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NE GLEJ STRAN – ŽIVLJENJE Z AVTIZMOM, Ilana Zoya Glisik (IGM Legacy)
Knjiga je osebna izpoved dekleta, ki se zaradi motnje avtističnega spektra spopada s številnimi
ovirami, ki so ji bile položene v zibelko. Velikokrat nerazumljena in deležna pomenljivih pogledov,
se bori z obsesivno kompulzivno motnjo, čustvenimi izpadi, motnjo senzornega procesiranja,
tesnobo in paničnimi napadi. Sprejmite ta zapis kot osebno povabilo v njen notranji svet, njena
občutja, razmišljanje, dojemanje okolice in spoznajte, kako tuj je lahko videti svet skozi oči
“čudnega” dekleta.
Mehka vezava, 15 x 21,5 cm, 226 strani.
Cena: 24,00€

Osebna izpoved

NE GLEJ STRAN – NAPADI POŠAST POD POSTELJO, Mojca Glisik (IGM Legacy)
Knjiga opisuje življenjsko zgodbo matere, ki se ji je svet obrnil na glavo ob hčerini diagnozi
avtizma. Po začetnem šoku, ki ji je spodnesel tla pod nogami, se je pobrala, odločena, da bo
premaknila gore in storila vse, da bo njena hči imela normalno življenje. V tej utrujajoči bitki je
popolnoma pozabila nase in zbolela tudi sama, vendar je bolezen sprejela kot opozorilo, da mora
korenito spremeniti življenje. Multipla skleroza je bila odskočna deska na njeni poti k osebnostni
rasti, ki jo je “odhod” moža le še utrdil, saj je spoznala, da notranja sreča ne sme biti odvisna od
zunanjih dejavnikov. Avtorica deli svojo izkušnjo z bralcem kot mama in ženska, hkrati pa bralca
naslavlja tudi kot psihoterapevtka, z napotki in vajami za premagovanje posledic travmatičnih
dogodkov in s poudarkom na pomembnosti majhnih stvari v življenju, ki jih običajno spregledamo.
Mehka vezava, 15 x 21,5 cm, 180 strani.
Cena: 24,00€

Osebna izpoved

TAČKE ROMAJO – NA CAMINO S ŠTIRINOŽCEM, Eva Remškar (Samozaložba)
Celotno pohajanje je v družbi ljubih štirih tačk še lepše kot sicer. Gre za življenje brez pasjega
boksa, brez guncanja v avtu, gre za dneve skoraj brez zidov. Samo narava, človek in pes. Zgodbe
romarjev, ki slovijo po svojem pasjem spremstvu, nahranijo srčno čakro in ovlažijo oči. Želim si, da
navdihnejo in pokažejo na možnosti, ki obstajajo – kljub omejitvam, ki so pasjim lastnikom dobro
znane. Želim si, da porodijo še več takšnih navez, ki bodo vsaj občasno postavile prostost na prvo
mesto, skupni sproščeni čas pa pred obveznost in urnike. Želim si, da ljubezen med človekom in
njegovim štirinožcem najde svoje mesto tudi na caminu, prostoru najlepših zgodb.
Mehka vezava, 15 x 15 cm, 148 strani.
Cena: 14,00€

Potopis

GREMO SKUPAJ – CAMINO, RAJ ZA OTROKE, Eva Remškar (Samozaložba)
Majhni ljudje so drugačen par oči, ki odkriva bisere na poti tudi tebi, ki si velik. Če uspemo zrahljati
starševski prijem in skrbne misli, nas bo otrok zelo verjetno presenečal s svojo zrelostjo in
vzdržljivostjo, prilagodljivostjo in hvaležnostjo, iznajdljivostjo in sočutjem. Zasijali bodo zlati drobci
njegove osebnosti in zdelo se nam bo, da smo domov pripeljali drugega otroka, kot smo ga vzeli s
seboj. Iz nebogljenih ustvarja samostojne in samozavestne otroke, iz zaščitniških mater in očetov pa
ponosne starše.
Mehka vezava, 15 x 15 cm, 148 strani.
Cena: 14,00€

Potopis
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LIVING TOGETHER, About bees and mankind, Petra Bole (MRO)
Bees, and the relationship between bees and mankind, have a special place in Slovenian
tradition and modernity. Slovenian beekeeping is distinguished by a centuries-old and worldfamous tradition. This is also evidenced by the fact that 20th May, the birth date of the
Slovenian beekeeper Anton Janša was declared World Bee Day in 2017. The book is
containing beautiful colour photographs by Ivan Esenko anf Milan Kambič and it tells the satory
of the connection between bees and mankind with an easily understandable text and form a
completly new point of view.
Trda vezava, 24 x 28,5 cm, 300 strani.
Cena: 29,00€

Kulturna dediščina

RAZMISLEK, Reto Walter Brunhart (Didakta)
Knjiga pesmi, elegij in besedil. Pesmi so lepota razmišljanja, elegije so resnica doživetega,
besedilo je tok miselnega procesa. Oblikovali so me številni drugi pisci, kot na primer Rainer
Maria Rilke, Joseph Roth in Günter Grass. Ti trije pisatelji so doživeli dramatične osebne in
politične spremembe. Tudi mene so s svojimi zelo različnimi kulturami oblikovale države
Lihtenštajn, Švica, Avstrija in Nemčija. Moje osebne spremembe so mi dale veliko in me
oblikovale v to, kar sem. Življenje se kaže raznoliko in lepo. Učimo se od drugih, od samih
sebe, iz zgodovine in od življenja samega. A vsak človek je samosvoj in ima svoj način
razmišljanja. Pisati pesmi, graditi besedila je kot doživetje, temelječe na razmišljanju in svojih
življenjskih izkušnjah.
Trda vezava, 15 x 21,5 cm, 137 strani.
Cena: 19,90€

Poezija

NACHBESPRECHUNG, Reto Walter Brunhart (Didakta)
Knjiga pesmi, elegij in besedil. Pesmi so lepota razmišljanja, elegije so resnica doživetega,
besedilo je tok miselnega procesa. Oblikovali so me številni drugi pisci, kot na primer Rainer
Maria Rilke, Joseph Roth in Günter Grass. Ti trije pisatelji so doživeli dramatične osebne in
politične spremembe. Tudi mene so s svojimi zelo različnimi kulturami oblikovale države
Lihtenštajn, Švica, Avstrija in Nemčija. Moje osebne spremembe so mi dale veliko in me
oblikovale v to, kar sem. Življenje se kaže raznoliko in lepo. Učimo se od drugih, od samih
sebe, iz zgodovine in od življenja samega. A vsak človek je samosvoj in ima svoj način
razmišljanja. Pisati pesmi, graditi besedila je kot doživetje, temelječe na razmišljanju in svojih
življenjskih izkušnjah. Knjiga je pisana v nemškem jeziku.
Trda vezava, 15 x 21,5 cm, 137 strani.
Cena: 19,90€

Poezija

KAKO DRŽATI ŠČURKA, Matthew Maxwell (BP)
Osrednji lik v tej pravljici za bralce vseh starosti je deček, ki težko živi. Nekega večera, ko ga
pri mizi zmoti nadležen gost, pa se začne njegovo potovanje, ki mu bo spremenilo življenje. Ko
se sooča z navideznimi vzroki svojega trpljenja, deček nazadnje odkrije pot do svobode in
radosti. S svojim preprostim, obenem pa presenetljivim sporočilom je Kako držati ščurka
ljubezensko pismo človeštvu in branje za vse, ki so svobodni, le da tega še ne vedo.
Trda vezava, 17 x 24 cm, 101 strani.
Cena: 23,00€

Oseba rast

