbeti. Poleg elegantnih fotografij, na katerih je lepo videti, kako je 
treba te italijanske jedi tudi postreči, velja omeniti še informativne 
dodatke, zanimive opise izvora jedi ali pomen njihovega imena, npr. 
penne all'arrabiata so jezni peresniki, pri čemer arrabiata namiguje 
na pekoč čili, ki ga dodajajo tej tradicionalni jedi iz okolice Rima. 
Če želimo kuhati kot Italijani, potem je ta razkošna kuharska knjiga 
gotovo prava izbira. > Renate Rugelj

janez BoGaTaj

SLANI, SLADKI, 
DOBRO ZVITI, 
ŠTRUKLJI TEKNEJO,  
ČE SMO LAČNI ALI SITI!
fotografije: T. Jeseničnik, J. Bogataj
Hart, 2021, t. v., 175 str., 23,90 €

Sodobne raziskave so pokazale, da 
so štruklji (močnate jedi iz zvitega testa z različnimi nadevi, ki jih 
kuhamo, pečemo ali parimo) ali njihovi »bližnji sorodniki« priso-
tni v prehranskih kulturah in jedilnikih vseh pokrajin Slovenije in 
tudi v skoraj vseh štiriindvajsetih gastronomskih regijah. Razlikujejo 
se seveda po načinu priprave, nadevih (sladki ali slani), vrsti testa 
(vlečeno, krompirjevo, ajdovo …) in drugem. Prav njihova zapletena 
zgodovina in številne sorodne različice so v letu 2021, ko je Sloveni-
ja evropska regija gastronomije, navdihnile profesorja Bogataja, da 
nam jih pobliže predstavi v priročni knjigi. V njej so opisane šte-
vilne vrste štrukljev, značilne za posamezne regije, od krompirjevih 
štrukljev, ki so jih pripravljali v vaseh na obrobju Ljubljane, do peh-
tranovih, sirovih ali skutnih, pa tudi ocvirkovih. Na Notranjskem so 
poleg krompirjevih poznani še kruhovi štruklji s slanim nadevom 
iz suhega svinjskega mesa, v poletnem času pa so kuhali tudi figove 
štruklje. Mnogi avtorji so izvor štrukljev pripisovali dolenjski regiji, 
kjer so precej množično in raznoliko zastopani, o njih pa je v svojih 
terenskih zapisih pogosto pisal tudi Janez Trdina. V Prekmurju so 
bili podobno kot v Prlekiji štruklji manj poznani, tam so od močna-
tih jedi prevladovali različne pogače in retaši. Na širšem območju 
Štajerske pa so najbolj razširjeni štruklji s skutnim nadevom, ki jih 
kuhajo v vodi s kislo smetano in soljo, v Spodnji Savinjski dolini pa 
v poznojesenskem in zimskem času štruklje včasih nadevajo tudi s 
kislim zeljem, čebulo, česnom in maščobo ter jih ponudijo kot sa-
mostojno jed ali prilogo. Štruklji so slastna jed, ki jo z veseljem po-
strežejo (in pojedo) na marsikateri slovenski mizi, in kot pravi naslov 
tega nadvse uporabnega priročnika: slani, sladki, dobro zviti, štruklji 
teknejo, če smo lačni ali siti! > Beti Hlebec

marK Hyman

PEGANSKA DIETA
21 praktičnih načel za 
izboljšanje zdravja v svetu, 
polnem zmede o prehrani
prevod: Nives Kokeza
Primus, zbirka InZdravje,  
2021, m. v., 285 str., 25,90 €

Najti kombinacijo živil in prehranje-
vanja, da bi ohranjali vitalnost oziroma jo podaljšali daleč v pozna 
leta, je nekakšen sveti gral sodobnih nutricionistov in prehranskih 
strokovnjakov. Mednje spada tudi Mark Hyman (1959), ameriški 
zdravnik in avtor mnogih knjig o (pre)hrani, ki ga s knjigo Pegan
ska dieta dobivamo tudi v prvem slovenskem prevodu. Hyman v tej 
knjigi z malce nenavadnim naslovom (izvirno je izšla na začetku leta 
2021) skuša v sinergično celoto povezati dva pola sodobnega nači-
na prehranjevanja: paleo prehranjevanje, ki se izogiba predelanim 
živilom ter propagira logiko vnašanja zdravih maščob in mesa ter 
zelenjave in sadja, in na drugi strani veganstvo, ki odklanja meso in 
druga živila živalskega izvora ter skuša najti potrebne hranilne snovi 
v rastlinski prehrani, vključujoč tudi raznovrstne plodove in semena. 
Peganska dieta je kombinacija prehranjevanja, podana v enaindvaj-
setih načelih; ne odpoveduje se mesu, saj je po Hymanovem mnenju 
le-to lahko zdravilno (če gre za ekološko meso iz proste reje), vklju-
čuje tudi maščobe, raznovrstno zelenjavo in živila vseh barv, v veliki 
meri pa se odpoveduje sladkorju, kavi in alkoholu. Načela vnašanja 
hrane so samo en del vsebine, kajti Hyman v nadaljevanju osnove 
razširi še na principe razstrupljanja telesa, priporoča personalizira-
no prehrano, svetuje skrb za črevesje, uživanje hrane za dolgoživost 
ter poudarja, da je treba k zdravemu prehranjevanju pristopati celo-
vito, z vključevanjem zdravih navad, k temu pa pritegniti tudi svoje 
otroke. Zdravorazumski vodnik po zdravi prehrani! > Samo Rugelj

kulinarika
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roBerT ličen

BODI NAJPREJ ČLOVEK
Podjetniški center Pegasus,  
2021, m. v., 189 str., 24,70 €

Se zmorete ustaviti – prej, kot vas mor-
da ustavi bolezen ali kaj drugega – in 
se iskreno vprašati, ali ste zadovoljni z 
vsemi platmi svojega življenja? Ste našli 
poslanstvo v njem ter ga živite polno in 
predano? Ne, z vami ni nič narobe, če na takšna vprašanja ne zmorete 
odgovoriti pritrdilno, so vam pa lahko po drugi strani odličen kompas 
na poti do spoznanja, kje ste v določenem obdobju. Včasih se namreč 
zdi, da je naše življenje čisto v redu, dokler nas en sam dogodek – ki se 
kasneje vedno izkaže za »usodnega« – scela ne dotolče. Točno tako se 
je zgodilo tudi mladi in uspešni raziskovalki Mariji, osrednjemu liku 
zgodbe, ki jo je Ličen spretno vtkal v večji del knjige z enim samim na-
menom: preko posameznih poglavij, ki se večino časa odvijajo v tera-
pevtski sobi, in preko določenih pripetljajev protagonistke Marije nas 
avtor vodi k razmislekom o medsebojnih odnosih ter k samoizpraševa-
nju o smislu in namenu našega življenja. Ličen se v svoji prvi knjigi iz 
serije o osebnostni in poslovni rasti ves čas spretno izogiba sicer tako 
zelo priljubljenim »instantnim naukom« za srečno življenje in vso svo-
jo energijo raje usmeri v razčlenjevanje in razumevanje človekove biti. 
Na podlagi tega lahko začne prav vsak spreminjati ukoreninjene vzorce 
in si tlakovati novo pot. Takšno, na kateri naj bo vsak od nas najprej 
človek! Vse drugo bo prišlo samo od sebe. > Vesna Sivec Poljanšek

poslovna in osebna rast
ryan HoliDay

UMIRJENOST JE KLJUČ
prevod: Niki Neubauer
UMco, 2021, m. v., 259 str., 22 €

Ameriški mislec Ryan Holiday, ki se 
po zimzelene modrosti vrača v anti-
ko in polpreteklo zgodovino, s knjigo 
Umirjenost je ključ sklepa knjižno tri-
logijo, ki jo je začel z delom Ego je naš 
sovražnik (kako nas ego lahko zaslepi 

in nam onemogoča nadaljnje konstruktivno delovanje) in nadaljeval 
s knjigo Ovira je pot (kako nas prepreke lahko marsičesa naučijo in 
nam dajo spodbudo za napredovanje). Tokrat se je posvetil umirjeno-
sti kot ključni lastnosti mnogih velikih voditeljev, mislecev, umetnikov, 
športnikov in vizionarjev, saj se jim je z njo v kritičnih trenutkih in ob 
pomembnih odločitvah uspelo osredotočiti na bistvo in poiskati pravi 
izhod. Včasih umirjenost sicer cinično zamenjujejo z lenobnostjo in 
neodločenostjo, vendar pa pomeni ključ do osebne mojstritve, disci-
pline in osredotočenosti. Umirjenost nam omogoča doseči višje cilje in 
uravnavati razpoloženje, z njo se lahko izognemo različnim motnjam 
in pridemo do globljih spoznanj. Holiday v knjigi analizira širok nabor 
največjih mislecev iz zgodovine od Konfucija do Seneke in od Marka 
Avrelija do Leonarda da Vincija ter nam razkrije, kaj je umirjenost in 
kako jo je mogoče doseči. Ob tem pokaže na mnogo osebnosti, ki so 
izkoristile njeno moč: od Winstona Churchilla, ki je svoje burno javno 
življenje uravnovešal z zidarjenjem in polaganjem opek na svojem po-
sestvu v Chartwellu, do Anne Frank, ki je grozote vojne prenašala tako, 
da je zapisovala impresije o svoji ljubezni do narave. V pravem času 
in s prepoznavnim pripovednim slogom nas najnovejša knjiga Ryana 
Holidayja opremlja in seznanja z vsem, kar potrebujemo za umirjenost 
v tem kaotičnem (pandemičnem) svetu. > Samo Rugelj

morGan Housel

PSIHOLOGIJA DENARJA
Brezčasni nauki o premoženju, 
pohlepu in sreči
prevod: Niki Neubauer
UMco, 2021, m. v., 321 str., 24,90 €

Ljudje z denarjem počnejo nore reči 
– vendar večinoma niso nori; to že ne-
kje na začetku tega zdravorazumskega 
dela, ki se ukvarja z eno najpomemb-
nejših reči – denarjem, ki smo mu v sodobni civilizaciji izpostavljeni 
(skoraj) vsak dan v življenju, zapiše Morgan Housel, izurjen pisec 
o finančnih temah, ki je za svoje publicistično delo prejel kar nekaj 
nagrad, obenem pa tudi v zasebnem življenju poskrbel za ustrez no 
ravnotežje med svojimi prihodki in izdatki. V najbrž najboljši knjigi 
o denarju in osebnih financah po legendarni Bogati očka, revni očka, 
ki jo je že kar daljnega leta 1998 napisal Robert T. Kiyosaki (in ki je v 
nasled njih letih potem dobila mnogo nadaljevanj), Housel izhaja iz 
premise, da dobro ravnanje in upravljanje denarja ni nujno odvisno 
od tega, kaj veste, temveč je pogosto povezano z vašim obnašanjem 
nasploh. Obnašanja pa se je težko naučiti, to je problem tudi zelo 
pametnih ljudi. V resnici denarno področje, torej investiranje, var-
čevanje, osebne finance, poslovne odločitve itn., običajno poučujejo 
kot nekaj, kar je neposredno povezano z matematiko, pri kateri nam 
podatki in formule natančno povedo, kaj je treba storiti. Vendar pa 
v realnem svetu ljudje denarnih odločitev velikokrat ne sprejmejo 
na podlagi tabel. Sprejmejo jih ob jedilni mizi s partnerjem doma 
ali v lokalu, v sejni sobi, ob športni vadbi ali pa med sproščenim po-
govorom s prijatelji, kjer pomembno vlogo pri odločanju igrajo tudi 
posameznikova zgodovina, njegov osebni pogled na svet, njegov ego, 
oglaševanje, ki mu je izpostavljen, in raznovrstne spodbude iz okoli-
ce, ki so med seboj premešane v unikaten koktajl. Avtor nas v knjigi 
s širokim zamahom popelje na pot razmišljanja o osebnih financah, 
pokaže, kako in zakaj različne generacije povsem drugače gledajo na 
različne tipe varčevanja, priporoča varčevanje in prilagajanje izdat-
kov lastnim prihodkom kot nesporno uspešno življenjsko filozofijo, 
čas pa kot element, ki našim naložbam šele dolgoročno razpre krila, 
s svojimi podkovanimi zgodbami pa predstavi načine, kako razviti 
boljši občutek za ravnanje z denarjem. > Samo Rugelj

cHris voss, TaHl raz

NIKOLI NA POL
Pogajajte se, kot da gre za 
življenje ali smrt
prevod: Jedrt Lapuh Maležič
Miš, 2021, m. v., 259 str., 27,95 €

Če pogledamo na svoje življenje z malo 
drugačne perspektive, potem je res, kar 
trdi Chris Voss, da gre v njem za eno 
samo verigo pogajanj, od tega, kje boš sedel v šoli, prek tega, kakšne 
pogoje za delo boš imel v službi, do tega, kam bo šla družina na počit-
nice. Chris Voss je dolgoletni mednarodni pogajalec pri ugrabitvah pri 
ameriškem Zveznem preiskovalnem uradu (FBI), hkrati pa je bil tudi 
predstavnik FBI za pogajanja o talcih pri ameriškem Svetu za nacional-
no varnost. Kasneje se je začel s pogajanji ukvarjati tudi v okviru svoje-
ga podjetja, stranski produkt pa je tudi velika knjižna uspešnica Nikoli 
na pol, v kateri Voss zainteresiranemu bralcu posreduje svoje izkušnje 
pri prizadevanjih za dosego lastnih ciljev, pa naj gre za banalne pri-
mere v službi, s katerimi skušate nadrejenega pripeljati do tega, da so 
določene delovne aktivnosti v resnici nepotrebne, pa do najzahtevnej-
ših primerov pogajanja s kriminalci in teroristi, kjer gre dobesedno za 
življenje zajetih talcev. Knjiga, ki vam lahko ob primerni uporabi zelo 
hitro odpre katera od vrat, ki se zdijo povsem zaprta. > Samo Rugelj

Ryan Holiday



Aljoša Bagola, avtor uspešnice  
Kako izgoreti in vzeti življenje v svoje roke, 
je po obdobju izgorelosti začel tip(k)ati 
za srečo. Nastala je še ena pronicljiva 
mojstrovina, polna presenetljivih 
miselnih obratov in vratolomnih 
besednih vragolij. Pomagala vam bo 
prepoznati srečo v vseh njenih številnih 
odtenkih – z zdravim sprejemanjem 
svojih temnih plati in pogumnim 
uresničevanjem svoje edinstvenosti.
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duhovnost in osebna rast
Wayne W. Dyer

RADOST JE POT
prevod: Anaja Sever
Primus, zbirka NeZavedno,  
2021, m. v., 201 str., 24 €

Ta knjiga je kot ustvarjena za trenut-
ke, ko se vam zdi, da vam je življenje 
preprosto obrnilo hrbet! Dr. Dyer, av-
tor številnih svetovnih uspešnic o mo-
tivaciji, v njej pojasnjuje, da se ključ 
do uspeha skriva v naših prepričanjih in miselni naravnanosti. Če 
se nečesa že vnaprej lotimo s figo v žepu, pravi, potem ni druge, kot 
da se bo udejanjilo vse najslabše. Zato nam blago polaga na srce, naj 
svoja negativna prepričanja spremenimo v pozitivna, in že kmalu 
se bo začelo življenje vrteti pred nami v svetlejši ter bolj vedri sliki. 
Kdor dvomi o njegovih nasvetih, naj se za začetek loti čisto prepro-
stih nalog. Že zjutraj naj se denimo odloči, da štiriindvajset ur ne bo 
zaužil ničesar nezdravega, ali pa naj, sploh če prej ni kaj dosti dal na 
rekreacijo, za začetek preteče kilometer poti, postopoma pa naj svoj 
tek nato vedno bolj podaljšuje. Tovrstne pozitivne preizkušnje nam 
dajejo namreč nov zalet in v nas netijo željo po bolj opolnomočenem 
življenju. In to je tista radost, pravi Dyer, iz katere se bomo naučili 
črpati moč za vse nove poti v življenju. > Vesna Sivec Poljanšek

mooji

ŠIRNEJŠI OD NEBA, 
VEČJI OD PROSTORA
prevod: Erik Majaron
Primus, zbirka Primula,  
2021, m. v., 250 str., 24 €

Jamajški advaita duhovni učitelj Moo-
ji uči, kdo smo onstran omejitev naše 
pogojenosti in identitete. Od leta 

1999 vodi satsange (pogovore) in duhovne oddihe, katerih namen je 
doseganje neposredne izkušnje Resnice. Knjiga Širnejši od neba, večji 
od prostora je rezultat štiriletnega izbiranja, zapisovanja in urejanja 
zapisov satsangov, ki jih je vodil, in ponuja odlično razlago filozofije 
advaita vedanta in še posebej metode samoizpraševanja. Glavni cilj te 
filozofije je, da spoznamo, da nismo to, kar mislimo, da smo v smi-
slu našega telesa in čustev, ampak da se skozi nenehna spraševanja o 
sebi lahko »prebudimo« v nečem večjem – našem resničnem Jazu. 
Poučno branje za vse, ki si želijo razširiti svojo predstavo o Jazu in 
o tem, kaj to resnično pomeni. Knjiga posameznikom omogoča, da 
prepoznajo svoje lastne izkušnje in izraze, s katerimi se definirajo, 
ter ponuja preprosta notranja orodja za prepoznavanje in odmik od 
vedenj in prepričanj, ki nam ne služijo več. > Gordana Granatir

• kriminalke • leposlovje • ljubezenski romani • biografije • 
• osebna, duhovna rast • kuharice • zdravje • priročniki • 

• turizem, narava • otroško, mladinsko branje •

www.mojaknjiga.si

Spletna knjigarna
Vse kar potrebuješ je 
knjiga in skodelica čaja.

Romani že za 
samo 4,99 €.

Sledi nam na ! $ 

#mojaknjiga

HaulWen nicHolas

KDO SEM?
25 testov, ki razkrivajo  
vašo osebnost
prevod: Tina Stanek
Mladinska knjiga,  
2021, m. v., 144 str., 19,99 €

Bi radi ugotovili, ali sodite med in-
trovertirane ali ekstravertirane oseb-
nosti? Kakšen je vaš odnos do denar-
ja? Se znate vživeti v druge? Kakšna vadba vam najbolj ustreza? 
In ne nazadnje (malo za šalo, malo pa tudi zares): ste zagledani 
vase? Vse to lahko spoznate ob reševanju petindvajsetih zanimivih, 
kratkočas nih in tudi zabavnih osebnostnih testov, nanizanih v tej 
knjigi. Rezultatov seveda ne gre vedno jemati smrtno resno, sploh 
če vam ti niso najbolj po godu , nedvomno pa lahko vse skupaj 
vzamete kot usmeritev na poti spoznavanja samih sebe in širšega 
raziskovanja svojega psihofizičnega delovanja. Da bo ta pot še lažja 
in tudi strokovno podkovana, nam avtorica, sicer velika ljubiteljica 
reševanja tovrstnih testov, na začetku predstavi tudi nekaj velikih 
modrecev iz sveta psihologije, psihoterapije in psihiatrije, ki so 
pos tavili temelje v svetu raziskovanja človeške osebnosti in vseh 
njegovih notranjih ustrojev, dodana pa je tudi natančna razlaga, 
kako se lotimo reševanja posameznega testa in iskanja rezultatov. 
Privoščimo si torej zabavno testiranje lastne osebnosti in se nauči-
mo kaj novega o sebi! > Vesna Sivec Poljanšek

anselm Grün

NE ZAMUDI  
SVOJEGA ŽIVLJENJA
+ Žepni seminar  
za premislek in rast
prevod: Barbara Babšek
Ognjišče in Slomškova založba,  
2021, m. v., 141/104 str., 17,50 €/12,90 €

Vedno več ljudi se sooča z občut-
kom, da življenje polzi mimo njih in 
da so zamudili obilo priložnosti, ki so 
jim bile na voljo, ugotavlja v tej knjigi 
nemški benediktinec, avtor številnih 
priljubljenih del, posvečenih temelj-
nim vprašanjem človekovega obstoja. 
V svojem tokratnem pisanju med dru-
gim razkriva, da kdor nenehno nekaj 
obžaluje ali pa se ne more posloviti od 
preteklosti, ves čas živi z občutkom, da 
ga je življenje opeharilo oziroma pusti-
lo praznega. Toda nikdar ni prepozno 
za spremembe, še spodbudno doda 
avtor te knjige, ki vsako poglavje ople-
meniti z različnimi prilikami in nauki 
iz Svetega pisma in jih nato za še večjo 
razumljivost nanizanega tudi pojasni 
oziroma raztolmači. Ob vsem skupaj 

nas pouči, da če se bomo naučili zaupanja in predajanja svojih tegob 
(tudi) Bogu, se lahko notranje preobrazimo in (naposled) polno za-
živimo. Da nam bo šlo tovrstno delo na sebi lažje od rok in da bomo 
prišli v stik s sabo in svojimi sencami, je avtor pripravil še istoimensko 
knjižico (nekakšen žepni seminar) z nekaterimi krajšimi izseki v obli-
ki misli, zgodb in naukov, povzetih iz pričujoče knjige, vse skupaj pa 
je opremil s številnimi nalogami, ki nas vodijo k tehtnim razmislekom 
in posledično k osebnostni preobrazbi. > Vesna Sivec Poljanšek

Anselm Grün
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duhovnost in osebna rast

aDrian P. Kezele

ŽIVLJENJE – SMRT – 
ŽIVLJENJE
Odkrivanje pravega pomena 
umiranja in smrti
prevod: Janez Lavrič, Jasmina Rome
Chiara, 2021, m. v., 328 str., 25 €

Avtor te knjige, priljubljeni hrvaški pi-
sec knjig za osebnostno rast in predavatelj na številnih seminarjih, se 
je svojega tokratnega pisanja lotil z zavedanjem, da se večina ljudi boji 
smrti in da pogovori o smrti še vedno ostajajo precejšen tabu. A kdor 
ve, kakšna moč se skriva v naši zavesti, lahko poleg vsega drugega po-
zna tudi možnosti, kakršne do sedaj v življenju, kot ga poznamo, niso 
obstajale, pojasnjuje avtor v svoji knjigi, ki jo je razdelil na štiri dele. V 
prvih dveh se dotakne procesa umiranja in sprejemanja smrti, v tret-
jem predstavi dogodke po smrti in opiše potovanje duše, v zadnjem 
delu pa pojasni, kaj se zgodi z dušo, ki je dosegla želeni cilj. Vsa po-
glavja vsebujejo tudi različne naloge, ki nas postopoma vodijo v lažji 
svet razumevanja in sprejemanja smrti. Kezeletovo delo je na koncu 
obogateno z besedilom za branje umirajočim in dodatkom Kezeletove 
sodelavke Natalije Kustec z napotki za ravnanje z umirajočimi ose-
bami in tudi z vsemi žalujočimi. Avtor je znova ustvaril edinstveno 
delo, ki orje ledino na svojem področju, saj s tako tabuirane teme, kot 
je smrt, učinkovito odstranjuje tančice skrivnostnosti, nevednosti, pa 
tudi strahu in nas posledično uči polnega življenja na vseh njegovih 
postajah. > Vesna Sivec Poljanšek

osHo

VRNITEV K SEBI
Vodnik po meditaciji  
za življenje v blaženosti
prevod: Simona Babič
Primus, zbirka Primula,  
2021, t. v., 140 str., 21,70 €

Osho (1931–1990), znan po svojem 
revolucionarnem prispevku k po-
membnosti notranje preobrazbe, še 
naprej navdihuje milijone ljudi po 
vsem svetu pri iskanju novega pri-
stopa k duhovnosti, ki je usmerjena 
vase in se odziva na vsakodnevne iz-
zive sodobnega življenja, njen namen 
pa je ustvariti stanje miru znotraj 
posameznika. V Vrnitvi k sebi Osho 
uči, da je meditacija, ki vključuje tri 
osnovna načela, sprostitev, čuječnost 
in odnos brez obsojanja ali ocenjeva-
nja, osnovno orodje za krepitev za-

vesti o tem, kdo resnično smo. Bralca nagovarja, da ji vsaj pol leta 
posveti eno uro na dan in dogajati se bo začelo nekaj izjemno drago-
cenega. Odlomki v knjigi ponujajo napotke o meditaciji in posebnih 
tehnikah, ki jih je vredno preizkusiti, vpogled v navade, zaradi kate-
rih smo napeti in konfliktni, in uvid, kako bi bilo videti življenje, če te 
navade prepoznamo in jih opustimo. Vaje vključujejo aktiviranje in 
krepitev zavedanja, odpiranje srca, učenje sprostitve in koncentra-
cije, da bi izkoristili prednosti meditacije in osvobajanja uma. Igrive 
živopisne ilustracije še dodatno bogatijo besedilo in vabijo bralca, da 
se naključno potopi v meditacije ali prebere knjigo zaporedoma za 
pravo izkušnjo vračanja domov. > Gordana Granatir

miranDa Gray

RDEČA LUNA
Kako uporabiti darove 
menstrualnega cikla za 
prebujanje ustvarjalnosti, 
spolnosti in duhovnosti
prevod: Severina Siter
Primus, zbirka Primula,  
2021, m. v., 240 str., 25 €

Čeprav se zdi, da je današnja družba odprta do številnih tem, pa 
pogovori o menstrualnem ciklu, kot ugotavlja avtorica te knjige, 
vendarle še vedno veljajo za tabu in izvabljajo na obraze (sploh mo-
ških) zadrego in tudi nelagodje. Pa ni prav, da je tako, pojasnjuje 
Grayeva, ki jo je k pisanju te knjige nagovorilo predvsem dejstvo, 
da menstrualni cikel žensko navdaja z različnimi energijami, ki so 
jih predstavnice nekaterih ljudstev že v preteklosti znale dodobra 
obrniti v svoj prid. Če se bomo tudi sodobne ženske naučile uglasiti 
z njimi, bomo lažje odkrile, kdaj smo neverjetno ustvarjalne, ko-
munikativne in samozavestne, kdaj ljubeče v svojem mehkem ma-
terinskem jedru in kdaj preprosto potrebujemo čas zase, za poči-
tek, umiritev in krepitev intuicije. Tako kot ima Luna svojo moč in 
svoje zakonitosti, jih ima tudi menstrualni cikel. Uglasimo se torej 
z njim, pa bomo svoje energije, od fizičnih in psihičnih do duhov-
nih, intuitivnih ter še kakšnih, ob pomoči te knjige, polne koristnih 
nasvetov in obogatene tudi z Luninim koledarčkom, vsak mesec 
lažje krmarile v smer, ki nas navdihuje, izpopolnjuje in pomirja, in 
to v prav vsakem trenutku. > Vesna Sivec Poljanšek

sanela Banović

SPODBUDE
zapis: Jure Aleksič
Chiara, 2021, m. v., 320 str., 25 €

Sanela Banović je diplomirala na Me-
dicinski fakulteti v Sarajevu, od leta 
2011 pa je zaposlena v Univerzitetnem 
kliničnem centru Ljubljana na Klinič-
nem oddelku za gastroenterologijo. V 
zadnjih letih je postala zelo opažena 
in priljubljena predavateljica o zdra-
vih medosebnih odnosih in zdravem 
življenjskem slogu. Njena prva knjiga 
Spodbude je nastala v sodelovanju z 
Juretom Aleksičem, znanim sloven-
skim novinarjem in avtorjem mnogih 
nekonvencionalnih intervjujev, v ka-

terih se razkriva kot bistroumnež z virtuoznim jezikovnim slogom, 
knjiga pa je zastavljena kot inteligentno spisan hibrid, ki ima vsaj tri 
pripovedne plasti. Po eni strani nas Sanela Banović, promotorka po-
zitivne psihologije in optimističnega pogleda na svet, seznanja s svojo 
(mnogokrat) ne najlažjo in prvoosebno pripovedovano življenjsko 
zgodbo. Po drugi nas popelje v svojo ordinacijo in med svoje paciente 
ter njihove bolezenske primere (spovedi), s čimer skuša pokazati, kaj 
vse se lahko zgodi človeku in kako se lahko marsikaj enostavno ure-
di. Po tretji strani pa vseskozi, s pomočjo šestih temeljev, elementov 
hiše zdravja, ki jih po njenem prepričanju sestavljajo dotik, gibanje, 
druženje, komunikacija, spolnost in spanje, skuša zaokrožiti svoja 
priporočila in spodbude, ki vodijo k celovitejši sliki posameznikovega 
duševnega in telesnega zdravja. > Samo Rugelj

Osho

... navdihuje 
milijone ljudi ...

... spodbude 
za bolj zdravo 
in kakovostno 

življenje ...

dr. Sanela Banović
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zdravje in vzgoja

jenny GooDman

KAKO PREŽIVETI V 
TOKSIČNIH ČASIH?
Sezonski vodnik  
za zdravo življenje
prevod: Iza Lucija Korošec
Vida, 2021, m. v., 300 str., 28,90 €

Ne glede na to, s čim se prehranjujemo, 
so se sestavine, ki smo jih v svoje telo 
vnesli s hrano, v zadnjih desetletjih bistveno spremenile. V mnogih 
prehranskih izdelkih, bodisi sadju in zelenjavi ali pa mesu, je vse več 
toksičnih spojin, ki se zaradi različnih človekovih (onesnaževalnih) 
aktivnosti nahajajo v okolju, potem pa skozi prehransko verigo in 
presnovne procese pristajajo tudi v naših telesih (vsebnost škod ljivih 
substanc je denimo pri ribah večja sorazmerno z njihovo velikostjo, 
saj se toksini postopoma kumulirajo). Jenny Goldman je britanska 
zdravnica, dolgoletna predavateljica in nutricionistka, specializirana 
za prehransko in okoljsko medicino, ki v svoji knjigi Kako preživeti 
v toksičnih časih? iz leta 2020 na zdravo človekovo prehranjevanje 
pogleda na izviren način, torej v luči letnih časov ter (pre)hrane, ki 
bi jo morali vnašati tudi glede na tisto, kar nam je naravno na voljo 
v posameznem letnem času. Avtorica se letnega koledarskega cikla 
in posledičnega prehranjevanja loti celovito, opozarja tudi na dru-
ge s hrano povezane aktivnosti, ki jih je treba upoštevati glede na 
letni čas, opozarja pa tudi na prisotnost strupenih substanc, ki jih 
nevede vnašamo v telo: pozimi moramo skrbeti za vnos vitaminov, 
se bolj prepustiti splošni hibernaciji in se izogibati dietam, spomladi 
je treba sistematično poskrbeti za čiščenje črevesja, poleti načrtno 
in poudarjeno uživati presno hrano, jeseni pa vnašati več sadja ter 
skrbeti za ohranjanje visoke stopnje imunskega sistema. V nadalje-
vanju avtorica koledarsko strukturo prehranske logike razširi še na 
človekov življenjski cikel ter še v tem kontekstu poudarja, kakšen tip 
prehrane je ključen v posameznem življenjskem obdobju. Uporabna 
in izvirna knjiga! > Samo Rugelj

eDWarD K. KasPer, mary KnuDson

KAKO LAHKO DOBRO 
ŽIVIMO S SRČNIM 
POPUŠČANJEM
prevod: Niki Neubauer
Ara, 2021, m. v., 431 str., 24,90 €

Priročnik, ki seznanja z boleznijo srč-
nega popuščanja, je nastal v soavtor-
stvu ameriškega kardiologa dr. Edwar-
da K. Kasperja, direktorja kardiološkega oddelka bolnišnice John 
Hopkins (ZDA), in izkušene medicinske novinarke Mary Knudson. 
Knudsonova se je v bolezen srčnega popuščanja poglobila, ko je za 
njo zbolela sama. Pot iz hude diagnoze, ko so ji zdravniki napove-
dali presaditev srca, do ozdravitve brez operacije, jo je spodbudila 
k širjenju vedenja, kako se z boleznijo soočiti, kako izbirati modre 
odločitve in kako podpirati lastno zdravje, da bi dosegli kar najboljši 
izid. Priročnik je razdeljen na tri dele. V prvem so osvetljeni vzroki 
za srčno popuščanje in postavitev diagnoze, v drugem zdravljenje 
srčnega popuščanja, v tretjem delu pa soočanje z izzivi življenja s 
srčnim popuščanjem. Knjiga, ki med drugim govori o izkušnjah arit-
mije, o srčnih spodbujevalnikih, o prednostih in pasteh zdravljenja 
z zdravili, pa tudi o tesnobah in strahu pred bližino smrti, je poučno 
branje tudi za svojce bolnikov in vse, ki so zdravi, a bi se radi bolezni 
izognili z zdravim življenjskim slogom. > Maja Črepinšek

rolanD lieBscHer-BracHT, PeTra BracHT

LAŽ O ARTROZI
prevod: Mojca Zelenko
Zavod Artrosana, 2021, m. v., 279 str., 23,90 €

Artroza velja za najpogostejšo bo-
lezen sklepov in je bolečinska tema 
številka  1. Avtorja, utemeljitelja re-
volucionarne protibolečinske metode 
Liebsher & Bracht, imata v slovenski 
jezik že prevedeni dve knjigi, prva go-
vori o intervalnem postu, druga o odpravljanju bolečin v kolenih, 
se v tej knjigi najprej provokativno lotita vseh zmot, ki krožijo oko-
li artroze, od vzrokov za njen nastanek do spremljajočih telesnih 
bolečin in njihove odprave s tabletami, operacijo, umetnimi sklepi 
in drugimi konvencionalnimi terapijami. V nadaljevanju razložita 
delovanje sklepov in postavita prehranske temelje za regeneracijo 
hrustanca in krepitev zdravja, predstavita tudi idealno okolje zoper 
bolečine in se osredotočita na vaje za različne vrste artroze. Nazor-
ne razlage vaj so podkrepljene s slikovnim gradivom in nasveti za 
nadaljnjo podporo. > Renate Rugelj

jesPer juul

SPOŠTOVANJE, 
ZAUPANJE IN 
LJUBEZEN
Najpomembnejše, kar lahko 
damo otrokom
prevod: Ana Toman Fabjan
Didakta, 2021, m. v., 140. str., 24,99 €

Jesper Juul (1948–2019), danski pre-
davatelj, družinski terapevt in eden 
vplivnejših pedagogov, ki je zadnja 
desetletja za izhodišče svoje sveto-
valne prakse jemal naravne socialne 
kompetence otrok ter enakovrednost 
otrok in odraslih, verjame, da nam staršem pri vzgoji ni treba 
stremeti k popolnosti, temveč lahko s spoštovanjem, zaupanjem 
in ljubeznijo premagamo še tako zapletene izzive, ki jih prinaša 
vsakdanje življenje. Avtor na zelo razumljiv način govori o pome-
nu osebne odgovornosti, o učenju na napakah, o družinskih po-
govorih, o ravnanju v stresnih trenutkih, o vzgojnih mejah otrok 
in mladostnikov, o škodljivi poslušnosti, kaznovanju in težavnem 
vedenju. V slovenščini imamo že več kot ducat avtorjevih knjig ter 
priročnikov in prepričana sem, da njegove nasvete mnoge družine 
redno udejanjajo, za tiste, ki njegovih metod (še) ne poznajo, pa je 
pričujoči nabor nasvetov, nastal na podlagi avtorjevih predavanj v 
Nemčiji, več kot primeren za usvajanje (in obnavljanje) priljubljene 
vzgojne filozofije. > Beti Hlebec
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življenjske zgodbe

KaTja Brvar

UJETNICA PRAGOZDA
Resnična zgodba svetovne 
popotnice in iskalke resnice
samozaložba, 2021, m. v., 246 str., 24,90 €

Deset let samostojnega »solo« po-
potovanja po številnih oddaljenih in 
eksotičnih destinacijah širnega sveta, 
dobesedno čez hribe in doline, čez 
puščave in skozi pragozdove, po ve-
likih mestih in osamljenih zaselkih, 
v iskrenih pogovorih in sobivanju z 
lokalnimi prebivalci in drugimi popo-
tniki, je Katji Brvar, mladi kulturolo-
ginji, poleg resnih telesnih in umskih 
preizkušenj prineslo tudi mnogo du-
hovnih spoznanj. Pot jo je nesla čez 
Afriko, Azijo, Srednjo, Severno in 
Južno Ameriko, pa tudi v Avstralijo 

in druge manjše države Oceanije. Spoznala je mnogo starodavnih 
plemen, imela priložnost živeti z indijansko družino, srečala se je 
s posvečenimi šamani in tudi pravimi kriminalci, s čarovnicami in 
preprostimi ljudmi, učila se je opazovati naravo, uporabljati zdravilne 
moči rastlin, sobivati z živalmi, in četudi so jo grizle gigantske mravlje 
in strašile tarantele, ni izgubila srčnosti in korajže. A tudi najpogu-
mnejše punce se lahko sredi amazonskega pragozda ujamejo v past in 
življenje se jim za nekaj časa obrne na glavo! Ampak … življenje nas 
vedno vodi natanko tja, kamor je potrebno. > Beti Hlebec

Helena reBerc

POKLIČI ME
Zapisan v življenja mnogih – 
Marijan Arhar, duhovnik  
in eksorcist
Emanuel, 2021, m. v., 165 str., 25 €

Mnogi ljudje živijo vse življenje zelo 
skromno in pogosto se zgodi, da se šele 
po njihovi smrti, ob pogovoru o tem, 
koga vse so se dotaknili s svojimi deja-
nji ali besedami, zavemo, kako izjemni 
so bili v resnici. Prav takšen je bil tudi 
duhovnik in eksorcist Marijan Arhar, 
ki je velik del svoje poklicne poti preži-
vel v župniji na Črnem vrhu nad Polho-
vim Gradcem, ljudje pa so ga pogosto 
srečevali tudi na Kureščku nad Igom ali 
pa na raznih romanjih, duhovnih srečanjih in še kje. Pravzaprav je bil 
Marijan Arhar, kot ugotavlja Reberčeva, avtorica te knjige, sicer pa 
posvečena sestra v Skupnosti Emanuel, človek, ki je bil po eni strani 
prisoten vsepovsod, po drugi strani pa je bil, četudi obkrožen z ljud-
mi, lahko tako zaverovan v svoje misli in molitve, da je ustvarjal ob-
čutek, kot da ga ni tam. A v resnici je bil zmeraj z njimi, kot izvemo iz 
najrazličnejših pričevanj ljudi v tej knjigi. »Ko ti bo težko, me pokli-
či,« jim je nenehno polagal na srce in zdi se, kot da te njegove besede 
v ljudeh odzvanjajo še dandanes. Izredno zanimiva knjiga, obogatena 
s slikovnim gradivom, vabi k branju verne in neverne in jim tudi zdaj, 
ko tega izjemnega župnika že nekaj let ni več na tem svetu, vliva obilo 
notranje moči in upanja. > Vesna Sivec Poljanšek

anja Kovačič 
UJETA V SVOBODI
Potopisni roman
Miš, 2021, m. v., 444 str., 29,95 €

To je knjiga o dekletu, ki si upa in si 
tudi vedno bolj zaupa. In ker zmore 
prisluhniti govorici srca, jo življenje 
vodi na najosupljivejša potovanja. Ce-
ljanka Anja Kovačič je namreč takšna 
duša, da ji prav njena narava odpira 

vrata do najzanimivejših ljudi, dogodkov in tudi (samo)spoznanj, pa 
naj se potepa po Evropi, magičnem Nepalu, kjer ji preprosta in revna 
ženica odpre vrata svojega doma in tudi srca, po temperamentni Kubi 
ali pa po daljni Avstraliji in njenih bližnjih otočjih, kjer je Anja preživela 
nepozabno leto. To obdobje je v njej pustilo pomemben pečat v več po-
gledih: o sebi se je naučila ogromno novega, bila je deležna trenutkov 
najrazličnejših odtenkov ljubezni (ne zgolj partnerske), povrhu vsega 
pa je njeno popotniško leto zaznamovala tudi epidemija koronavirusa. 
Mlada pisateljica nas z nizi dogodkov, razmislekov in uvidov pretanje-
no vodi skozi različna časovna obdobja svojega zorenja in spoznanj o 
vsem, kar ji v življenju pomeni največ: biti avtohtona, predana svojemu 
poslanstvu in zavezana največji vrednosti – svobodi. Knjiga, ki jo pre-
bereš na mah in ki te obenem nagovori, da tudi sam kreneš na pot – 
(predvsem) na tisto k samemu sebi! > Vesna Sivec Poljanšek

KaTarina KečeK

UMETNOST  
ZAVIJANJA Z OČMI 
Založba KK, 2021, m. v., 449 str., 28,50 €

Umetnost zavijanja z očmi ni samo ro-
man – je še mnogo več, je literarni hi-
brid, kot ga lahko napiše samo življe-
nje. To so pravzaprav zapisi Lidije S. in 
njenega alter ega Lili Montero o vsem, 
kar se ji(ma) dogaja v življenju, o če-
mer razmišlja(ta) – in razmišlja(ta) o 

marsičem. To je »književni stand up«, eruptivno ironično in sarkastič-
no pisanje, ki bi moralo biti pravzaprav napisano na neskončni papir, 
ki se odvija pred nami in ga nikakor ne zmanjka. In prav je tako, kajti 
bolj ko beremo, manj si želimo konca knjige. Kdo je Ona? Ženska tukaj 
in sedaj, ki pogumno vstopa v vse svoje vloge, ki si jih nalaga sama, 
in v svet/življenje, v katerem živi. Knjigo je napisala Katarina Keček, 
novinarka, TV-voditeljica in publicistka, sicer pa ženska, ki jo je (in jo 
še vedno) življenje zelo drastično preizkušalo. Pisanje ji zagotovo po-
maga pri soočanju s težavami – je njena terapija. Umetnost zavijanja z 
očmi je njen prvi, a zagotovo ne zadnji roman. > Beti Hlebec

Katarina Keček

Anja Kovačič

Katja Brvar

... koga vse se 
je dotaknil s 

svojimi dejanji ali 
besedami ...

... deset let 
samostojnega 

»solo« 
popotovanja ...
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FeliciTy BrooKs

VSE O DRUŽINAH; 
VSE O PRIJATELJIH
ilustracije: Mar Ferrero
prevod: Maja Ropret, Nina Jelen
Grafenauer založba, 2021, t. v., 32 str., 22,90 €

Slikanica o družinah prikazuje mavrič-
ni spekter družin: so majhne in velike, 
sestavljene, razširjene, enostarševske, 
istospolne, rejniške, skrbniške, posvoji-
teljske … V prvem delu predstavi različ-
nost oblik in vrst družin ter spremembe 
v družini, ko se kdo rodi ali umre, ko 
pride do ločitve ali do novega partner-
stva. V drugem delu pove, kaj je družini 
skupno – dom, pogovor, obroki, praznovanja … Slikanica o prijateljih 
pa nagovarja otroka, da bi mu pomagala razumeti, kako pridobiti pri-
jatelja in kako biti dober prijatelj, kako prepoznati pravega prijatelja in 
kaj je tisto, s čimer prijateljstvo poglabljamo ali trgamo. Slikanici spod-
bujata empatijo, strpnost in sprejemanje različnosti, z zasnovo pa vabi-
ta v razširjen pogovor v družini ali s skupino otrok. > Maja Črepinšek

Izkazalo pa se je, da na pogovorih o knjigah in športu z mladimi ne moremo mimo hrane. Lansko leto je mlade s svojo življenjsko filozo-
fijo o življenju kot pohani kuri navdušil Filip Flisar. Letos je vpogled v premagovanje samega sebe na poti do vrhunskega športnika s po-
močjo primerjave o hrani podal še en mojster belih strmin, vrhunski smučar Andrej Miklavc, tudi avtor knjige. »Vse ima svoj začetek in ko
nec, razen klobase. Ta ima dva konca!«

#športajmoinberimo

»Vse ima svoj začetek in konec, razen klobase. Ta ima dva konca!«

#športajmoinberimo v letu 2021: pet mest, 
pet osrednjih območnih splošnih knjižnic, 
petnajst vrhunskih športnikov in športnic, 
242 dijakov in dijakinj športnih oddelkov ter 
18 učencev in učenk s statusom perspektiv-
nega športnika in športnice. Pet gimnazij, dve 
osnovi šoli, trinajst pedagogov, pet knjižničark 
in sedem partnerjev. Ter precej dobrih misli in 
vsaj deset knjižnih namigov.

Olimpijski komite Slovenije – Združenje 
športnih zvez, Ministrstvo za kulturo, Mi-
nistrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Zavod RS za šolstvo, Javna agencija za knji-
go, Združenje splošnih knjižnic ter Center za 
spodbujanje bralne pismenosti Mariborske 
knjižnice so tudi v letu 2021 v mesecu sep-
tembru izpeljali program #športajmoinbe-
rimo. Dogodki so se povezovali z Evropskim 
tednom športa, dnevom slovenskega športa in 
Nacionalnim mesecem skupnega branja 2021.

Tudi letos smo videli, da mladi zelo radi 
spregovorijo s športniki najvišjega ranga o 
svojih športnih željah, ambicijah in da se s tem 
dotaknejo tudi teme branja kot načina psi-
hološke priprave ali krepitev svojih miselnih 
sposobnosti. Še v večji meri pa se je pokazalo, 
da ko mlade nekaj zanima, čas teče hitreje in 
da ni nobeno srečanje predolgo. Vodilo pro-
grama ostaja sedaj že tretje leto nespreme-
njeno: povezati mlade in vrhunske športnike 
ob pogovoru o branju in knjigi v živem stiku, 
v neposredni povezavi, brez filtrov družbe-

nih omrežij. Z izredno mero iskrenosti, tudi 
in predvsem o branju ter športu so povedali:  
»Dokler nimaš znanja, ne moreš filtrirati, kaj je 
neumno, lažnivo ali celo škodljivo na socialnih 
omrežjih. Da lahko filtriraš, rabiš znanje. Zna-
nje pa je v knjigah.« »Ko je vse razpadalo, me 
je knjiga vrnila, ena konkretna knjiga, nazaj na 
tirnice.« »Pomembno se je truditi, da se vedno 
bolj približaš najboljši verzije sebe. In da si tu-
kaj, v tem trenutku. To si lahko tudi s knjigo.« 
»Da se postaviš na rob velikanke, traja vsaj de-
set let. V tem času zgradiš zaupanje do tistih ob 
tebi.« »Za branje imate še čas, za šport pa je čas 
sedaj.« »Ej, ni frke, če zamudiš na štart, glavno 
je, da prideš prvi v cilj.« »Naši možgani so zelo 
zanimivi. Nanje lahko vplivaš z manipulacijo ali 
inspiracijo. Samo, da to spoznaš, moraš tudi kaj 
prebrat.« »Pot je pomembnejša kot cilj. Šport je 
nefer, ker nagrajuje le prve. Če pa šport ostane 
v vašem življenju, ste zmagali.« »Šport je naša 
osebna identiteta in težko je, ko enkrat nehaš 
tekmovati.« »Ne pozabite pisati z roko. Le tako 
lahko včasih pokažete znanje. Da znate še kaj 
napisati.«

Misli, ki odkrivajo moč in vpliv branja na 
razvoj posameznika, nam pokažejo, kako iz-
jemno močni zagovorniki in promotorji bra-
nja so vrhunski športniki. Ne samo za mlade 
športnike, temveč tudi za vse druge, predvsem 
odrasle. Zakaj? Ker v športnike verjamemo.

V Mariborski knjižnici smo povabili k so-
delovanju Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja 

v Kopru, Mestno knjižnico Kranj, Knjižnico 
Mirana Jarca Novo mesto in Pokrajinsko in 
študijsko knjižnico Murska Sobota. Z mladi-
mi športniki iz Gimnazije Koper so spregovo-
rili vrhunski športnici jadralka Tina Mrak in 
plavalka Anja Klinar ter paraolimpijec Darko 
Đurić. V Kranju so svoje misli razodeli športna 
plezalka Mia Krampl, smučarski skakalec Pe-
ter Prevc in hokejist Marcel Rodman. V Ma-
riboru se je iskrilo od iskrenosti, ki so jo mla-
dim podarili kanuist na divjih vodah Simon 
Hočevar, smučarska tekačica Petra Majdič in 
rokometaš Luka Žvižej. V Murski Soboti so 
mlade povabili v svet branja in zdravega od-
nosa do družbenih omrežij atletinja Anja Va-
lant, nogometaš Žiga Kous in Sašo Popovič 
(kickboxing in taekwon do). V Novem mestu 
pa so mladim svoje bogate izkušnje podelili 
rokometaš Uroš Zorman, atlet Primož Kobe 
in alpski smučar Andrej Miklavc. 

pripravila: dr. Sabina Fras Popovič, vodja Centra za spodbujanje bralne pismenosti 
Mariborske knjižnice in vodja programa #športajmoinberimo

emily KinGTon

ELEKTRIKA;
SILE IN GIBANJE
prevod: Maja Jug Hartman
Hart, 2021, t. v., 24 str., 18 €/knjigo

Zbirka štirih slikanic (v zbirki sta iz-
šli še Materiali ter Svetloba in zvok) 
je namenjena igrivemu odkrivanju 
osnov naravoslovnih znanosti. Slika-
nice odgovarjajo na otroško vprašanje 
»Kaj narediti, da stvari delujejo?«. Po 
dve strani z ilustracijami in kratkim, 
premišljenim besedilom, primernim 
predšolskim otrokom in otrokom v 
prvi triadi osnovne šole, predstavljata 
osnove teme. Pri elektriki, na primer, kako delujejo žarnice, bate-
rije in stikala, kaj je električni krog … Pri silah in gibanju pa, kaj je 
sila, katere vrste sil poznamo, kakšno je gibanje na klancu … Figurica 
možička na vsaki strani zastavi miselni orešček, ki otroku pomaga 
prebrano premisliti in ponotranjati, lahko pa je tudi izhodišče za raz-
širjen pogovor. > Maja Črepinšek
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za zvedave
GareTH moore, cHris DicKason

POPOTNIŠKE UGANKE 
ZA BRIHTNE OTROKE;
UMSKI IZZIVI ZA 
BRIHTNE OTROKE
prevod in priredba: Maja Lihtenvalner
Mladinska knjiga,  
2021, m. v., 176 str., 11,99 €

Če želite v pogon spravit sleherni del-
ček svojih možganov, predlagamo, da 
se lotite umskih izzivov, ki jih ponuja-
jo simpatični junaki v obeh pričujočih 
knjižicah. Z leti se možgani poskušajo 
znebiti vseh tistih podatkov, za katere 
ocenijo, da jih ne potrebujejo več, zato 
se ne čudite, če bodo vaši otroci ali vnuki te naloge rešili bistveno 
hitreje in uspešneje od vas. V resnici so zabavni sudokuji, labirinti, 
črkovne lestve, pomorske bitke, spominske, matematične in logične 
uganke namenjene kodranju možgančkov naših najmlajših, a sem 
prepričana, da bo svinčnik nabrusil tudi kak starejši bralec in se pre-
skusil s katerim od izzivov. > Beti Hlebec

BarBara BajD

ČLOVEČNJAKI: Kdo smo, od kod prihajamo?
ilustracije: Uroš Čokl 
fotografije: Tomo Jeseničnik, Barbara Bajd, arhiv Shutterstock
Hart, 2021, t. v., 64 st., 23,90 €

»Ljudje smo se tako kot vsa živa bitja, rastline in živali razvijali v 
dolgi zgodovini in naši predniki so bili drugačni kot mi. Razvija-
mo oziroma spreminjamo se še danes. Vendar je naše življenje pre-
kratko, da bi lahko opazili spremembe. To imenujemo evolucija,« 
je mama nekega dne razložila sinu Blažu, ko je prišel iz šole jezen, 
ker ga je sošolec označil za neandertalca. Pa ti, ali ti veš, kdo so člo-
večnjaki in po čem se človeku podobne opice razlikujejo od drugih 
opic? Vemo, da se je evolucija človeka začela v Afriki, da so tam 

najdeni najstarejši (najzgodnejši) fosi-
li človečnjakov in da je homo habilis 
(spretni človek) sam izdeloval orodje. 
Kaj pa homo erectus (pokončni člo-
vek) in homo heidelbergensis, kdaj sta 
se pojavila, kaj sta počela in kako sta 
živela? In kdo je slavni homo nean-
derthalensis – po naše neandertalec? 
Zakaj je izumrl in kakšne so bile nje-
gove značilnosti? Gotovo ste že slišali 
za slavno piščal iz najdišča Divje babe 
blizu Cerknega, ki naj bi jo izdelal neandertalec, pa o pomembnem 
najdišču koščenih orodij v Potočki zijalki … Paleoantropologi so 
odkrili še toliko zanimivih dejstev o tem, kdo smo in od kod priha-
jamo. Izredno poučno! > Renate Rugelj

aleKsanDra mizielińsKa,  
Daniel mizielińsK

POD ZEMLJO/POD VODO
prevod: Staša Pavlović
Mladinska knjiga,  
2021, t. v., 61+45 str., 32,99 €

Čudovito ilustrirana knjiga lahko vse 
mlade in radovedne raziskovalce na 
eni strani knjige popelje na nenavadno 
potovanje v globino Zemlje. Tam se 
poleg mravelj, črvov in živalskih prebi-
valcev različnih brlogov in rastlinskih 
koreninskih sistemov skrivajo tudi cevi 
za toplovode, plinovode, elektriko in 
drugo kablovje, pa kanali za odpad ne 
vode, predori in razni podzemni siste-
mi, jame in rudniki, kjer delajo rudarji 
in jamarji. Na drugi strani knjige pa se 
lahko bralci potopijo v morske, ocean-
ske, jezerske in rečne globine, saj vode 
pokrivajo približno tri četrtine Zemlji-
ne površine in segajo tudi več kilome-
trov globoko. Poleg številnih vodnih 
organizmov so pod vodo zanimive še 
veličastne luknje, jarki in brez na, pa 
tlak pod vodo in sile vzgona, potapljači, skafandri, podmornice in šte-
vilni živalski morski orjaki, kot so sinji kit, kolosalni ligenj, pa tudi glo-
bokomorske svetlikajoče ribe in drugo. Čudovito! > Renate Rugelj

maša P. žmiTeK

PO SLEDEH 
VELIKANOV
Sesalci kenozoika
Miš,  
2021, t. v., 32 str., 22,90 €, JAK

Mlada slovenska ilustratorka in gra-
fična oblikovalka je kot kontrapunkt 
v literaturi vseprisotnim dinozavrom 
želela izpostaviti in predstaviti tudi 
vzpon in razvoj orjaških sesalcev, ki 
so v kenozoiku, po izumrtju dinozav-
rov, prav tako mogočno zavladali sve-
tu. En del njene posebne knjige tako 

temelji na statični risbi in osnovnih podatkih o teh orjaških in ne-
navadnih živalih, drugi del pa ponuja predkinematografsko tehniko 
ombro in nadgradi prvega tako, da s premikanjem črtne mreže ustvari 
iluzijo gibanja živali. Izumrli čudaški velikani pred bralcem tako ne-
nadoma oživijo, začnejo odpirati svoje velike gobce, migati z repom in 
tacami, in četudi ponujajo neskončne možnosti za domišljijo, so zelo 
natančne rekonstrukcije v celoti osnovane na strokovnih temeljih, kot 
v spremni besedi zapiše strokovni sodelavec mag. Matija Križnar iz 
Prirodoslovnega muzeja. Izvirno in poučno. > Renate Rugelj

žiGa X GomBač

AMERIKA
Dnevnik pustolovca  
medveda Lovra, knj. 1
ilustracije: Marjan Manček
Kartografija, 2021, t. v., 68 str., 24,90 €

Pustolovski medved Lovro je pred leti 
raziskoval Slovenijo, tokrat se podaja v 
svet. Njegova pot se začne povsem na jugu Južne Amerike, potem 
pa še čez Srednjo Ameriko odpravi v Severno Ameriko in nazadnje 
do Arktike. Kosmati raziskovalec nam nove kraje predstavlja skozi 
razne prigode, uživa v lokalni hrani in spozna celo svoje sorodnike, 
grizlije in severne medvede. Knjiga, ki jo v notranjosti platnic krasi 
veličasten zemljevid in jo je čudovito ilustriral Marjan Manček, pa 
je tudi poučna, saj ozavešča tudi o človekovem uničevanju okolja. 
Podajte se na pustolovščino tudi vi! > Veronika Šoster

... premikanje 
črtne mreže 

ustvari iluzijo 
gibanja živali ...



Mojca Fatur, ena najbolj nadarjenih in prepoznavnih slovenskih igralk, se je v koronskem času podala tudi v pisateljske vode. V 
mesecu novembru je namreč izšel njen literarni prvenec – pa to ne eden, temveč hkrati kar štiri pravljice. Zgodbe druži dogajalni 
prostor – Osamljeni gaj, najmanjši kraj na svetu. Glavna junakinja je deklica Polonca, ki v vsaki izmed štirih pravljic izpelje novo 
dogodivščino. Knjige so urejene glede na letni čas – zimska Lepljiva skrivnost, pomladna Kam gre mavrica, ko zbledi, poletna Rešimo 
počitnice in pa jesenska Lov na številke. Sicer pa je Mojca Fatur v teh dneh tudi nominirana za žensko leta, katere izbor prireja revija 
Elle. Takole so zapisali v reviji, ki vsako leto podeljuje nagrado: »Prav Mojčina beseda, tako govorjena kot pisana, je njeno orodje, s 
katerim seže v srca ljudi kot le malokdo.« 

»Različna obdobja nam prinašajo različne izzive.«

intervju: Mojca Fatur

Bukla: Kako to, da ste se odločili za pisatelje
vanje? 
Fatur: Niti ni šlo za zavestno odločitev, temveč je 
življenje tako naneslo. Založba Chiara, ki je prav-
kar izdala moje štiri pravljice, je pred časom sto-
pila v stik z mano z vprašanjem, ali bi napisala 
knjigo o svoji izkušnji z boleznijo. Vendar me pi-
sanje o tem v tistem trenutku ni mikalo, sem jim 
pa povedala, da imam tako rekoč »na zalogi« eno 
pravljico. Poslala sem jim jo in pričelo se je to ču-
dovito sodelovanje.
Bukla: Torej, to niso nove pravljice. Kako pa so 
nastale?
Fatur: Dejansko so že kar stare, sploh zimska je 
stara že celo desetletje. Nastala je zaradi moje 
hčerke Mile. Ko sem bila sama otrok, sta mi ma-
ma in oče pripovedovala zgodbice in tako sem 
tudi sama svoji hčerki vedno govorila svoje pri-
povedi iz mlajših let. Nekatere si je Mila zapo-
mnila in sem jih morala ponavljati ter ponavljati, 
kar je bilo včasih kar utrujajoče. Zato sem si za-
čela zgodbice tudi izmišljevati. In nekega dne, 
ko sva bili z Milo na obisku pri moji mami, sem v 
svoji stari sobici v Izoli začela pisati eno teh pra-
vljic. Kar pisala sem in pisala. Bil je navdih, verje-
tno tudi zato, ker bi takrat morala vaditi besedilo 
za gledališko premiero in kot po navadi je takrat 
vse drugo zanimivejše. Prvotna zimska pravljica 
je bila tako veliko daljša in obširnejša. V zanosu 
sem jo tudi poslala neki založbi, ki pa me je prija-
zno zavrnila. Če sedaj berem za nazaj, mi je to se-
veda logično. Bilo je preveč dogajanja, preveč li-
kov, preveč balasta. Toda ko nekaj napišeš, mora 
miniti določen čas, da ti uspe stopiti korak stran 
in objektivneje pogledati na besedilo. Počasi so 
nastale še preostale tri pravljice, tudi zato, ker 

sta moja fanta Lev in Ruj tako kot Mila zahteva-
la veliko pripovedanja zgodb. Vse pravljice sem 
pred objavo tudi preuredila, kajti prvotna bese-
dila so bila mišljena za moje otroke. Glavna juna-
kinja Polonca je nastala, ker je tudi Mila deklica in 
je bila to moja prva asociacija. Veliko stvari v teh 
mojih pravljicah ima povezavo z mojimi otroki in 
tem, kar sem jih želela naučiti. 
Bukla: Kako je potekalo sodelovanje s slikar
ko in ilustratorko Vesno Benedetič in založbo 
Chiara? 
Fatur: Vesne prej nisem poznala. S Simono (za-
ložnico) sva tuhtali, kdo bi bil primeren. Pa mi 
pošlje esemes z vprašanjem: »Kaj pa Vesna Be-
nedetič?« Ogledala sem si Vesnin profil na Insta-
gramu in naletela na risbo smetanaste torte. In 
v trenutku mi je bilo jasno – to je to! Z Vesno 
in Simono smo se nato trikrat srečale pri Vesni 
na Krasu v njenem čarobnem ateljeju, v kate-
rem se resnično počutiš, kot bi bil v nekem dru-
gem času in prostoru. Temeljito smo prerešetale 
vse zamisli. Že takoj na začetku sem ji povedala, 
da kot ustvarjalka spoštujem njeno vizijo in se 
ne mislim vtikati v njen proces dela. Da se bom 
oglasila samo v primeru, če se mi bo zdelo, da 
nekaj res štrli ven in ni v skladu z atmosfero ali 
zgodbo. Celoten proces dela in sodelovanja je 
bil izjemen!
Bukla: Je pisanje zelo drugačno od igranja? 
Znano je, da se več igralcev odloči, da tudi kaj 
napišejo. 
Fatur: Pisanje in igranje sta dva načina izražanja. 
Verjamem, da imamo vsi potrebo po izražanju, 
nekateri morda bolj izrazito. Igralcu so orodje ce-
lo njegovo telo in besede, pri pisanju pa je orod-
je le beseda. Gre torej za različen način izražanja, 

vidim pa tudi številne podobnosti. Pišem, ko 
imam navdih. Takrat besede kar same letijo iz 
mene in po navadi se ustavim le zato, ker moram 
– pri treh otrocih je kar veliko obveznosti in veli-
kokrat se zgodi, da preneham pisati – jaz nekam 
»leteti«. Za pisanje bi potrebovala mir in čas. Toda 
po pravici povedano bi potrebovala tudi »deadli-
ne«, kajti sicer bi verjetno veliko lenarila in poče-
la druge stvari. Ko moram nekaj nujno dokončati 
do roka, takrat se spravim pisati.
Bukla: Kako pa je z branjem? Ste strastna 
bralka? 
Fatur: Od nekdaj rada berem, se je pa moj okus 
z leti spreminjal. V gimnazijskih časih sem bila 
navdušena nad ruskimi pisatelji. Spomnim se, da 
sem ob prebiranju Ane Karenine razmišljala, ali je 
to to in kaj naj sedaj sploh počnem z življenjem. 
Res sem uživala v branju in še danes imam zara-
di tega romantično predstavo o Rusiji. V zadnjem 
času, med boleznijo, sem prebirala povsem dru-
gačna področja – Joeja Dispenzo recimo. Raz-
lična obdobja nam prinašajo različne izzive. In 
v knjigah velikokrat najdem uteho, odgovor, ki 
ga iščem. Predvsem pa tudi razumevanje. Zdi pa 
se mi, da bi lahko ljudje res vedno posegali po 
pravljicah, saj prinašajo preprosta, toda tako po-
membna sporočila.
Bukla: In sedaj, zapuščate igralske vode in bo
ste samo še pisali? (smeh)
Fatur: Vsekakor ne. Igranje je moj glavni način iz-
ražanja. Vendar pa bom nadaljevala tudi pisanje 
in v izdelavi imam že novo pravljico. Bo pa dru-
gačna, kot je ta prva zbirka, ker je tudi glavna ju-
nakinja drugačna. Ni deklica, ampak je kar radir-
ka. Je veliko močnejši lik, samosvoj, borben. In 
močno se veselim novih ustvarjanj.« 

mojca FaTur

LOV NA ŠTEVILKE 
Jesenska
LEPLJIVA SKRIVNOST
Zimska
KAM GRE MAVRICA, KO ZBLEDI
Pomladna
REŠIMO POČITNICE! 
Poletna
ilustracije: Vesna Benedetič
Chiara, zbirka Osamljeni gaj,  
2021, t. v., 36 str., 25 €/knjigo

Mojca Fatur

Fo
to

: U
rš

a 
Pr

em
ik

pogovarjala se je: Ajda Vodlan
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Daniel Höra

IGRA
prevod: Majda Šulc
Grlica, zbirka Na robu,  
2021, t. v., 120 str., 21,95 €

Mladinski roman nemškega avtorja 
se dotakne aktualne teme odvisnosti 
od računalniških iger, s katero se soo-
ča petnajstletni Tim. Toda odvisnost 

se ne pojavi čez noč, temveč v to vodijo odločitve, ki jih protago-
nist sprejema: sprva igra namesto učenja, nato igra namesto pouka, 
pa igra namesto druženja s prijatelji in nazadnje tudi igra namesto 
zmenka z novo punco ter igra namesto spanja. Napeta igra, kjer od-
krivaš svetove – »nove svetove, ki ne morejo biti pusti kot stari, v 
katerem živimo. Kjer je bilo že vse odkrito, raziskano, izsesano in 
normirano. Kjer so ljudje nosili kolesarske čelade in imeli življenj-
ska zavarovanja. Kjer ni bilo nobene pustolovščine več. Samo mrtvi 
ljudje.« Ali bo Tim na koncu le spoznal, da se »življenje ne odigrava 
pred zaslonom«, ali pa je zanj že prepozno? > Ajda Vodlan

Barry jonsBerG

UJEMI ME, ČE PADEM
prevod: Nataša Grom
Miš, zbirka Zorenja,  
2021, t. v., 261 str., 27,95 €

V zadnjem obdobju smo brali že dva 
romana priljubljenega avstralskega av-
torja, Moje življenje kot abeceda (Miš, 
2017) in Pesem, ki jo lahko slišim le jaz 
(Miš, 2019), ki oba odstirata različne 
teme odraščanja in dozorevanja, pred nami pa je še tretji prevod 
presunljivega romana, ki nas popelje v ne tako daljno prihodnost. 
Znajdemo se v času, ko je svet zaradi neugodnih podnebnih razmer, 
suše, požarov, dvigovanja morske gladine in poplav za mnoge pre-
bivalce precej neprijazen. V večini Avstralije vladajo pomanjkanje 
hrane, revščina in izkoriščanje, le dvojčka Ashleigh in Aiden živita 
popolnoma na varnem v krasni hiši z bazenom in veliko knjižnico. 
Zanju ljubeče skrbi njun oče, saj je mati, uspešna znanstvenica, veli-
ko zdoma in dvojčka ji morata vsakič znova obljubiti, da bosta vedno 
varovala drug drugega. Na šolskem taborjenju se na reki nepričako-
vano zgodi nesreča, ki za vedno razpihne varni mehurček, v katerem 
živita dvojčka, in Ashleigh se mora precej na hitro (in kruto) soočiti 
z resnico, ki je niti njen brat niti bralec ni pričakoval. V osnovi je 
ta družbeno angažirani fantazijski roman namenjen bralcem v zad-
njem triletju devetletke, je pa več kot primeren tudi za odrasle in 
medgeneracijske pogovore. > Renate Rugelj

THomas FeiBel

VSE VEM O TEBI
prevod: Mateja Malnar Štembal
Grlica, 2021, t. v., 119 str., 21,95 €

Thomas Feibel (1962), nemški novinar, 
ki se je specializiral na temo otrok in 
računalnikov, v napetem kriminalnem 
romanu prikaže, kako lahko posta-
nemo žrtev zlorabe po elektronskih 
medijih. Najstnico Nino sprva zalezu-
je nekdanji fant. Po prijavi policiji nadlegovanje potihne in Nina se 
sprosti. Spet gre na zabavo z najboljšo prijateljico, kjer spozna prijet-
nega fanta, toda takoj nato izbruhne še hujše nadlegovanje. Nekdo ji 
sledi na vsakem koraku. Ve, s kom se srečuje, opazuje jo celo v njeni 
sobi, njen telefon pa se šibi od stotin neprijetnih sporočil. Policija 
ne ukrepa, okolica pa prične sumiti, da Nina igra dvojno igro. Avtor 
opiše širok spekter pojavnih oblik zlorabe podatkov in kraje identi-
tete. Sistematično pojasni nepremišljene poteze, s katerimi se izpo-
stavimo možnosti zlorab. Na primer posojanje mobilnega telefona 
in računalnika (fantu, prijateljem, sošolcem …), nezakrita kamera na 
zaslonu računalnika, dostop tretjih oseb (vzdrževalcev in serviser-
jev) do zaupnih računalniških vsebin, nepremišljene lastne objave na 
družbenih omrežjih … V zaključnem delu roman ponudi uporabne 
predloge reševanja težav, kot jih ima Nina. > Maja Črepinšek

ruTH Tormo

BREZ ČRTNE KODE
prevod: Veronika Rot
Zala, 2021, t. v., 243 str., 29 €

Katalonsko pisateljico in novinarko 
Ruth Tormo (1974) v slovenščini že 
poznamo po mladinskem romanu Na
ravnost za nosom (Zala, 2020) in videti 
je, da dobro pozna zagate v glavah od-
raščajočih najstnikov. Tokratna junaka živita vsak na svojem koncu 
sveta in se seveda ne poznata. Štirinajstletna Amina v bangladeški 
tekstilni tovarni v nemogočih delovnih razmerah šiva hlače za ugled-
no blagovno znamko, tako kot je pred njo to počela njena mati. Zdaj 
vse kaže, da se bo morala otroškim delavcem pridružiti tudi njena 
mlajša sestrica in Amina na skrivaj pošlje v svet klic na pomoč. Tudi 
Víktor je star štirinajst let, živi v mestnem predelu Barcelone, pred 
kratkim je izgubil najboljšega prijatelja in zato je zelo osamljen. Po 
naključju v robu svojih hlač odkrije oddaljen klic na pomoč in zada 
si, da bo pomagal neznanemu otroku  ... Nagrajeni roman, ki opo-
minja, da lahko vsak med nami stori kaj dobrega, če le čuti iskreno 
empatijo do sočloveka in če se ne preda zlahka. > Beti Hlebec

mladinsko leposlovje

Informacije in naročila:

www.hartpublishing.si
hartpublishing@gmail.com
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Praznične knjižne novosti. 



Akademska slikarka Polona Lovšin je zanimanje vzbudila že s prvo slikanico Medved išče pestunjo (MK), ki jo je 
ilustrirala leta 2003. Tri leta kasneje je bila uvrščena v izbor najboljših knjig Bele vrane s slikanico Bobek in barčica 
(MK), nato je bila dvakrat nominirana za nagrado Kristine Brenkove. Leta 2016 je prejela nagrado nova genera-
cija (ZDA) za neodvisne založnike in umetnike. V dveh desetletjih je ustvarila ilustracije za najmanj 33 slikanic 
v slovenščini in 22 za tuje založnike. O njenem delu smo se pogovarjali ob skorajšnjem izidu težko pričakovane 
Deklice z vžigalicami, ki bo v predprazničnih dneh pri založbi Sanje izšla v slovenskem in angleškem jeziku. 

»Odsevam mirnost, toda v sebi imam ogenj.«

intervju: Polona Lovšin

Bukla: Za začetek nam povejte, 
kako se je začela vaša ilustrator
ska pot? Kako je prišlo do prve
ga povabila za ilustracije?
Lovšin: Z rojstvom moje prvorojenke sem želela hčerki podariti nekaj lepe-
ga in tako se mi je prikradla misel, da bi risala njo in zanjo. Tako je v mnogih 
učbenikih moja deklica nastopila kot del fotografskega materiala, kasne-
je tudi z risbicami, ki so postale delček spomina, zabeležen v slikanici. Tudi 
drugorojenka je zrastla ob tem. Obe sem spodbujala, naj se ne bojita in naj 
dopolnita mojo ilustracijo s svojo risbo. Hvaležna sem takratnemu uredni-
ku Pavletu Učakarju iz Mladinske knjige, da je v meni prepoznal potencial. 
Pri ilustriranju slikanice Bobek in barčica me je pogosto spodbujal z bese-
dami, naj se sprostim. Zato zame ostaja eden prelepih zgodnjih spominov, 
ko sva moje ilustracije v uredništvu položila na tla in jih od zgoraj komen-
tirala. Velikokrat sva se pogovarjala tudi o slikarjih, ker je vedel, da mi je sli-
karstvo v krvi. 
Bukla: Kako pa se danes lotite dela, ko dobite naročilo? Ali najprej 
ustvarite like in narišete grobe skice ali ilustracije izlijete na papir v 
enem zamahu, kot da bi morale iz vas?
Lovšin: Redko naredim skice, čeprav je pri obsežnejšem delu pametno na-
rediti osnutke. Sedaj samo sebe že znam krotiti in večinoma to izvedem. V 
spodbudo pri tem mi je bilo srečanje z nekim režiserjem oglasov, ki mi je 
razložil, zakaj vsak oglas potrebuje storyboarde. Celo filmi so zasnovani na 
tak šen način, vse je vnaprej natančno dodelano. Velikokrat sem z water
colour svinčnikom risala na grundiran papir in potem brisala z mokro krpo, 
kot bi risala sliko na platnu. Ob pesmicah Tatjane Pregl Kobe pa se zdaj učim 
snovati s skicami, saj sem se ilustracije lotila z ogljem, tušem in drugimi teh-
nikami. Želim se ji pokloniti z res lepo knjigo o punčkah. Vsako delo mi ve-
liko pomeni. Z leti sem postala še bolj kritična do sebe. Pomembno je, da 
sem sama zadovoljna z delom.
Bukla: Vaše ilustracije so intenzivne – v barvah in potezah, svetlobi in 
temi, vsebini in sporočilu. V ilustracije za otroke vnašate slikarske pr
vine, ki jih približujejo slikam za odrasle. Kaj so stične točke in kaj so 
razlike pri ustvarjanju za otroke in za odrasle?
Lovšin: Pri ilustraciji, naj bo za otroke ali odrasle, želim ohranjati močno 
potezo, pa naj bo narejena s čopičem ali ogljem. Verjetno je to delno odraz 
moje osebnosti, saj imam močan temperament. Čeprav odsevam mirnost, 
imam v sebi ogenj … Pri slikanici Tomaža Pengova Drevo (MK, 2019) pa sem 
si dala duška in sem se res poigravala z barvami. Deklice z vžigalicami sem 

pogovarjala se je: Maja Črepinšek

Hans cHrisTian anDersen

DEKLICA Z
VŽIGALICAMI
ilustracije: Polona Lovšin
prevod: Rok Zavrtanik
Sanje, zbirka Sanjska knjigica,  
2021, 40 str., 23 €, JAK

se lotila drugače, tu mi je bila svetloba pomembnejša od barve. Je pa res, 
da Deklice ne moreš upodobiti z barvitostjo, saj gre za tragično zgodbo, ki 
jo lahko poudariš le z bolj temačnimi barvami. Zanimivo mi je bilo kasneje 
opazovati ilustracije za Deklico, saj sem šele ob koncu odkrila, da se nezave-
dno držim zlatega reza.
Bukla: Kaj razlikuje dobro ilustracijo od slabe? 
Lovšin: Meni osebno strašno veliko pomeni dobra risba. Ne maram bližnjic 
ali modnih muh, ko risba ne odraža kvalitete. Zmotijo me nepravilnosti ta-
ko v figuraliki kot v prostoru. Pri sebi opažam, da sem šele sedaj, po dvajse-
tih letih intenzivnega risanja, dobra tudi v risbi. Iskreno, če hočeš kvaliteto, 
moraš enostavno ogromno risati. Tu ni bližnjic. Oglje je dober pokazatelj, ki 
to tudi razkriva. 
Bukla: Ilustrirali ste slikanice, pesmice in uganke, učbenike, besedila v 
otroških revijah …, toda tudi knjige za odrasle, na primer že omenje
no Drevo, poklon glasbeniku in pesniku Tomažu Pengovu, ter pesni
ško zbirko Matjaža Pikala Ameriški sprehajalec (LUD Šerpa, 2021). Kaj 
bi bil za vas naslednji izziv?
Lovšin: V veselje mi je bilo stopiti v svet odraslega človeka z delom Matja-
ža Pikala. Uprizoriti bolečino prikrite in zakrite Amerike. Moj naslednji iz-
ziv pa je zagotovo delo v obliki stripa. Roman v stripu, pa niti ne vem, ali bi 
sploh dodala besedilo ali ne. Vsekakor moram izdelati knjigo s svojim alter 
egom in psičkom Guccijem, z risbicami, ki sem jih objavljala skoraj leto dni. 
Še ved no nastajajo, a vsega ne objavim. 
Bukla: Med vašimi zadnjimi slikanicami je že omenjena Deklica z vži
galicami. Z ilustracijami ste besedilo Hansa Christiana Andersena 
postavili v sodobni čas in v prepoznavna okolja slovenskih mest. V 
ozadju ilustracij ste narisali plakate in grafite, ki odsevajo spekter bo
lečih družbenih tem sodobnosti. Zakaj ste se odločili za aktualizacijo 
zgodbe?
Lovšin: Upam, da tega ne bo kdo razumel narobe. Z založbo Sanje sem se 
že leta 2012 dogovorila, da izdelam ilustracije za Deklico. Žal me je čustveno 
zelo ranila moja osebna zgodba. Prišlo je do ločitve. Nanjo nisem bila pripra-
vljena in sem se morala kar nekaj let pobirati. Zagotovo je zaradi spleta različ-
nih okoliščin moja Deklica izoblikovana na drugačen način. Sprva sem jo vi-
dela v pravljičnih podobah, postavljeno v čas H. C. Andersena. Potem pa sem 
vanjo vnesla svojo aktualno zgodbo. Izbrala sem okolja, ki so mi blizu, ki pri-
čajo o duhu nekega časa. Pokloniti sem se hotela Trbov ljam kot industrijske-
mu mestu, ilustrirala sem znamenito cementarno in podobo rudarja, Čevljar-
ski most, ki odseva vso pravljico, duh preteklosti in sedanjosti, pa cerkev Srca 
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Jezusovega ob SEM-u v Ljubljani. Nikakor nisem mogla mimo Noordunga 
Hermana Potočnika in njegove podobe na jumbo plakatu, ki je bil sicer de-
lo očeta mojih dveh hčera. V nekem trenutku sem zagledala odličen plakat 
Blaža Ritmaniča Ljubil/ubil te bom, ki je kot nalašč dobro sporočilo za knji-
go. Deklica z vžigalicami je imela očeta, ki je bil do nje nasilen. Potem je tu 
odlični grafični oblikovalec Tomato Košir z znamenitim McDonald's krom-
pirčkom in še in še. Želim si, da gledalec uživa ob podobah in si ustvarja 
svojo zgodbo znotraj detajlov. Tako je Deklica z vžigalicami poklon času, ki 
ga živimo. Času, ko so razlike med bogatimi in revnimi vedno večje. Z de-
lom želim spodbuditi, da se človek zazre v najran ljivejšo skupino ljudi. Da v 
svoji okolici opazi ljudi, ki niso nikdar objeti, ki nimajo ljubezni, strehe nad 
glavo, toplega ognjišča, hrane ... 
Bukla: Ali otroke podcenjujemo, ker jih v literaturi redko soočamo s 
temnejšimi, grozljivejšimi temami, s smrtjo, pomanjkanjem, odrin
jenostjo na rob družbe …?
Lovšin: Da. Sama se s hčerkama od malih nog odkrito pogovarjam o 
vsem. Življenje ima kljub temu, da nas obdaja s čarobnimi lepotami nara-
ve, še vedno ostrino. Zarežemo jo ljudje sami s svojimi dejanji. Moji hčer-
ki sta sami izbirali slikanice, a začuda sta posegali po delih, ki so ranljiva, 
pa tudi strašljiva. Vedno pa sem se z njima pogovarjala o videnem in pre-
branem. To je zelo pomembno. 
Bukla: Na vaših ilustracijah so številni drobni prizori, kot da bi ne
nehno fotografirali brbotanje življenja okoli sebe. Res fotografirate 
ali nenehno memorirate, kar vas obdaja in kar ste doživeli, nato pa 
rišete po spominu? Kaj vas očara?
Lovšin: Vse beležim kot računalnik. Tega se niti nisem zavedala, dokler 
me vizualni ljudje na vse skupaj niso opozorili. Lepoto lahko zaznam tu-
di v vtičnici na steni, v cigaretnem ogorku … Nekoč, ko še nisem vstopi-
la v študentske vode, sem ilustrirala obraze, mimiko igralcev v ogledanem 
filmu. Jamesa Stewarta sem upodobila na vse možne načine z vsemi po-
drobnostmi. Bil je podoben mojemu dedku in verjetno je bil to tudi razlog. 
Bukla: Na družbenem omrežju slovite po drobnih črnobelih podo
bah deklice in corgija, prikupnega psička, ki ga pogosto zagledamo 
tudi v vaših drugih slikanicah. Nam ju lahko predstavite?
Lovšin: Naj bom iskrena ... Všeč mi je bil lep moški, ki sem se mu hotela 
odkrivati po svojih risbicah. Ker je bilo lani tisto nesrečno leto, ko se ni-
si smel gibati med regijami, sem pač ubrala to pot. Zato sem v časniku 
Dnevnik izjavila, da sem kot Picasso. Tudi on se je moral zaljubiti, da je 
lahko naredil krasne slike. No, iz te ljubezni ni bilo potem nič, sta se pa ro-
dila moj alter ego (deklica) in corgi. Pa odkritje, da znam na humoren, ra-
hlo ciničen način predstaviti svoje delo in razmišljanje. 
Bukla: Kaj bi si še želeli ilustrirati, kakšno založniško povabilo bi si 
želeli?
Lovšin: Vesela sem vsakega dela. Neizmerno sem hvaležna, da so me za-
ložniki pripravljeni počakati. Sem predana mama, pa me včasih odnese 
in vsega ne zmorem hkrati. Hčerki sta sedaj že veliki in je malo lažje. In 
joj, zelo si želim ilustrirati delo imenitne Svetlane Makarovič Lisjaček v Lu
ninem gozdu. Zakaj? Ker je ta lisjaček kot jaz, reče si: »Bom pač umrl.« To-
da potem so okoli mene dogodivščine, ki me potegnejo iz takih misli, ta-
ko kot je pri lisjačku luna. Zaradi tega rada rečem, da sem bitje lune in ne 
sonca, in tako bi rada tudi ilustrirala.
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SKUPAJ:  
Med iz čebelnjaka kakovostnih mladinskih knjig 2021

pripravil:
Vojko ZadravecIz knjižnice ...

Nihče na tem svetu nima na dosegu roke to-
liko zgodb o življenju, kot jih ima knjižničar; 
ob branju letne produkcije mladinskih knjig se 
nam navadno združijo v eno zgodbo, povedni 
utrip časa.

Ena izmed besed, ki jih je iztekajoče leto še 
posebej izpostavilo, je beseda skupaj. Povsod 
po svetu se je zaradi ekološke, socialne, politič-
ne ali zdravstvene stiske dvignila kakor rešilna 
bilka, kakor oporna palica čudodelnih starih 
časov, da zbere raztrganine sveta (Zrcalka, Da-
bos), predno jih pohlep dokončno ne požene 
v prepad. Čas bo pokazal, kak šna kvaliteta na-
polnjuje to izpostavljeno besedo, ali ima moč 
palic, da rodi sad kot Aronova, da prežene bo-
lezen kot Asklepijeva.

Ker se pomembne učinkovine, kot sta strup 
in zdravilo, shranjujejo v stekleničkah, se tudi 
kvaliteta vsebine besede skupaj izkazuje naj-
prej v najožjih okoljih in vsakdanjih položajih. 
V tem kontekstu je po celostnem pregledu in 
vrednotenju mladinskih knjig z letnico 2020 ta 
beseda izstopila kot rdeča nit in Priročniku za 
branje kakovostnih mladinskih knjig 2021 dala 
naslov: SKUPAJ.

Kako smo skupaj, ko določamo pravila skup-
nega življenja in z njimi vključujemo (ali pa ne) 

življenjske okoliščine slehernika (Knjiga toži
baba, Aisato; Kdo je Nino?, Mattiangeli; Kiosk, 
Melece; Debela pekovka, Svetina; Jež in samo
tni občutek, Tellegen; Zeleno kolo, Al Mansour; 
35 kil upanja, Gavalda; Train kids, Reinhardt; 
Atlas zgodovine, Moraes; Osamosvojitev, Strlič; 
Družinski pojmovnik za mlade, Zaviršek)? Ka-
ko smo skupaj, ko se nam zgodijo neumnosti 
(Zmešane kure, Cardon; Butalci v stripu, Koci-
per)? Kako smo z najbližjimi, ko se pridruži tr-
da preizkušnja (Mamin zmaj, Jaaks; Za vedno, 
Lüftner; Ernest in Celestina, Pennac; Modra 
krila, Aerts; Vpij potiho, brat, Březinová; Eno, 
Crossan; Smrt ni hec, Modig; Tigrovo mleko, 
Velasco)? In kako zares smo skupaj, ko gradi-
mo vrednote, kot so razumevanje, sodelovanje, 
svoboda (Abir, Marcinkevičius; O fantu, ki je 
lepo pozdravljal, Pregl; Volkulja Bela in čarob
ni gozd, Mitrevski; Mala Alma na veliki poti, 
Dekleva; Čebele, Grajkowski; Nepozabne, več 
avtorjev; Reformatorji v stripu, Vukotič).

V tem letu je beseda skupaj izstopila in do-
dala pomemben lesk tudi slovenskemu knji-
žničarstvu: zlatim hruškam, ki jih je doslej ne-
govala Mestna knjižnica Ljubljana, je svojo 
podporo potrdila Zveza bibliotekarskih dru-
štev Slovenije in priznanje zlata hruška for-

malno sprejela kot stanovsko priznanje ter ga 
s tem umestila med nacionalna priznanja za 
knjigo. Sad tega skupaj so tudi letošnja prizna-
nja zlata hruška, kot sledijo spodaj:
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simona semenič

Skrivno društvo 
KRVZ
ilustracije: 
Tanja Komadina
Mladinska knjiga

naTaša sTrlič in  
Damijan sTePančič

Osamosvojitev
Miš založba

anne GavalDa

35 kil upanja
prevod:  
Boris Jukić
Mladinska knjiga

WojciecH 
GrajKoWsKi

Čebele
ilustracije:  
Piotr Socha
prevod:  
Staša Pavlović
Mladinska knjiga

anouK ricarD 
Ana in Froga.  
Bi čigumi?
prevod: 
Andreja Bajt
Zavod 
VigeVageKnjige

V kategoriji izvirna 
slovenska mladinska 

leposlovna knjiga:

V kategoriji izvirna 
slovenska mladinska 

poučna knjiga:

V kategoriji prevedena  
mladinska leposlovna knjiga:

V kategoriji prevedena 
mladinska poučna 

knjiga:



IGROKNJIGE:
Domače živali | Mladinska 

knjiga | a
Saleina, Thorsten: Ku ku, kdo se 

skriva tu? | Mladinska knjiga | a

SLIKANICE:
Aisato, Lisa: Knjiga tožibaba | 

Ocean | 1
Aliano Casales, Susana: 

Skrivnost rdečega dežnika | 
Malinc | b

Bauer, Jana: Kako prestrašiti 
pošast | KUD Sodobnost 
International | b

Bentley, Jonathan: Kje je 
medved? | Skrivnost | b

Bonilla, Rocio: Moj prijatelj z 
drugega planeta | Celjska 
Mohorjeva družba | b ; 1

Cardon, Laurent: Zmešane kure 
| Pivec | b

Fraser, Lu: Drobcena Gerta | 
Zala | b

García Lorca, Federico: 12 pesmi 
| Malinc | 3

Handford, Martin: Kje je Vili? | 
Učila International | 1

Hanuš, Barbara: Markova čelada 
| Miš | b

Havukainen, Aino: Tine in Bine 
detektiva. Primer Prepolovilec | 
KUD Sodobnost International 
| 1

Jaaks, Piret: Mamin zmaj | KUD 
Sodobnost International | b

Kuhlmann, Torben: Edison | 
Grlica | 1 ; 2

Lepp, Kadri: O mišku, ki ni 
imel sani | KUD Sodobnost 
International | b

Lüftner, Kai: Za vedno | 
Mladinska knjiga | b

Marcinkevičius, Marius: Abir | 
Založba Pivec | b

Mattiangeli, Susanna: Kdo 
je Nino? | KUD Sodobnost 
International | 1

Mav Hrovat, Nina: Vprašanje za 
babico | Miš | b

Melece, Anete: Kiosk | KUD 
Sodobnost International | b

Mitrevski, Ivan: Kdo se boji 
zobozdravnikov? | Miš | b

Mlakar Črnič, Ida: Kako sta 
Bibi in Gusti prezvijačila hrib | 
Didakta | b

Praprotnik-Zupančič, Lilijana: 
Živalski koledar | Miš | 1

Pregl, Slavko: O fantu, ki je lepo 
pozdravljal | Mladinska knjiga 
| b

Spengler, Constanze: Morski 
konjički so razprodani | Zala | b

Svetina, Peter: Debela pekovka | 
KUD Sodobnost International 
| 1

Štefan, Anja: Imam zelene 
čeveljčke | Mladinska knjiga | b

Štefan, Anja: Zajčkova hišica | 
Mladinska knjiga | b

Wenzel, Brendan: Kamen mirno 
sam leži | Grlica | 1

Yemen, Gülşah: Črta | KUD 
Sodobnost International | b

ZGODBICE:
Arnuš Pupis, Tina: Na gozdni 

južini | Miš | 1
Boonen, Stefan: Mamut | KUD 

Sodobnost International | 1
Lagercrantz, Rose: Moje srce 

skače od sreče | Zala | 1
Lagercrantz, Rose: Moje srečno 

življenje | Zala | 1
Pennac, Daniel: Ernest in 

Celestina | Mladinska knjiga 
| 1 ; 2

Skubic, Andrej E.: Diverzanti in 
izdajalci | Mladinska knjiga | 1

Skubic, Andrej E.: Roksi najde 
dom | Mladinska knjiga | 1

Vendel, Edward van de: Lisjaček 
| Sanje | 1

STRIPI:
Boutavant, Marc: Ariol. 

Učitelj TOP je top! | Zavod 
VigeVageKnjige | 1

Jansson, Tove: Mumin | Sanje 
| 1 ; 2

Kastelic, Maja: Muren muzikant 
| Forum | 1

Kociper, Marko: Butalci v stripu | 
Forum | 3

Larcenet, Manu: Graščina. Zlati 
časi | Graffit ; Zavod Stripolis 
| 2

Mitrevski, Ivan: Volkulja Bela in 
čarobni gozd | samozal. | 2

Munuera, José Luis: Merlin proti 
Božičku | Graffit | 2

Munuera, José Luis: Merlin. 
Špeh in toast | Graffit | 2

Munuera, José Luis: Volk Valter. 
Lisjakova lakota | Graffit | 2

Munuera, José Luis: Volk Valter. 
Noč volkodlakca | Graffit | 2

Pearson, Luke: Hilda in polnočni 
velikan | Didakta | 2

Pearson, Luke: Hilda in trol | 
Didakta | 2

Pilkey, Dav: Pasji mož.  
Gospodar bolh | Mladinska 
knjiga | 2

Pilkey, Dav: Pasji mož. H komu 
se kotali? | Mladinska knjiga  
| 2

Pilkey, Dav: Pasji mož. Ravs 
divjine | Mladinska knjiga | 2

Ricard, Anouk: Ana in 
Froga. Bi čigumi? | Zavod 
VigeVageKnjige | 2

Rus, Gašper: Štirje godci | Forum 
| 2

Sapin, Mathieu: Akisi. 
Zasoljene zgodbice | Zavod 
VigeVageKnjige | 2

Šinkovec, Igor: Lovska sreča | 
Forum | 2

Uderzo, Albert: Asterix gre preko 
luže | Graffit | 2

Uderzo, Albert: Cezarjevo darilo 
| Graffit | 2

Watterson, Bill: Poblazneli 
morilski pragozdni maček | 
Didakta | 2

Wirbeleit, Patrick: Škatla. 
Pozor! Robotki! | Zavod 
VigeVageKnjige | 1 ; 2

Zep: Titeuf. To ni fer! | Graffit | 2

FANTASTIKA:
Dabos, Christelle: Zrcalka. 

Spomin Babilona | Sanje | 4
Riggs, Ransom: Knjižnica duš | 

Sanje | 3
Semenič, Simona: Skrivno 

društvo KRVZ | Mladinska 
knjiga | 2

Tellegen, Toon: Jež in samotni 
občutek | Mladinska knjiga | 2

RESNIČNOST
Aerts, Jef: Modra krila | Zala | 3
Al Mansour, Haifaa: Zeleno kolo 

| Mladinska knjiga | 2
Březinová, Ivona: Vpij potiho, 

brat | Miš | 2
Crossan, Sarah: Eno | Mladinska 

knjiga | 4

Gavalda, Anna: 35 kil upanja | 
Mladinska knjiga | 2

Karlovšek, Igor: Ognjeno pleme. 
Zmage in porazi | Miš | 3

Konc Lorenzutti, Nataša:  
Gremo mi v tri krasne  
| Miš | 3

Modig, Karl: Smrt ni hec  
| Miš | 4

Pregelj, Sebastijan: Vrnitev | 
Miš | 2

Reinhardt, Dirk: Train kids | 
Salve | 4

Samson, Gideon: Dnevi na 
otoku | Miš | 3

Skåber, Linn: Čez potok, ne 
čez most | KUD Sodobnost 
International | 3

Šinigoj, Damijan: Kjer veter spi 
| Miš | 3

Velasco, Stefanie de: Tigrovo 
mleko | Cankarjeva založba | 3

POEZIJA:
Gregorič Gorenc, Barbara: 

Negotove pesmi | Mladinska 
knjiga | 3

POUČNE KNJIGE:
Albanese, Lara: Astronomija za 

radovedne | Didakta | 2
Ben-Barak, Idan: Aaa! V tebi je 

okostnjak! | Miš | 1
Dekleva, Milan: Mala Alma na 

veliki poti | Mladinska knjiga 
| 2

Grajkowski, Wojciech: Čebele | 
Mladinska knjiga | 2

Hénková, Ludmila: Kako so bila 
zgrajena čudesa antičnega 
sveta | Epistola | 2

Huang, Nellie: Raziskovalci | 
Mladinska knjiga | 2

Moraes, Thiago de: Atlas 
zgodovine | Morfemplus | 2

Nepozabne | Mladinska knjiga 
| 3

Strlič, Nataša: Osamosvojitev | 
Miš | 2

Vse skrivnosti o virusih | Hart | 1
Vukotič, Jaka: Reformatorji v 

stripu | Škrateljc | 2
Vukotič, Jaka: Znamenitni Rokus 

| Klett | 2
Zaviršek, Darja: Družinski 

pojmovnik za mlade | Aristej 
| 4

SEZNAM KNJIG, KI SO PREJELE ZNAK ZA KAKOVOST ZLATA HRUŠKA (BREZ PONATISOV)

| a = za najmlajše | b = za predšolske | 1 = za začetno branje | 2 = za osnovno samostojno branje | 3 = za napredno samostojno branje | 4 = za kritično samostojno branjeBralne stopnje:
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Rubriko pripravlja:
pripravila: Slovenska sekcija IBBY

Nagrada in priznanja slovenske sekcije IBBY 2021

Konec oktobra so bili izbrani prejemniki priznanj za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in bra-
nja Slovenske sekcije IBBY. Nagrajence je soglasno izbrala žirija v sestavi Špela Frlic (predsednica), Tilka Jamnik in Irena 
Matko Lukan ter potrdil izvršni odbor. S prejemniki nagrade in priznanj smo posneli prispevek, objavljen na spletni strani 
Slovenskega knjižnega sejma (www.knjiznisejem.si). Podeljevanje nagrade in priznanj sofinancira Javna agencija za knjigo.

mladinska književnost in branje

Nagrada Slovenske sekcije IBBY:
Miha Mohor

Profesor slovenščine in angleščine, dolgo-
letni praktik, knjižničar, mentor literarnih 
krožkov, šolskih glasil in mladih bralcev je 
eden najbolj vztrajnih, vidnih in ključnih de-
lavcev na področju spodbujanja bralne pi-
smenosti mladega človeka v slovenskem pro-
storu. Neposredno ali posredno je prispeval 
k bralni vzgoji več generacij bralcev in men-
torjev branja.

Strokovno je sodeloval pri posodabljanju 
pouka slovenskega jezika in književnosti ter 
izbirnih predmetov, ki spodbujajo branje, 
in za to leta 1998 prejel nagrado Republike 

Slovenije za uspešno delo na področju šol-
stva. V slovenskem prostoru je prepoznav-
no deloval na področju spodbujanja prosto-
časnega branja in razvijanja bralne kulture 
ter ključno prispeval k strokovnemu razvo-
ju Bralne značke in njeni promociji doma in 
po svetu. Njen član je vse od leta 1985 in je 
vseskozi med snovalci svežih razvojnih pro-
gramskih premislekov in različnih gradiv. V 
letošnjem letu je uredil knjigo Partljič.doc in 
osnoval tudi MEGA kviz S knjigo v svet ob 
60-letnici Bralne značke. O svojem strokov-
nem delu in bogatih praktičnih izkušnjah 
objavlja prispevke v mladinski in strokovni 
periodiki, predava mentorjem na seminarjih 
in drugih izobraževalnih oblikah. Njegova 

bibliografija obsega več kot 400 enot – sa-
mostojnih publikacij, zbornikov, strokovnih 
člankov in drugih gradiv, pri katerih je nave-
den kot avtor, soavtor, urednik, mentor idr.

Priznanje Slovenske sekcije IBBY:
Dragica Haramija

Predavateljica za predmetno podro-
čje mladinske književnosti na Peda-
goški fakulteti in Filozofski fakulteti 
Univerze v Mariboru ter raziskovalka 
s področja slovenske mladinske knji-
ževnosti. Objavila je sedem samo-
stojnih znanstvenih monografij, več 
kot 50 izvirnih znanstvenih člankov 
in 40 znanstvenih prispevkov na kon-
ferencah. Ves čas objavlja tudi polju-
dne članke o mladinski književnosti, piše spremne besede in kritike 
ter je urednica strokovnih in leposlovnih monografskih publikacij. 
Že več kot deset let deluje v komisiji za Cankarjevo priznanje, je čla-
nica žirije za nagrado večernica ter od leta 2004 strokovna svetovalka 
žirije za desetnico. Kot urednica in avtorica je sodelovala pri zborni-
ku Slovenia's Best for Young Readers 2020 (DSP), kjer je predstavlje-
nih 44 slovenskih pisateljev in pisateljic, pesnikov in pesnic. Ob vsej 
pedagoški praksi in raziskovalnem delu nudi zelo pomembno stro-
kovno podporo mladinskim avtorjem in mladinski književnosti z de-
lovanjem v različnih strokovnih skupinah, žirijah, uredniških odbo-
rih, društvu Argo, pri programskem vodenju Očesa besede idr.

Priznanje Slovenske sekcije IBBY:
Leonida Babič

Kot šolska knjižničarka že več kot 
dvajset let predano in angažira-
no vodi, koordinira in izvaja različ-
ne bralne projekte in druge dejav-
nosti, povezane s promocijo branja. 
Koordinira tekmovanje za bralno 
značko na Osnovni šoli Starše, or-
ganizira projekt Rastem s knjigo za 
sedmošolce, je mentorica učencem 
pri knjižnično-muzejskem MEGA 
kvizu ter vodi bralne projekte, kot so Noč knjige, Medgeneracijsko 
branje in Beremo skupaj. Ob Mednarodnem mesecu šolskih knjiž-
nic pripravlja razstave in delavnice za učence ter vrsto let sodelu-
je tudi v mednarodnem projektu izmenjave knjižnih kazal s kolegi 
knjižničarji po vsem svetu. Je nacionalna koordinatorica projekta 
Branje ne pozna meja, ki je namenjen spodbujanju učencev k bra-
nju mladinske književnosti ter spoznavanju književnosti in kultu-
re sosednje države. Svoje delovne izkušnje in spoznanja ves čas ak-
tivno predstavlja v okviru seminarjev, simpozijev in v strokovnih 
publikacijah ter nudi pomoč kolegicam in kolegom na strokovnem 
področju šolskega  knjižničarstva.

Priznanje Slovenske sekcije IBBY:
Založba KUD Sodobnost International  
za bralnospodbujevalne projekte

Založba KUD Sodobnost ob kvalitetni založniški knjižni produk-
ciji posebno pozornost posveča tudi izvajanju inovativnih projek-
tov s področja spodbujanja branja v družinskih in izobraževalnih 
kontek stih. Mednarodni projekt Naša mala knjižnica izvajajo v šol-
skem kontekstu in je namenjen promociji bralne kulture ter evrop-
skih avtorjev in ilustratorjev, ki so uveljavljeni v domovini, ne pa 
nujno v drugih evropskih državah. S premišljenim izborom knjižnih 
naslovov in spremnim gradivom Ustvarjalnik k sodelovanju vsako 

leto pritegnejo več 
kot 200 slovenskih 
osnovnih šol. Spod-
bujanju družinskega 
branja sta namenjena projekta Zmenek s knjigo, v okviru katere-
ga v formi knjižne škatle ponujajo kakovostna bralna gradiva za 
vso družino, ter Bralni vlak, ki je zasnovan kot zabavna literarna 
družinska aktivnost, ki spodbuja skupno branje otroka in bližnjega 
odraslega. K razvoju področja KUD Sodobnost dragoceno prispe-
va tudi s stalno rubriko Mlada Sodobnost v literarni reviji Sodob
nost, ki v slovenski prostor prinaša poglobljene kritike mladinske 
književnosti.
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Razveselite vse svoje!

Prilju
bljena  

mladinska  

pustolovščina  

iz obdobja  

selitve Slovanov.

Igriva in hudomušna 
zbirka Pavčkovih 
pesmi za otroke.

Čudovita slikanica 

o samopodobi,  

ki se bere  

z obeh strani.
Poučna slikanica, ki 

pojasni in pokaže, kdo 

je tacal in lomastil po 

Zemlji po izumrtju  

dinozavrov.

Nekatere knjige je subvencionirala  
Javna agencija za knjigo RS.

»Genialno izvirna in zabavna  za znoret ...«  David Walliams

Izjemno zabavna  

zbirka, ki slavi domišljijo  

in kreativnost.  

Svetovna uspešnica!

Knjige Miš založbe so na voljo tudi v vseh bolje založenih knjigarnah.

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

Napeta zgodovinska 

zbirka, polna  
zapletov in  

preobratov.
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mladinsko in otroško leposlovje
Terry PraTcHeTT

MICENI SVOBODNI 
MOŽJE
serija Svet Plošče –  
roman o Faniki Trpin
ilustracije: Laura Ellen Anderson
prevod: Boštjan Gorenc
Mladinska knjiga, zbirka Sinji galeb,  
2021, t. v., 334 str., 29,99 €

Podobno kot je Douglas Adams s Štoparskim vodnikom po Galaksiji 
nasmejal ljubitelje znanstvene fantastike, je Terry Pratchett (1948–
2015) s humoristično knjižno serijo o svetu Plošče (Discworld) v 
krohot spravljal bralce fantazije. Po zaslugi vrlega besednega telo-
vadca Boštjana Gorenca - Pižame, ki je hkrati bržda eden največjih 
poznavalcev o vsem »ploščatem« pri nas, pa bo Pratchettovo pisanje 
izvrst no zazvenelo tudi v slovenščini. Branje izvirnika namreč zah-
teva nadpovprečno znanje angleškega jezika, saj če ne znaš razbrati 
vseh pomenskih odtenkov avtorjevega poigravanja z enakoglasni-
cami in šaljenja z neologizmi, si prikrajšan za dobršen del celostne 
bralne izkušnje. Miceni svobodni možje so trideseti roman iz serije o 
svetu Plošče (prevedenih imamo prvih šest, od Barve magije do Treh 
vešč), a ker gre hkrati za prvo knjigo ciklusa o Faniki Trpin, pozna-
vanje preostalih del ni potrebno. Fanika je na prvi pogled običajna, 
na kmetiji živeča deklica. Dogajajo pa se ji nenavadni pripetljaji in 
vse kaže, da bi lahko postala dobra čarovnica. Kot taka je edina, ki 
lahko pomaga bratcu, ko ga ugrabi vilinska kraljica … Miceni svobod
ni možje izstopajo po tem, da se uvrščajo med mladinsko literaturo 
(serija je sicer namenjena odraslim bralcem), a je Pratchett v tem 
podoben Neilu Gaimanu: knjiga bo prav tako, če ne še bolj, všeč sta-
rejšim. Skratka, zelo zabavno! > Aleš Cimprič

julija luKovnjaK

IMAGINARNI SVETOVI 
EDGARJA KAOSA
Sanje, 2021, 557 str., m. v., 21 €

Deček, ki ne ve niti lastnega imena, 
se znajde v utrjenem, strogo varova-
nem oporišču na Inkremateri. O sebi 
ve le, da je človek, star približno pet-
najst sončevih kroženj. Ne more pa 
razvozlati, zakaj mu je nekdo izbrisal 
spomin in zakaj se je znašel na Inkre-

materi med posadko oporišča vilinskih bojevnikov, čarovnikov, ele-
mentarov, multipodobnikov, nimf in drugih magičnih bitij. Med njimi 
človek velja za manjvredno bitje, ker nima magične duše. Toda brez-
dušnost je tudi dečkova prednost – sovražniki ga ne morejo razdušiti. 
Prav zato je bil izbran za Varuha Praduha. Od Praduha in Varuha pa je 
odvisno, ali se bo uničenje Inkrematere nadaljevalo ali ustavilo. Toda 
kako naj Edgar Kaos, kot dečka poimenujejo v oporišču, ustavi mo-
gočne sovražnike, ki magična bitja uničujejo tako, da prehitijo Smrt? 
Srhljivi živi mrtveci jim odtrgajo magično dušo iz telesa, s tem pa jih 
spremenijo v razdušene pošasti, vojsko, slepo pokorno voditeljem 
moči zla. Vojna z njimi ne divja več le zunaj oporišča. Tudi iz temnih 
kotov oporišča prežijo izdajalci, ki se želijo dokopati do Praduha, ki bi 
jim zagotovil popolno zmago. Kako naj jih Edgar, novi varuh, ustavi, 
ko pa se mora vsega šele naučiti? In kdo je prijatelj in kdo sovražnik 
v svetu Inkrematere, ki ustvarja brezkončne iluzije? Spletke, umori in 
prevare se mešajo z novimi prijateljstvi, prebujanjem lastne magije in 
rastočo povezanostjo s Praduhom. Razburljiv in magično razkošen 
fantazijski roman je prvenec mlade slovenske avtorice Julije Lukov-
njak, ki z njim pričenja novo sago. Zastavila ga je približno v starosti 
Edgarja Kaosa, objava pa se ji je udejanjila malo več kot pet sončevih 
kroženj kasneje. > Maja Črepinšek

BeTTy ren WriGHT

DVOJNI UMOR  
V HIŠI LUTK
prevod: Aleksandra Kocmut
Skrivnost, 2021, t. v., 176 str., 24,90 €

Amy bo čez nekaj dni dopolnila trinajst 
let. Ničesar si ne želi bolj kot prijatelji-
ce, toda sošolke se je izogibajo zaradi 
mlajše sestre Louann, velikega dekleta 
z umom majhnega. V Amy se zato kopiči bes na sestro in družino, ki 
jo sili, naj bo sestri za varuško. Ameriška pisateljica otroške literature 
Betty Ren Wright (1927–2013) je z zgodbo, postavljeno v obdobje, 
ko se deklice levijo v najstnice, ustvarila kulten mladinski triler. Amy 
na zaprašenem podstrešju vile starih staršev, ki so že tri desetletja 
pokojni, odkrije čudovito hišico za punčke. V njej so lutke njenega 
očeta, ko je bil še majhen deček, njene tete, ko je bila še najstnica, in 
starih staršev, o katerih odkrije, da sta bila umorjena. Morilca niso 
nikoli našli, Amyjin oče in teta pa o bolečih spominih nočeta govo-
riti. Toda čudovita hišica na mračnem podstrešju ni zgolj igrača. Ko 
vsi zaspijo, se v njej noč za nočjo dogajajo srhljive spremembe. Zdi 
se, da nekaj nerazložljivega, kar se levi iz starodavne teme, oživlja 
lutke in k sebi kliče Amy. In če ob Amy ne bi bilo sestre Louanne, ki s 
svojim za vedno otroškim umom zmore več, kot si misli družina, se 
strašna skrivnost ne bi nikoli razrešila. > Maja Črepinšekwww.malinc.si, info@malinc.siwww.malinc.si, info@malinc.si

Prevedla 
Urška Rupar Vrbinc

Izjemno poetična slikanica, 
ki slavi eno najmočnejših 
sil v naravi.

.60 strani, 25,00€

Julija Lukovnjak
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ricK riorDan

SKRITI ORAKELJ; 
TEMNA PREROKBA;
GOREČI BLODNJAK
Apolonove preizkušnje, knj. 1–3
prevod: Mojca Žnidaršič
Morfemplus,  
2021, t. v., 391/428/464 str., 27 €/knjigo

Večkrat nagrajeni ameriški avtor (1964) 
je najbolj znan po petdelni knjižni seri-
ji Percy Jackson in Olimpijci (Tat strele, 
Morje pošasti, Prekletstvo titanov, Bit
ka v labirintu in Poslednji olimpijec), 
v kateri je klasično grško mitologijo 
uspešno povezal s sodobnimi junaki in 
aktualnimi prizorišči dogajanja. Pred 
časom smo v slovenščini dobili tudi 
Riordanovo drugo fantazijsko akcijsko 
pentalogijo Heroji Olimpa (Izgubljeni 
junak, Neptunov sin, Atenino zname
nje, Hadova hiša in Kri Olimpa), zdaj 
pa v slovenščino dobivamo še Apolo-
nove preizkušnje, za začetek prve tri naslove tretje petdelne serije 
te priljubljene fantazijske proze s temelji v grškem in rimskem baje-
slovju. V prvem delu z naslovom Skriti orakelj je bog Apolon zaradi 
(grozljivega) nesporazuma vržen z Olimpa naravnost v newyorški 
smetnjak, v katerem se zbudi v telesu navadnega človeškega najstni-
ka, ne prav močnega, sploh ne lepega in v resnici čisto nebogljenega. 
Da bi se svojemu očetu, bogu Zevsu, odkupil za napako, mora na Ze-
mlji opraviti celo vrsto strahovitih preizkusov. Za začetek prepriča 
starega znanca in dobrega prijatelja Percyja Jacksona, da ga odpelje 
v Tabor polkrvnih, kjer s pomočjo novih prijateljev poskuša zaščititi 
skriti orakelj in premagati zlobnega rimskega cesarja, ki ga vsi ime-
nujejo Zver … V želji, da bi Apolon znova postal bog, mora v nada-
ljevanju, v Temni prerokbi, najti in premagati tudi drugega okrutnega 
člana rimskega triumvirata, v tretjem delu, v Gorečem blodnjaku, pa 
ga čaka nevarno potovanje skozi labirint in reševanje prerokinje, ki 
govori le v nerazumljivih ugankah. Bo zmogel v koži nerodnega mo-
zoljastega najstnika, v družbi prikupne premetene Meg in prijateljev 
premagati vse tri krvoželjne rimske cesarje in si povrniti zaupanje 
svojega očeta? > Renate Rugelj

suzana TraTniK

AVA
Mladinska knjiga, zbirka Odisej,  
2021, t. v., 416 str., 24,99 €, JAK

V novem mladinskem romanu pri-
znane avtorice Suzane Tratnik, ki je 
bil nominiran za nagrado modra ptica 
2020, spoznamo najstnico Anko ozi-
roma Avo, kot si reče sama, ki živi v 

veliki stiski in revščini. Edina svetla točka njenega življenja, ki je polno 
razočaranj, bolečine in zanemarjanja, je njena najboljša prijateljica Ve-
sna, ko pa se nekega dne spreta tako močno, da pride do fizičnega ob-
računa, se Avi zamajejo tla pod nogami. Tratnikova še enkrat navduši 
z močnimi, realističnimi liki, pa tudi z odsotnostjo klišejev in olepše-
vanja težkih družinskih razmer, ki so za mladostnike lahko uničujoče. 
Kljub temu pa ne podleže nihilizmu, ampak najde žarek upanja. Še en 
zadetek v polno. > Veronika Šoster

maTs sTranDBerG

KONEC
prevod: Lucija Stupica
Mladinska knjiga, zbirka Odisej,  
2021, t. v., 416 str., 32,99 €

Zemlji se približuje uničujoč, gromo-
zanski komet, datum in ura, ko se bo 
vse končalo, sta znana. Sedemnajstletni 
Simon hoče zadnje dni življenja preži-
veti z ljudmi, ki jih ima rad, še posebej 
pa s Tildo, punco, ki ga je zapustila kmalu zatem, ko je svet izvedel 
grozljivo novico. A Tilda izgine in Simon se v obupu zateče k njeni 
najboljši prijateljici Lucindi,  ki se je že prej umaknila v osamo zaradi 
smrtonosne bolezni. Potem pa najdejo Tildino truplo in Simon naen-
krat postane glavni osumljenec. Dnevi do konca sveta se odštevajo, 
Simon in Lucinda pa želita priti resnici do dna … Apokaliptični ro-
man švedskega pisatelja Matsa Strandberga (1976) si zastavlja vpra-
šanje, kaj je najpomembnejše, ko se tvoj čas izteka, ob tem pa razgalja 
odnose v družbi ter preizprašuje bistvo človeškosti in ljubezni. Leta 
2020 je bil roman uvrščen na častno listo IBBY. > Beti Hlebec

Tom FleTcHer

BOŽIČOZAVER
ilustracije: Shane Devries
prevod: Maja Ropret
Morfemplus, 2021, t. v., 360 str., 29,90 €

Zgodba v najboljši tradiciji božičnih 
čudežev bralca prestavi iz doma Vilija 
Cizerla in njegovega očeta, ki zna pri-
povedovati najboljše božične zgodbe, 
v šolo, kjer se je Vili kljub invalidskemu vozičku počutil prijetno. 
Dokler se na šolo ni vpisala zlobna Bruna Podlogar, ki se iz Vilija 
grdo norčuje. Tik preden mu skrbi zagrenijo šolo, se Vili znajde na 
severnem polu pri Božičku in njegovih palčkih. Vili je namreč na-
pisal pismo, v katerem je Božičku zaupal, da si želi pravega dino-
zavra, čeprav ve, da je njegova želja neuresničljiva. Iz večnega ledu 
na severnem polu pa ravno tedaj pokuka milijone let zamrznjeno 
dinozavrovo jajce … Skrivnosti v zgodbi kar mrgoli. Na primer, zakaj 
Vilijev oče natanko pozna podrobnosti o Božičkovi deželi, o čem ri-
majo palčki, zakaj lahko jeleni letijo, zakaj je Bruna takšna nadloga in 
kdo je hudobni lovec, ki opreza za trofejo letečih jelenov … Zgodba, 
ki bo povsem prevzela ljubitelje dinozavrov in božičnih skrivnosti, 
je velika uspešnica Toma Fletcherja (1985), angleškega glasbenika, 
pevca, tekstopisca, skladatelja in vlogerja. > Maja Črepinšek

KrisTina oHlsson

SREBRNI DEČEK
prevod: Mita Gustinčič Pahor
Miš, zbirka Kriki, 2021, t. v., 183 str., 28,95 €

Švedska romanopiska je znova ustva-
rila napeto zgodbo z glavnimi liki Ala-
dinom, Billie in Simono, ki smo jih 
že spoznali v prejšnjem delu Stekleni 
otroci, vendar pa čtivo lahko beremo 
samostojno. Poleg srhljivih trenutkov 
in grozljivih zapletov iz preteklosti zgodba vsebuje tudi politične 
vsebine – izzivi migracije v evropskem prostoru. Kaj pomeni biti mi-
grant in kdaj nisi več? Navsezadnje pa se prav Aladin, čeprav rojen 
v Turčiji, izmed vseh sošolcev najbolj zanima za lokalno zgodovino 
in ne dvomi, kdo je in kam spada. Mar ima res dve domovini, kot ga 
prepričuje oče? Kratka poglavja ustvarijo lahkotnost branja in bralca 
držijo v napetosti razkrivanja stoletne lokalne legende o tatvini sre-
brnine, duhovih, ki ne odidejo, in tatovih hrane iz turške restavracije. 
Napeto branje! > Ajda Vodlan
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aneTTe eGGerT

ŽELJA PO JAHANJU
Ina Skot, knj. 2
ilustracije: Annika Lundholm Moberg
prevod: Alexandra Natalie Zaleznik
Skrivnost, 2021, t. v., 67 str., 17,90 €

Ina je končno zbrala dovolj denarja in 
pred njo je trenutek, ki ga je nestrpno 
pričakovala: končno bo jahala ponija 

Progca. Seveda je neustrašna in pogumna, če pa je pogledala toliko pos-
netkov na YouTubu o jahanju in zato že dobro ve, kako se stvari streže. 
Toda kmalu spozna, da je razlika med vedeti in znati ter da nas YouTu-
be ne more naučiti tistega, kar je najpomembnejše – pridobiti izkušnje, 
ki jih dobimo v vsakdanjem življenju. Lepa pripoved o vztrajnosti bo 
navdušila vse mlade, sploh tiste, ki kot Ina sanjarijo o konjih. Navsezad-
nje pa je zanimivo branje tudi za starejše, saj bodo spoznali, tako kot 
je ugotovila Inina mama – na koncu dneva tablica le ni brez zveze in 
na YouTubu se lahko naučiš tudi marsikaj koristnega. > Ajda Vodlan

j. K. roWlinG

BOŽIČNI PUJS
ilustracije: Jim Field
prevod: Nina Dekleva
Mladinska knjiga, 2021, t. v., 302 str., 29,99 €

Nova zgodba za otroke svetovno znane 
J. K. Rowling je prepojena s čarovnijo in 
pravim božičnim vzdušjem. Jakec obo-
žuje svojega zdelanega in scufanega pli-
šastega pujska, ki ga kliče Dagi Pujs ozi-
roma DP. DP je Jakčev najboljši prijatelj in zaupnik, a ko se starša ločita 
in Jakčeva nova polsestra Brina DP-ja med vožnjo maščevalno zabriše 
skozi okno, se zgodi nepredstavljivo – preljubi družabnik je izgubljen. 
Jakec se zato z njegovim nadomestkom, Božičnim pujsom, odpravi v 
Deželo izgubljenih, da bi ga rešil iz krempljev vladarja Zgube. Topla in 
magije polna dogodivščina za vso družino. > Veronika Šoster

juTTa ricHTer

GOSPA GRETA IN  
VONJ PO ČOKOLADI
ilustracije: Günter Mattei
prevod: Neža Božič
KUD Sodobnost International,  
2021, t. v., 141 str., 23,90 €

Ob večerih, ko enajstletna Lena in njen 
tri leta mlajši bratec Lenart ostaneta 
sama doma, ker gre njuna mama v nočno službo, oče pa je nekje daleč 
stran, začne v njihovo stanovanje prihajati soseda Greta, prav tista, ki 
ima v soseski prodajalno čokolad, v kateri naj bi neznano kam izginjali 
otroci. Lena in Lenart sta ogorčena, da naj bi ju pazila prav soseda sum-
ljivega slovesa, obenem pa sta tudi prepričana, da pri svojih letih ne 
potrebujeta varuške. Ko se jima začnejo na njunih nočnih potepih v de-
želo Onkrajino, ki je polna nenavadnih bitij in skrivnostnih pripetljajev, 
nenadoma dogajati sila čudne stvari, sta prepričana, da ima prste vmes 
prav njuna varuška. Vabljiva, kot čokolada slastna zgodba, za katero 
je avtorica dobila navdih pri eni od več kot osemdeset let stari nemški 
zbirki zgodbic za otroke, navdušuje s svojimi domišljijskimi liki in vabi 
k razreševanju zapletenih skrivnosti. > Vesna Sivec Poljanšek

___________________________________________________________________________________________________

Maja Smotlak
O črnem ptičku 
in beli ptičici
Ilustrirala Nana Homovec

SLIKANICA
ISBN 978-3-902832-18-4
29,6 cm x 21,6 cm 
€ 17

Italijanski prevod Maja Smotlak
Nemški prevod Franc Merkač

www.zalozba-fran.com          Spletna trgovina  www.franshop.at
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„Pravljična mojstrovina 
Maje Smotlak 

O črnem ptičku in beli ptičici
 je oda ljubezni in vztrajnosti.“

Nika  Čok

jane clarKe

ŽABJA NORIJA
serija Loti obožuje naravo, knj. 1
ilustracije: James Brown
prevod: Andrea Potočnik
Skrivnost, 2021, t. v., 110 str., 19,90 €

Loti obožuje naravo, in ko bo velika, bo 
voditeljica naravoslovnih oddaj kot Sa-
nja Sapica. Pes Einstein in ara po ime-
nu Načo sta njena spremljevalca in tudi 
glavna junaka pri zanimivih dogodivščinah, ko rešujejo svet. No ja, vča-
sih pa kar sama poskrbita za kakšno norčijo. Z Loti sodeluje tudi Noe, 
ki ga bolj kot reševanje Zemlje zanima popotovanje na Mars. Tokrat se 
na vrtu Lotinega soseda, urejenega gospoda Pikolova, dogaja prava pu-
stolovščina. Mravljice, ki plezajo po torti, žabice, ki neustrašno priskak-
ljajo na vrt, in na koncu še Petunija, nova ljubezen gospoda Pikolova, 
ki pa ni prav nič navdušena, ko pride v ta blatni kaos. Le kako ne bi bilo 
blatno, če pa žabice potrebujejo deževnico? In ne pozabite – za rešitev 
planeta vsaka malenkost šteje. Kako pa ti pomagaš? > Ajda Vodlan



Otroška in mladinska pisateljica Neli K. Filipić 
zase pravi, da se je po študiju grafičnega obli-
kovanja na Akademiji za likovno umetnost 
priučila še številnih koristnih ročnih spret-
nosti od šivanja oblačil in tipkanja z dvema 
prstoma pa vse do kuhanja zelenjavnih čorb, 
plavanja mrtvaka in plezanja po drevju. No, 
sem in tja rada tudi samo občuduje njihove 
bujne krošnje. Najbrž jo pomirjajo, podobno 
kot mene.

Svoje pisanje že od mladih let namen-
ja izključno otrokom in mladostnikom. V 
slikanicah in romanih se najraje posveča 
problemskim temam nasilja v družini in 
medvrstniškega nasilja, iskanju vrednot in 
identitete v sodobni, razslojeni družbi ter na-
sploh krhkemu notranjemu svetu današnjih 
mladostnikov. 

Prvič je nase opozorila leta 1994 s svojim 
pustolovskim prvencem Lov na zvezde (MK), 
za katerega je naslednje leto tudi prejela Lev-
stikovo nagrado.

Z mladinskim romanom Na drugi strani (MK, 
2004) je bila nominirana za nagrado večernica, 
omenjeni roman pa so v nacionalnem projek-
tu Rastem s knjigo (šolsko leto 2006/7) prejeli 
vsi sedmošolci. Velik odmev je doživela njena 
izjemna in pretresljiva kratka realistična zgod-
ba v slikanici Punčka in velikan (MK, 2009) s si-
jajnimi ilustracijami Tomislava Torjanca. Nomi-
nirana za nagrado izvirna slovenska slikanica 
je prejela tudi znak za kakovost zlata hruška in 
za prevod Djevojčica i div (Mozaik knjiga, 2009) 
hrvaško nagrado Kiklop. 

V risoromanu Superga (Mladika, 2015) o 
dvanajstletnem Hamidu in njegovi dolgi poti 
v svobodo, ki se konča v azilnem domu pri 
nas, sta združila moči z ilustratorjem Damija-
nom Stepančičem. 

Avtorica poleg naštetega piše tudi zgodbe 
za revije in scenarij za celovečerno risanko. 

Številne nominacije za modro ptico, Le-
vstikovo nagrado, desetnico in večernico 
potrjujejo visoko kakovost in neizpodbitno 
izpoved no moč njenih del, po katerih radi 

posegajo bralci vseh 
starosti. 

Njen zadnji problem-
ski roman Fronta, name-
njen starejšim najstni-
kom, je zanimiv hibrid 
detektivskega in pusto-
lovskega žanra ter druž-
benokritičnega romana. 
V oči najprej zbodejo 
preštevilni dialogi, zara-
di česar zgodba kar kliče 
po filmski uprizoritvi. 

Fronta je radijska apli-
kacija, ki jo je mogoče 
naložiti na pametni te-

lefon. Za njo stoji prebrisana Soška in skupina 
njenih kameradov, Luna, Vanja, Beno in Karlo 
oziroma Benito in Karlito.

»Vse je zmeraj bilo in kar naprej bo – poslu-
šate Fronto, radio virtualnih dimenzij, ki vas 
nikoli ne razočara. V živo iz centra sveta sem z 
vami ena in edina Soška.«

Besedilo o neugnanih mladostnikih je tudi 
zgodba o iskanju identitete in smisla v svetu, 
za katerega se zdi, da je oboje najmanj ne-
kam založil, če že ne zdavnaj izgubil. Vročica 
poletnih počitnic izpareva skupaj z opojnimi 
substancami na zabavah, ki naslednje jutro 
puščajo trpek okus v ustih in vrzel v spominu. 
Lenobno in zdolgočaseno počitniško vzdušje 
pa razburka izginotje najstnika z nenavadnim 
imenom Sever Jug in pravcato detektivsko 
vohljanje se lahko prične. Še zlasti, ker So-
ška sprva domneva, da je pogrešani v resnici 
skrivnostni Sraka, ki je »kljub vročini obut v 
črne čevlje in različni nogavici. Obraz skriva 
za debelo knjigo. Nemogoča pojava. Napaka 
v matrici.« Toda glej ga zlomka, tudi Benu se 
zdi, da je našel pravo sled, ki vodi do pogre-
šanega Severa Juga. Vanja, zaljubljena v ete-
rično, anoreksično Luno, ima za nameček še 
težave s spolno identiteto, saj razločno čuti, 
da bi se bolje znašla v fantovski koži. Kdo je 
izdelal aplikacijo Fronta in ali je res služila 
nadzoru nad kameradi? Odgovor se skriva v 
silovitem, dramatičnem razpletu.

Avtorica v romanu dosledno upošteva ele-
mente etične dimenzije mladinske problem-
ske književnosti, z bogatim besednjakom 
gradi zgodbo večplastno, izvirno strukturi-
rani liki se soočajo z raznimi spoznavnimi di-
lemami, in kar šteje največ: bralcu prepušča 
možnost izbire, na nekatera vprašanja si pač 
mora odgovoriti sam. 

Priznati je treba, da avtorica dobro pozna so-
dobno govorico mladih in njihov notranji svet.

»Z vami sem Soška in to je moja Fronta – na 
čigavi strani ste pa vi?«

Neli K. Filipić zanesljivo ostaja na strani 
najst nikov.

Rubriko pripravlja:
Janja Vidmar

Janja Vidmar

Knjiga, prva liga
neli K. FiliPić

FRONTA
Cankarjeva založba, zbirka Najst,  
2021, t. v., 290 str., 29,99 €, JAK

Neli K. Filipić

Naročila:
01 519 2000, info@grafenauer.si

www.grafenauer.si

Podarimo knjigo  
in z njo delček sebe!

sebe

Žlahtna izdaja, v kateri
so vse pedenjpesmi

zbrane na enem mestu.

Razigrano slikanico z 
dvovrstičnimi verzi o živalih 
krasijo imenitne ilustracije.

Medotova dobrota  
prižge luč prijateljstva  

in spoznanje, da je 
najlepše darilo lahko  

tudi nematerialno.

Norveška božična 
uspešnica v tradiciji 
Charlesa Dickensa, 
prevedena v kar  
29 jezikov.

Razkošen album, 
ustvarjen za deljenje 
modrosti starih staršev  
za večen spomin.

Pesniški biser, v katerem 
se dva vrhunska umetnika 

srečujeta v besedi in obliki.

Poštnina pri nakupu nad 25 € je brezplačna.
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strip za mlade
joann sFar 
VAMPIRČEK GRE V ŠOLO
barve: Walter; prevod: Izar Lunaček
Mladinska knjiga in Stripolis,  
2021, t. v., 30 str., 19,99 €

Vampirček ima vse: očeta, ki je oko-
stnjak gusarskega kapitana, mamo 
vampirko, veličastno razpadajočo vilo, 
govorečega psa Duhodajza in razširjeno 
družino pošasti, duhov ter živih mrličev. A mu je vseeno dolgčas, ker 
v njegovem svetu ni otrok. Zato preprosi starša, da mu dovolita pono-
či obiskovati bližnjo šolo. Tam vampirček odkrije zvezek židovskega 
dečka Marcela, v katerega noč za nočjo napiše domačo nalogo. Nato 
bi rad odkril, zakaj Marcel naloge noče narediti sam  … Stripovska 
zgodba o prijateljstvu med vampirčkom in dečkom duhovito postavlja 
na glavo temo »nov na šoli«, vmes pa vpleta globlje plasti, ki pripove-
dujejo o bolečini ob izgubi staršev, otroški osamljenosti, brezciljnosti 
in občutku nesmiselnosti življenja. Celoto preveva značilni humor Jo-
anna Sfara, v Franciji rojenega (1971) umetnika aškenazijsko-sefard-
skega rodu. Vsestranski umetnik, ki je tudi priznan novelist in uspe-
šen režiser, velja za enega najpomembnejših ustvarjalcev novega vala 
francosko-belgijskih stripov. > Maja Črepinšek

roB Harrell 
KO PUJSI LETIJO
prevod: Vojko Šinigoj
Lipa, 2021, t. v., 236 str., 25 €

Svetovno znan pisec stripov tokrat 
navdušuje z novim likom – BatPigom 
Garyjem. Kako navaden pujs sploh 
postane super heroj? To izvemo med 
tem, ko BatPig že leti v vesolje, kamor 
ga je poslal Repto-Man. In kako je lah-
ko iz navadnega kuščarja nastal Repto-Man, nam več pove Carl, Ga-
ryjev prijatelj, ki je naredil neumnost iz ljubosumja. Pravi, da je imel 
za to dober razlog, ker mu Gary in Brooke nič ne povesta. Kar ni 
presenet ljivo, saj Carl vse izblebeta. Takšne verjetno so ribice? Polet 
v vesolje se srečno konča, toda mestu grozi čisto prava nevarnost, 
grozna Mesarka, ki si želi Garyjevih mesnih moči. Bo Gary rešil me-
sto? Harrell na koncu obljublja nadaljevanje tega zanimivega stripa, 
seveda z Garyjem v glavni vlogi in novimi izzivi. > Ajda Vodlan

anDy GriFFiTHs

39-NADSTROPNA 
HIŠICA NA DREVESU
Hišica na drevesu, knj. 3
ilustracije: Terry Denton
prevod: Veronika Rot Gabrovec
Miš, 2021, t. v., 344 str., 29,95 €

Sprva je bila Andyjeva in Terryjeva hi-
šica na drevesu zgolj 13-nadstropna, 
zdaj pa je že trojno zrasla. Z njene nove višine se lahko Andy in  Terry 
– glavna junaka sta kar avtor te knjige in njen ilustrator – razigra-
no odrivata na trampolinu tako visoko, da se jima morajo umikati 
celo avioni, v njeni okolici imata imenitni čokoladni slap in aktiven 
nebruhajoči vulkan, operno hišo, zvrtiljak in še marsikaj drugega za-
bavnega. Njuno življenje bi bilo že malone pravljično, če ne bi nad 
njima visela grožnja v obliki njunega urednika Velikega nosa, ki jima 
postavlja prav nečloveške roke za oddajanje novih knjig. In tako ne-
kega dne izvesta, da morata svojo novo knjigo oddati do prihodnjega 
popoldneva. Le kako naj bi to storila? Morda ob pomoči kakšne nju-
ne nove domislice? In če jima že to ne bi uspelo, bi morda lahko kaj 
ukrenil profesor von Trapec, najboljši odumitelj na svetu? Splezajte 
na to posebno hišico na drevesu in se prepustite tamkajšnjim izje-
mnim dogodivščinam! > Vesna Sivec Poljanšek

izar lunačeK

LAHKO NOČ, SINE
Stripolis, 2021, t. v., 75 str., 20 €

V življenju vsakega knjižnega ustvar-
jalca pride obdobje, ko pomisli, da 
bi se začel ukvarjati tudi s pisanjem 
zgodb za otroke – ko ima sam majhne 
otroke. Eni o tem razmišljajo, drugi 
to tudi storijo in začnejo pisati zanje, 

Izar Lunaček, doktor filozofije, ilustrator in popularizator stripa, pa je 
stopil še korak dlje in pravljice, ki jih je zvečer (ali pa tudi kdaj sredi 
dneva) pripovedoval svojemu sinu Tarasu, upodobil v šaljivo zastavlje-
ni zbirki sedmih pravljic (v kateri se s sinom ponekod pojavi tudi sam). 
Tu so ježki, ki skušajo splezati do sonca, kar prepreči dobra luna, pa 
ptič Herman, ki na trnek ulovi tavajočo ladjo duhov brez kapitana, 
sedem kozličkov, ki znajo tako strašno lepo igrati na violine, da jih to 
varuje celo pred volkom, itn. Knjiga, ki jo lahko starši s pridom upora-
bijo kot branje svojim otrokom za lahko noč. > Samo Rugelj

Terri liBenson 
POZITIVNA IZZY
Emmie in prijatelji, knj. 2
prevod: Vojko Šinigoj
Grlica, 2021, t. v., 220 str., 19,95 €

Mešanica stripa in besedila bo priteg-
nila najstnike, v tem primeru morda 
bolj najstnice, saj govori o njihovih 
težavah, prijateljstvih, družini, ljubez-
nih ... Potopljenost v strip namesto v telefon jim bo pomagala, da se s 
svojimi težavami/radostmi/zanimanji soočijo s pomočjo književnih 
oseb in okoliščin ter marsikatero prebrodijo varno in na zdrav način 
– tudi preko humorja, nenavadnih peripetij in srčnosti. Za vse, ki 
ne marajo romanov, je ta večinoma stripovska knjiga dobrodošla pri 
branju in spodbujanju branja najstnikov, ko jim motivacije že nekoli-
ko zmanjka – no, za strip vemo, da nikakor ne – le-tega bodo mladi 
zagotovo z užitkom prebrali do konca. > Sabina Burkeljca

raina TelGemeier

NASMEH
barve: Stephanie Yue 
prevod: Matej Frece
Grlica, 2021, t. v., 213 str., 24,50 €

S stripom je lahko ubesedeno in upo-
dobljeno pravzaprav vse – ugledna 
ameriška avtorica Raina Telgemeier 
nam predstavi resnično zgodbo. Ju-
nakinja si poškoduje zobe, zato sledijo 

mučne operacije in rekonstrukcija zob ter nošenje zobnega aparata, in 
to v najobčutljivejšem – najstniškem obdobju. To seveda še ni vse, tu so 
še druge najstniške tegobe in radosti: težave s fanti, prijateljstva, šolanje   
Avtorica je preglavice z zobmi črpala iz svoje lastne zgodbe, v šestem 
razredu si je zobe močno poškodovala in je prestajala težko pot okre-
vanja. Ta strip je bil njeno terapevtsko pisanje – sama pravi, da je od 
takrat, ko je vse to preživela, do danes veliko močnejša – s tem delom 
pa je spoznala tudi ljudi, ki so imeli podobne težave. Nasmeh je bil v 
avtoričini domovini večkrat nagrajen, zagotovo pa bo zanimiv tudi za 
slovensko mladino. > Sabina Burkeljca
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otroško leposlovje

éDiTH BourGeT

BRAVO, KLARA!;
TIHO, ROZALIJA!
serija Razred gospe Edite, knj. 1 in 2
ilustracije: Boum; prevod: Špela Žakelj
Grlica, 2021, t. v., 89 str., 12,95 €

Kdo so učenci v razredu gospe Edite? V prvi 
knjigi spoznamo Klaro, prijazno deklico, ki ji 
pogum daje frnikola. Toda, joj, kaj ko zjutraj 
ugotovi, da frnikole ni, ona pa mora v šolo? 

Ob ponedeljkih gre hitro kaj narobe, sedaj pa 
se za Klaro obeta še toliko hujši dan – najprej 
polije svoje nove rdeče hlače, nato se zaleti v 
sošolca in sprašuje se, kaj še gre lahko narobe. 
Ji lahko sploh karkoli uspe, ko so pa vsi preo-
stali sošolci toliko boljši v vsem? Druga knji-
ga predstavi klepetavo Rozalijo. Največkrat je 
njena komunikativnost čudovita last nost, kaj 
pa se zgodi, ko z neposrednostjo prizadene 
svojo najboljšo prijateljico? Iskrenost nima 
meja, toda način sporočanja je vendarle po-
memben. > Ajda Vodlan

rose laGercranTz

KO SEM BILA 
NAZADNJE 
NAJSREČNEJŠA
serija Vedno srečna Dani, knj. 3
ilustracije: Eva Eriksson
prevod: Danni Stražar
Zala, 2021, t. v., 120 str., 21,90 €

Deklico Dani, njeno družino, prijate-
lje in sošolce ter učiteljico že poznamo. Dve knjigi iz serije o tej topli, 
prikupni, srečni deklici sta že izšli (Moje srečno življenje, Moje srce 
skače od sreče). To je deklica, ki pozna bolečino, a je kljub temu ne-
znansko srečna, saj je njena sreča naseljena globoko v njej. In tokra-
tna zgodba? Bliža se zadnji šolski dan, novo obleko in poletne sanda-
le Dani že ima. V šoli se vsi priprav ljajo na slovesen zaključek, potem 
pa … Pisateljica in ilustratorka mojstrsko – z malo, toda izbranimi 
besedami ustvarita zgodbo, ki nas objema in nas kljub tragičnemu 
dogodku pomirja, pa tudi osreči, kajti Danijina sreča je nalezljiva. To 
kratko delo je prava mojstrovina dveh švedskih avtoric in vsekakor 
tudi prevajalke Danni Stražar, ki daje zgodbam o Dani še nov – slo-
venski dom. > Sabina Burkeljca

janja viDmar

PA NE ŽE SPET TI, ZALA!
serija Zala Zgaga, knj. 3
ilustracije: Matej De Cecco
Miš, 2021, t. v., 61 str., 25,95 €

Da, spet je tu, in tudi tokrat je nagaji-
va Zala polna domislic, s katerimi želi 
sebi in drugim popestriti vsakdanjik. A 
kaj, ko se njene vragolije ne zdijo dru-
gim prav nič zabavne! Tokrat si Zala vtepe v glavo, da bo izdelala 
prav poseben herbarij, ki bo od vseh drugih zelo drugačen, saj naj bi 
vseboval tudi žive črve. In ker ji povrhu prav nič ne diši, da bi morala 
oditi s starši na trgatev k dedku in babici, gre prespat k sošolki Neži, 
češ da bosta cel konec tedna vročično izdelovali herbarij. No, Neža 
se dela resda pridno loti, Zala pa, hm, to nagajivo dekletce si raje spet 
pričara neverjetno zabavo, v katero ne po njihovi volji vključi tudi 
Nežine družinske člane … Tako kot prva dva tudi tretji del zgodb o 
mali navihanki Zali navdušuje bralce s prepoznavnim pisateljičinim 
slogom in njenim odličnim smislom za humor. Bralna zabava zago-
tovljena! > Vesna Sivec Poljanšek

Tone PavčeK

VRTILJAK
ilustracije: Igor Šinkovec
Miš, 2021, t. v., 57 str., 27,95 €

Drugo leto bo minilo že šestdeset let, 
odkar se po prvih objavah v literarnih 
revijah z nami vrtijo nekatere legen-
darne Pavčkove pesmice za otroke, ki 
odraščajo z različnimi generacijami, a 
se kljub temu ne postarajo. Nasprotno, poskočne so in tako zelo 
igrive, da vedno znova zlezejo pod kožo otrokom, pa tudi odra-
slim. Pavček je bil pač mojster besede, in četudi je v svoje pesmi za 
odrasle včasih rad prelil tudi svoje bolečine in trpkosti, ki mu jih 
je nasulo življenje, pa je, kot poudarja v spremni besedi te zbirke 
tudi njegova hči, imenitna dramska igralka, pesnica in pisateljica 
Saša Pavček, v pesmih za najmlajše izživel vso svojo otroško navi-
hanost in razposajenost. V vseh štiridesetih pesmih, nanizanih na 
ta imenitni Pavčkov Vrtiljak, se pozibavajo motivi, ki so otrokom 
zelo blizu in jih imajo silno radi, pa najsi gre za njihov domišljijski 
svet, morda svet, stkan iz vsakodnevnih podob druženj z družino, 
prijatelji in drugimi bližnjimi osebami, ali pa kaj tretjega. Nedvo-
mno vas bodo pesmi ponesle visoko visoko, tako kot najzabavnejši 
vrtiljak, po druženju z njimi pa vam bo na licih še dolgo igral na-
smeh in počutili se boste lahkotne ter razigrane kot že dolgo ne. 
Takšen blagodejni učinek na otroke vseh starosti imajo Pavčkove 
brezčasne pesmi! > Vesna Sivec Poljanšek

maja lunDe

SNEŽENA SESTRA
Božična zgodba
ilustracije: Lisa Aisato
prevod: Marija Zlatnar Moe
Grafenauer, 2021, t. v., 190 str., 36,40 €

Norveško pisateljico Majo Lunde 
(1975) smo do sedaj poznali po ro-
manu za odrasle Zgodovina čebel, za 
katerega je leta 2015 prejela nagrado 
norveških založnikov, s Sneženo sestro pa smo dobili še njen prvi 
otroški roman v slovenščini. Julian bo čez nekaj dni, na božični ve-
čer, star enajst let. Še lani se je ob tem času veselil dvojnega pra-
znovanja, letos pa je vse žalostno. Zdi se, da sta starša pozabila na 
božično praznovanje. Govorita le še o vremenu, z mislimi pa sta ves 
čas nekje drugje. Odkar so izgubili Juni, Julianovo starejšo sestro, je 
doma vse drugače. Še petletna sestrica Avgusta, ki so jo prej klicali 
Dinamitka, je postala tiha in zaskrbljena. Nekega dne pa se v Julia-
novem življenju kot komet pojavi Hedvig, deklica, ki pritisne nos na 
šipo, pogleda naravnost v Juliana, se mu nasmeji in mu pomaha. Z 
radostnim navdušenjem ga zvabi v novo prijateljstvo, ki rase. Z njo 
se Julian spet prične igrati in celo smejati. Toda pri Hedvig je nekaj 
zelo čudnega. Zakaj je vedno sama v veliki, pravljično okrašeni vili in 
kdo je strašljivi stari mož, ki se v gostem mraku potika na vrtu? Ro-
man v štiriindvajsetih poglavjih (eno za vsak adventni dan), je božič-
na zgodba, polna upanja, ljubezni in svetlobe, ki premaguje žalost. 
Beremo pa ga lahko tudi kot zgodbo o izgubi najdražjih, žalovanju in 
odžalovanju. > Maja Črepinšek



za najmlajše

manica K. musil 
LEV IZIDOR
Pivec, 2021, t. v., 25 str., 19.95 €, JAK

Mogočni lev ne najde miru za svoj 
vsakodnevni počitek. Na travni-
ku ga zmoti nadležno čričkanje, v 
senci drevesa glasno huka sova, na 
mehkem mahu mu okrog ušes ves 
čas brenčijo muhe, blizu potoka čezenj gomazijo mravlje in regljajo 
žabe. Vedno bolj razdražen glasno rjove in si želi miru in tišine, iz 
visokih vej pa se mu posmehujejo opice, celo šelestenje listja ga moti. 
Potem mu droben ptiček prijazno razloži, kaj je treba za sladek in 
miren spanec storiti vsak dan. Veste, kaj je to? Odgovor se skriva v 
novi mojstrovini večkrat nagrajene ustvarjalke Manice K. Musil, ki 
svoje slikanice šiva, lepi, kvačka in riše. Njena dela niso samo lepa, 
zanimiva in vabljiva za pogled in seveda dotik, ampak so zgodbice 
tudi zabavne in poučne. > Beti Hlebec

Bina šTamPe žmavc

PRINCESA  
KAMNITIH BESED
ilustracije: Anka Kočevar
Miš, 2021, t. v., 36 str., 29,95 €

Bina Štampe Žmavc, pesnica, dra-
matičarka in pisateljica, ki je za 
avtorsko posodobljene, sporočilno 
premišljene pravljice Cesar in roža 
prejela nagradi večernica (2009) in 
desetnica (2011), je v Princesi kamnitih besed iskrivo obrnila stari 
pravljični motiv o grdem žabcu, ki se prelevi v lepega princa. Moj-
strica jezikovno izbornih besedil v tej pravljici pripoveduje o lepi 
princesi, ki se obnaša kot žaba. Vsakomur nameni le neprijazne, 
zafrk ljive in nespoštljive besede. Nato pa se njene kamnito težke 
besede prično zlagati v zid, ki zrase vsakič, ko princesa reče kaj ne-
prijetnega. Toda šele ko princesi zid kamnitih besed zastre sonce 
in jo osami, se zave posledic lastnih ravnanj. In jih obžaluje! Poslej 
princesa s prijaznostjo ožarja vrt lepih besed. Če se je urok žabjega 
princa lahko izničil le tako, da je grdobca vzljubila princesa, pa v 
posodobljeni različici princesa zli urok, ki ga je priklicala sama, tudi 
izniči sama. Šele njena notranja preobrazba lahko uresniči tudi pra-
vo, obojestransko ljubezen s princem. > Maja Črepinšek

saša Prešern

KAKO JE DEDEK 
NAUČIL VNUKE 
ČARATI
ilustracije: Saša Prešern
pravljico interpretira: Jurij Souček
avtor glasbe: Blaž Pucihar
samozaložba,  
2021, t. v., 28 str. + DVD, 16,95 €

Avtor v novi knjigi najmlajšim bralcem pripoveduje, da znajo prav-
zaprav vsi dedki čarati, toda morali so se naučiti. Dedek v pravljici 
se je pred mnogo leti ustavil sredi morja na majhnem Zamorskem 
otoku Bula bula. Zamorski kralj ga je naučil, da se lahko začara celo 
sladoled v školjki, tam na mivki v plaži. Dedek je nato vseh svojih šest 
vnučkov naučil čarati, kajti čarati ni preprosto. Potrebno je veliko 
dela, toda na koncu pa čirule čarule, hokus pokus ... BUM! Knjigi je 
priložen DVD z interpretacijo pravljice iz ust mojstra Jurija Součka, 
ki je last nik tistega legendarnega glasu, ki smo ga kot otroci najraje 
poslušali. > Ajda Vodlan

coralie sauDo

HOBOTNIČEK CENE
ilustracije: Grégoire Mabire
prevod: Esther Daniela Kogoj
Hiša knjig, 2021, t. v., 25 str., 19,90 €

Nova slikanica francoske pisateljice 
v prigodah Hobotnička Ceneta po-
jasni motnjo pozornosti s hiperak-
tivnostjo (ADHD) na celovit način, 
saj objasni tegobe glavnega junaka, 

hkrati pa prikaže tudi njegov (negativen) vpliv na okolje. V razredu 
imajo namreč Ceneta vsi radi, vendar pa predstavlja izziv za učitelja 
gospoda Sardona in šele ravnatelj, tudi sam hobotniček, razreši situ-
acijo. Izločitev drugačnega posameznika ni potrebna, zahtevana pa 
je prilagoditev in to je sporočilo, ki navduši. > Ajda Vodlan

josé luís PeiXoTo

MAMA, KI JE 
DEŽEVALA
ilustracije: Daniel Silvestre da Silva
prevod: Urška Rupar Vrbinc
Malinc, 2021, t. v., 59 str., 25 €

Portugalski pisatelj, pesnik in 
dramatik José Luís Peixoto (1974) je zasijal na literarnem nebu leta 
2001, dve leti po izidu svojega prvega knjižnega dela, in pri sedem-
indvajsetih letih postal najmlajši dobitnik nagrade José Saramago. V 
naslednjih letih so si sledile pomembne nagrade za novele in poezijo 
na portugalskem, španskem in evropskem knjižnem trgu. Ko pa je 
leta 2012 izšla Mama, ki je deževala, je presenetil s spremembo lite-
rarne forme in bralce navdušil s svojo prvo otroško knjigo. Metafo-
rična zgodba je poetičen poklon materinski ljubezni, ki jo avtor ne-
žno, počasi in tenkočutno širi iz ljubezni matere do lastnega otroka 
(in otrokove ljubezni do matere) na brezčasno materinsko ljubezen, 
ki napaja ves svet kot dež poji življenje na Zemlji. Knjiga je namenje-
na tudi odraslim bralcem. > Maja Črepinšek

Hanna sörensen

MOJA  
PRIJATELJICA KAJA
ilustracije: Uli Velte
prevod: Alenka Novak
Družina,  
2021, m. v., 23 str., 5,99 €/knjigo

Deklico Kajo poznamo iz knjižic 
nemške avtorice Liane Schneider in 
iz risank, v zbirki Moja prijateljica 
Kaja pa so na voljo tudi tematsko 
obarvane knjige didaktičnih nalog za 
najmlajše osnovnošolce. Nekatere v 
zbirki so primerne že za mlajše otro-
ke (Moja pobarvanka, Učimo se šte
vilke), druge so za otroke, ki že imajo 
nekaj znanja (Prvo računanje od 1 do 
20). Celotna zbirka lahko odlično dopolnjuje učenje v šoli ali pa poskr-
bi za kvalitetno preživet prosti ali počitniški čas. > Klara Jarc

Igre in uganke za deževne dni,
Moja pobarvanka,
Koliko je ura,
Učimo se pisati,
Učimo se številke,
Prvo računanje od 1 do 20
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za najmlajše
KaTe messner

NAD IN POD GLADINO 
JEZERA; NAD IN POD 
SNEŽNO ODEJO
ilustracije: Christopher Silas Neal
prevod: Janja Remškar
Grlica, 2021, t. v., 39 str., 24,95 €/knjigo

Slikanici podajata dejstva o življenju 
živali tenkočutno, z občudovanjem 
lepote in čudežnosti narave v premi-
šljenem besedilu in z izbranimi ilu-
stracijami. Uravnotežena kombina-
cija razkriva skrivnosti ekosistemov, 
ki jih lahko opazujemo na sprehodu 
skozi zasneženi gozd, skozi katere-
ga sta se na smučeh podala deklica 
in očka, ter iz kanuja, v katerem po 
jezeru drsita mati in deček. Oba para tiho opazujeta živali in rastli-
ne. V zimskem gozdu si v medprostorih med zemljo in snežno ode-
jo iščejo hrano miši, rovke in voluharji. Še globje v zemlji so skrita 
gnezda veveric mošnjičark. Nad snežno odejo si hrano iščejo jeleni, 
zajci, lisice … Na jezeru je podobno – živali živijo pod vodo, na njej, 
ob njej in nad njo. Slikanici prikazujeta, kako so živali med seboj 
povezane v veliki krog življenja. Zadnje strani podajajo še dodatna 
dejstva in razlago ekosistema. > Maja Črepinšek

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ZalozbaChiara-oglas-bukla-OsamljeniGaj-97,5x60-PRINT2.pdf   2   17/11/2021   06:48

rasHmi sirDesHPanDe

DINI NIKOLI NE 
POKAŽI KNJIGE
ilustracije: Diane Ewen
prevod: Milan Dekleva
Morfemplus,  
2021, t. v., 32 str., 19,90 €

Dinozavrinja Dina je ima strašne 
zmožnosti. Če jo naučiš brati, bo ho-
tela goro knjig iz knjižnice, postala 
bo zelo pametna, morda bo hotela biti celo premierka! Brati se bodo 
naučili vsi dinozavri, hodili bodo v šolo, povsod jih bo polno in nič 
jih ne bo moglo ustaviti. Vse to le zato, ker svoji dinozavrinji pokažeš 
knjigo ... Britanska avtorica Rashmi Sirdeshpande in nagrajena ilu-
stratorka Diane Ewen (njuno delo smo prvič dobili v slovenščini) sta 
poskrbeli za čudovito kombinacijo inovativnega in domišljijo spod-
bujajočega besedila ter eksplozijo energičnih in barvitih ilustracij, 
obenem pa sta knjigo posvetili vsem knjižničarkam sveta. Domišljija 
ne pozna meja, branje knjig pa jo spodbuja. > Klara Jarc

TaTjana PreGl KoBe

HIŠA NA VRHU NEBA
ilustracije: Urška Stropnik Šonc
Buča, 2021, t. v., 26 str., 19 €

Avtorica te prikupne zbirke pesmic 
zelo dobro ve, da je domišljija nekaj 
najboljšega, s čimer lahko (tudi med 
branjem) postrežemo najmlajšim. 
»Domišljija si lahko zamisli vse sorte, 
na primer, da grejo snežinke v garažo 
in želve brez šminke na plažo,« pravi pesnica med drugim v pesmi 
z naslovom Domišljija, in v tem duhu popelje otroke skozi celotno 
zbirko, prepredeno z motivi, ki so najmlajšim tako zelo pri srcu. Le 
kdo se ne bi dotaknil in obiskal »hiše na vrhu neba, kjer stanujejo naj-
lepše sanje za vse otroke sveta« ali pa odšel raziskovat pisanih škatel, 
polnih zakladov, ki mamijo otroško domišljijo?! Avtorica pesmic z 
rimami igrivo in lahkotno vabi najmlajše v njihov svet, poln pisanih 
čudes, ki je še toliko prijaznejši in bolj vabljiv tudi zaradi prikupno 
sanjavih ilustracij Urške Stropnik Šonc. Vstopite torej v deželo domi-
šljije in uživajte na potepu po njej! > Vesna Sivec Poljanšek

oriol canosa

ZGODILO SE JE  
ZA BOŽIČ
ilustracije: Sonia Gonzales Cuchz
prevod: Marjeta Prelesnik
Hart, 2021, t. v., 63 str., 19,90 €

Tako kot pri nas se božični čas bli-
ža tudi v Zgornjem Logu. Gospod 
in gospa Kotnik, lastnika trgovine 
z železnino, brišeta prah in čistita 

izložbena okna. Jezi ju, ker na mestnem trgu že stoji jelka, ampak tri 
dni pred božičem županja še ni prižgala njenih čarobnih lučk. Tudi 
družina Debevc, s štirimi podivjanimi hčerami, se pripravlja na svoje 
praznovanje in se hkrati čudi, zakaj sosedje Kotnikovi še niso okrasili 
mestne jelke … Božično vzdušje se brez lučk nikakor ne more začeti ... 
Kdo torej stoji za vsem tem? Kaj se je letos zgodilo z najlepše okrašeno 
jelko v mestu? Španski avtor s pomočjo priljubljene ilustratorke pri-
čara prav ljično vzdušje in predstavi skrivnostno družino, ki v resnici 
vsako leto poskrbi za razkošno okrasitev mestnega trga … Pa vi? Ste že 
namestili jelko in okrasili svoj dom? Naj bo čarobno! > Beti Hlebec

KęsTuTis KasParavičius

MEDVEDOVANJE
Veliko božično potovanje 
družine rjavih medvedov  
okoli sveta
prevod: Klemen Pisk
KUD Sodobnost International,  
2021, t. v., 25 str., 21,90 €

Kęstutis Kasparavičius je litovski pi-
satelj in ilustrator, ki ga v slovenščini že kar dobro poznamo (Mala 
zima, Trapaste zgodbe itd.). Tokrat nam je pričaral božično obarva-
no zgodbo o družini evropskih rjavih medvedov, ki s hišo, privezano 
na balon, obiskujejo svoje bližnje in daljne sorodnike po vsem sve-
tu ter spoznavajo božične navade s pridihom domorodnih običajev. 
Bogate in tople velike ilustracije s številnimi podrobnostmi so lahko 
poleg lepe božične zgodbe tudi izhodišče za razmislek o raznolikosti 
narodov, o naših razlikah in podobnostih, pa tudi za samo spoznava-
nje drugih dežel in kultur. > Klara Jarc
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za najmlajše
malala jusaFzaj

MALALA IN 
ČAROBNI SVINČNIK
ilustracije: Kerascoët
prevod: Boštjan Gorenc
Grafenauer, 2021, t. v., 40 str., 22,90 €

Javnost je mlado pakistansko akti-
vistko Malalo Jusafzaj prvič opazi-
la, ko je pod psevdonimom za medije začela pisati o svojem življenju 
pod vladavino talibanov. Talibani so namreč prepovedali šolanje vsem 
deklicam v njeni regiji, ko pa je začela javno zagovarjati in podpirati 
izobraževanje deklet, so jo oktobra 2012 med vračanjem iz šole grobo 
napadli in samo čudež ji je pomagal, da je preživela. Kmalu po tem je 
ustanovila Malalin sklad, s pomočjo katerega je postavila več dekliških 
šol za sirske begunke. Zdaj z družino živi v angleškem Birminghamu 
in po svetu predava o pomenu izobraževanja za vse. V prekrasno ilu-
strirani slikanici je upodobljena zgodba o tem, kako je sama našla moč 
in s svinčnikom zapisala in v svet poslala sporočilo o krivicah, ki se 
godijo deklicam v njeni okolici. Navdihujoče. > Renate Rugelj

Diane c. oHanesian

PANDOVA ČAROBNA 
PUSTOLOVŠČINA
ilustracije: Alison Brown
prevod: Esther Daniela Kogoj
Hiša knjig, 2021, t. v., 33 str., 19,90 €

Panda Tibor opazuje ptičke, ki v 
silovitem vetru delajo lupinge. Zaželi si, da bi tako poletel tudi sam, 
a pande vendar ne letijo. Ali res ne? Tibor se domisli dedkovih be-
sed, da je vsaka škatla z igračami polna sanj. Zato naj si vsakič, ko si 
izbere igračo, nekaj močno zaželi. In res! Ko Tibor vzame iz škatle 
papirnatega zmaja, zmaj zašvisti in ga odnese na rob širnega gozda, 
tam pa se mu iztrga iz tačk. Tako se prične čarobna pustolovščina, 
v kateri Tibor med iskanjem zmaja srečuje gozdne živali in se z nji-
mi spoprijatelji. Vsaka mu pomaga na poti naprej. Topla zgodba za 
najmlajše predstavlja gozdne živali in krepi otrokov pogum, da se bo 
srečeval z izzivi neznanega. > Maja Črepinšek

BarBara leKše

STRAH ME JE
Ocean, 2021, t. v., 26 str., 19 €

Slikanica Strah me je je napisa-
na z velikimi tiskanimi črkami, 
da bi jo lahko prebirali otroci od 
začet nega opismenjevanja dalje. 
Zelo dobrodošlo bi bilo, da naj-

de pot še k odraslim – staršem, učiteljem, vzgojiteljem, mentorjem, 
ki bi jo z otrokom (malim, večjim in največjim) prebirali skupaj in 
detabuizirali strahove ter se z njimi zelo odprto, odkrito in osebno 
pogovarjali o strahovih v nas. Je pa strah tudi človekov zaveznik, saj 
nas opomni (po reakcijah v telesu, s čutenjem) na prežečo nevar-
nost. Odrasli smo tu, da otroka zaščitimo, mu damo trdno oporo, ga 
opremimo z vsemi potrebnimi veščinami, kajti v življenju vsakega 
izmed nas je strah prisoten. Ilustracije, s pomočjo katerih je mogoče 
mnogo vprašanj o strahu tudi nasloviti, npr. zakaj »ima strah velike 
oči«, strah pred kačami ali pajki, pred samim seboj (strah je v meni) 
– a jaz nisem ta strah – »ta je le del v meni, ogledal/-a si ga bom«. 
Slikanica, ki bo skupaj z bližnjim odraslim pomagala otroku, da ga 
ne bo strah oziroma da se bo sčasoma z njim zmogel spoprijeti sam 
in v sebi odkril varno zavetje. > Sabina Burkeljca

Tina arnuš PuPis

ZEBRA V OGLEDALU
ilustracije: Marta Bartolj
Miš, 2021, t. v., 38 str., 29,95 €

To je prav posebna knjiga – lahko jo 
beremo od spredaj ali zadaj. Najprej 
lahko zebro spremljamo, kako je vsa 
potrta glede svojega videza in nor-
čevanja preostalih živali, potem pa v 
sebi najde moč in poišče dobre last-
nosti, ki jo razvedrijo in ji izboljšajo samopodobo. Druga zgodba pa 
govori o ponosni zebri, ki jo zlobni jeziki spravijo v malodušje in 
pretirano samokritičnost. Podobe prepoznavne in večkrat nagrajene 
ilustratorke Marte Bartolj komaj zaznavno spremenijo ton s pomo-
čjo vremena in rahlih razlik v odtenkih, besedilo Tine Arnuš Pupis 
(pri založbi Miš so izšle še tri njene slikanice) pa pripoveduje, kako 
lahko ista stvar ali dogodek vzbudi več različnih reakcij, ki so odvi-
sne od naših izkušenj, tudi vzgoje. Tega se moramo zavedati tako 
starši kot tudi otroci. > Klara Jarc

roman Treven

LIHARDINA GOSTIJA 
ZA POBALINA
ilustracije: Alina Asberga Nabergoj
Mohorjeva Celovec,  
2021, t. v., 30 str., 22 €

Pri tej izvirni slikanici vzbudi po-
zornost že ime v naslovu: Liharda. 
Pojasnilo v spremni besedi Mirjam 

Perez Zelenc, da so koroški Slovenci v Podjuni tako imenovali svojo 
blaženo kneginjo (za Nemce Hildegard), že takoj izriše časovni in 
duhovni okvir pravljice, za katero je avtor dobil navdih v dedovih 
pripovedih. Zamislil si je radoživa otroka Petra in Lupo, ki jima za 
vrat zlezeta zlobna škrata, lenčka, polna idej, kako nagajati ljudem, 
živalim in celo angelom. Liharda nagajivca povabi na pojedino, nato 
ju s pomočjo dobrotljivega Dobrača, ki slabo v dobro obrača, uja-
me in reši škratje nadloge. Ko se naučita čarobnih besed oprosti, 
prosim in hvala, je vse tako, kot mora biti v urejenem, z dobroto in 
pravičnost jo prežetem svetu. Slikanica, žlahtno nasprotje in obenem 
poživitev modernega, tudi na besedni ravni digitalnega sveta vsemo-
gočne domišljije, je z blagim didaktičnim pridihom in ilustracijami 
z likovnimi motivi iz slovenske tradicije prijetna poživitev današnje 
bralne ponudbe za najmlajše. > Iztok Ilich

clare Helen WelsH

PLIMA
ilustracije: Ashling Lindsay
prevod: Barbara Majcenovič Kline
Skrivnost, 2021, t. v., 26 str., 19,90 €

Neverjetno lepa pripoved o dedku, 
ki zaradi demence včasih kaj pozabi, 
in reakciji ter razumevanju njegove 
vnukinje, ko se to zgodi. Kaj pome-
ni, da včasih kaj pozabi? To, da sendviči niso več v košari za piknik, 
temveč ležijo na plaži sredi mivke. Dedka imamo radi, ampak kaj 
narediti, ko smo nanj jezni? In kako razumeti njegovo počutje? Kot 
je »zaradi plime voda visoka,« so visoko tudi njegovi spomini, včasih 
pa mu jih moramo pomagati obuditi. Čudovita zgodba o vse aktual-
nejši problematiki današnje družbe, ki jo dopolnjujejo prelepe ilu-
stracije. > Ajda Vodlan
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24,95 €

DOMAČA
ZELIŠČNA LEKARNA
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24,95 €

NAD IN POD
SNEŽNO ODEJO

24,95 €

NAD IN POD
GLADINO JEZERA

39,95 €

 
MED

24,95 €

MOJA VELIKA KNJIGA O
MORSKIH ŽIVALIH

19,90 €

 
ŠAPI V SNEGU

17,95 €

DNEVNIK NABRITEGA MULCA
VELIKI MET

16,95 €

ŠOLA MAGIČNIH ŽIVALI
TOTALNO ZATRESKANI

Srečno!

19,90 €

TUDI POŠASTI 
IMAJO ČUSTVA 



Verjetno  

najboljši izbor  

Pavčkove poezije  

za odrasle.

Razveselite vse svoje!

Izjemno pretresljivo  
in napeto branje  

o slovenskih otrocih,  
ki so jih med drugo  

svetovno vojno  
ukradli nacisti.

Presunljiv in  angažiran roman  odpira pomembne  teme današnjega  časa.

Poetična združitev  ladijskega dnevnika  iz 16. stoletja in  avtorjevega intimnega  sveta v njegovem prvem romanu.

V romantično  
komedijo zavita  

kritika brezdelnih  
bogatašev in tistih,  
ki bi to radi postali.

Izpopolnite  komunikacijo  in obvladajte  pogajanja!

Izpoved popotnice,  

ki ob začetku svetovne 

pandemije ostane  

ujeta na Salomonovih 

otokih. Sama.

Skozi pripoved zadnjega  

človeka na otoku Ellis  

odmevajo zgodbe  

o izgnanstvu, ljubezni  

in zapletenosti  

človekovih odločitev.

Navada –  

železna  

srajca?  

Ni n
ujno!

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


