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PREGLED NOVOSTI SEPTEMBER 2021, 1. del
TO NOČ SEM JO VIDEL, Drago Jančar (Beletrina)
Od prvega izida enega najbolj branih romanov zadnjih let na Slovenskem mineva
desetletje in zanimanje zanj verjetno še dolgo ne bo pojenjalo. Roman, za katerega je
Drago Jančar prejel tretjega kresnika ter kresnika desetletja, bil pa je tudi finalist za
kresnika vseh kresnikov, je na Slovenskem doživel več kot deset natisov in bil preveden
že v dvajset jezikov. Nagrajen je bil tudi v tujini, leta 2014 je prejel francosko nagrado za
najboljšo tujo knjigo.
Trda vezava, 145 x 215 x 25 mm, 180 strani.
Cena: 19,00 €

Roman

MEDVEDOVANJE, Kęstutis Kasparavičius (KUD Sodobnost International)
Ob približevanju najlepšega praznika v letu, božiča, se družina rjavih medvedov poda na
veliko božično potovanje okrog sveta, da bi obiskala bližnje in daljne sorodnike. Tudi tiste,
ki živijo v najbolj skritih kotičkih sveta in najbolj nenavadnih deželah. Od belih medvedov na
severnem tečaju, medvedov očalarjev v vlažnem tropskem gozdu, koal, ki se zabavajo z
okraševanjem emuja, vse do šrilanških medvedov šobarjev, himalajskih medvedov in pand
na daljnem Kitajskem – vsi se na najrazličnejše načine zavzeto pripravljajo na božič.
Trda vezava, 24,5 x 20,5 cm, 78 strani.

ISBN: 978-961-7132-11-3

Cena: 21,90 €

Slikanica

HRUP, Daniel Kahneman, Oliver Sibony, Cass R. Sunstein (Umco)
V knjigi Hrup Daniel Kahneman, Olivier Sibony in Cass R. Sunstein pojasnjujejo, kako
zaradi hrupa pride do napak na mnogih področjih – na primer v zdravstvu, pravu, javnem
zdravju, gospodarskih predvidevanjih, varnosti hrane, forenzičnih vedah, varščini, zaščiti
otrok, strategijah, pregledu uspešnosti in izbiri osebja. In čeprav na hrup naletimo
povsod, kjer se ljudje odločajo, se tako posamezniki kot organizacije praviloma ne menijo
za njegovo vlogo pri presojah in dejanjih. Hrup zapostavljajo. Z nekaj preprostimi prijemi
je mogoče zmanjšati tako hrup kot pristranskost ter se zato bolje odločati.
Mehka vezava, 150 x 210 x 30 mm, 536 strani.
Cena: 28,90 €

Stvarna literatura

PREIZKUS, Sylvain Neuvel (Proksima)
Preizkus je novela kanadskega pisca znanstvene fantastike Sylvaina Neuvela, ki se je
svetu predstavil in ga navdušil s trilogijo The Themis Files.
Tokrat je Neuvel dogajanje postavil v ne tako daljno in ne tako nemogočo prihodnost, kjer
Idir, priseljenec iz Irana, opravlja preizkus, ki bo za vedno spremenil njegovo življenje in
življenja članov njegove družine. Odgovoriti mora na 25 vprašanj, povezanih z britansko
zgodovino in običaji, in postal bo državljan, ki bo ženi, sinu in hčeri lahko omogočil
kvalitetno zahodnjaško življenje.
Mehka vezava, 113 x 184 x 7, 91 strani.
Cena: 11,90 €

Novela
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POT K SREČI, Martin Kojc (Gral VE) - PONATIS
Da bi prišli do dragocenega znanja, kako naj vajeti življenja prepustimo naši nadzavesti, moramo
upoštevati avtorjeva preprosta in učinkovita navodila. Zatorej ne bomo več iskali sreče s prisilo,
zunaj nas, v snovnem svetu, temveč se bom o prekonas samih povezali s srdiščem vseh sil – z
našo nadzavestjo. Tako postanemo lastniki vsega tistega, kar potrebujemo v življenju.
Tudi ozdraveti ne moremo zaradi kakih zunanjih okolnosti, pa naj gre za zdravila, ali kaj
podobnega. Če zbolimo, lahko ozdravimo spet takrat, ko si ponovno domišljamo, da smo spet
zdravi.
Mehka vezava, 20 x 12, 5 cm, 180 strani.
Cena: 17,90 €

Osebna rast

PAJKOVCI, Barbara Bajt (Hart)
Knjižica vsebuje opise 44 vrst pajkovcev, ki živijo v Sloveniji. Napisana je v obliki biološkega
določevalnega ključa, s pomočjo katerega lahko opazimo veliko novih podrobnosti o
organizmih, ki bi jih sicer lahko prezrli. Pogosto se ljudje, tako otroci kot odrasli, bojijo pajkov.
Zakaj? Nekatere moti njihova oblika ali poraščenost telesa z dlakami in pa mislijo, da so močno
strupeni in zato tudi smrtnonevarni. Toda pajki, ki živijo pri nas, niso smrtno nevarni.
Kako prepoznanamo pajke oz. pajkovce in po čem jih ločimo od žuželk? Če pa pogledamo
natančneje, lahko opazimo, da telo žuželke sestavljajo glava, oprsje in zadek, pri pajkovcih pa
glavoprsje in zadek. Pajkovci nikoli nimajo kril. Najhitreje ločimo pajka (ali pajkovce) od žuželke,
če preštejemo noge. Žuželke imajo na oprsju tri pare nog hodilk (torej šest nog), pajkovci pa na
glavoprsju štiri pare (osem nog). Tako je število nog hodilk najzanesljivejši znak, po katerem
ločimo pajkovce od žuželk.
Mehka vezava, 130 x 205 mm, 64 strani.
Cena: 19,90 €

Priročnik, vzgoja in izobraževanje

MIRA VE VSE, Luigi Ballerini (KUD Sodobnost International)
Ne tako daljna prihodnost. Ljudje živijo v pametnih domovih, obkroženi s pametnimi
gospodinjskimi aparati, s pametnim pohištvom. Z veseljem nosijo komunikatorje, ki zavzeto
zbirajo podatke o njihovem zdravju, počutju in razpoloženju, predvsem pa je prek
komunikatorjev dostopna Mira. In Mira vse vse: kje je najboljša slaščičarna, katera pot do tja
je najkrajša in kateri okus sladoleda je komu najbolj všeč. Mira ti zlahka izbere tudi
idealnega partnerja. In Mira se nikoli ne zmoti. Svoboda je zgolj prividna; le peščica ljudi
ohranja trezen pogled, svoje znanje in razumevanje sveta pa krepijo – z vrhunsko literaturo.
Pam, Tom, Vera in Aleks so najstniki s tipičnimi najstniškimi težavami, a hkrati so člani
Fronte, ki načrtuje napad na Vlado …
Trda vezava, 140 x 215 x 30 mm, 256 strani.
Cena: 24,90 €

Mladinski roman

MODERNE VEČRAZTEŽANJE SMERI, Andrej Gramovšek, Viktor Relja (Planinska zveza
Slovenije) - PONATIS
Andrej Grmovšek in Viktor Relja sta v novem in našem prvem tovrstnem vodniku zbrala 255
smeri v 58 gorah oziroma stenah naših Alp, po športnoplezalni francoski lestvici ocenjenih od 4b
do 8a+ in dolgih do 700 metrov. Opisi in slike sten z vrisanimi smermi so pregledno razporejeni
od zahoda proti vzhodu Slovenije, kompleksnejše smeri pa so predstavljene še s skicami.
Vodnik je namenjen tudi tujim plezalcem, zato so bistveni podatki in ključni prispevki prevedeni v
angleščino.
Mehka vezava, 140 x 215 x 20 mm, 336 strani.
Cena: 34,90 €

Plezalni vodnik
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HAUSBAU, več avtorjev (Media element d.o.o.)
Je najbolj priznana specializirana revija za hiše, opremo in gradnje v Evropi. Izhaja že od leta
1963, prisotna je v številnih državah v širom Evrope in se ponaša kot vodilni medij na
področju gradnje. V Sloveniji kot licenčna izdaja, a z lokalno vsebino izhaja od leta 2015. Šest
tiskanih številk revije letno bralcem prinaša najnovejše smernice s področja klasične gradnje,
montažnih hiš, opreme, arhitekture, dizajna, dekoracije ter nasvetov za prihranek ob gradnji in
kar največji energetski izkoristek domovanja.
Mehka vezava, 215 x 285 x 15 mm, 178 strani.
Cena: 4,50 €

Revija

SEDEM RAZODETIJ, Guillaume Klossa (Totaliteta)
V teh dneh v Slovenijo prihaja francoski publicist Guillaume Klossa, ki vodi pariški think-tank
EuropaNova in sopredseduje gibanju Civico Europe, ki s pozivi k novi evropski renesansi združuje
intelektualce, umetnike in politike. Od leta 2008 sodeluje v različnih telesih Evropske unije, ki
raziskujejo nove modele upravljanja skupnosti. Med leti 2013 in 2018 je bil izvršni direktor
Evropske radiodifuzne zveze (EBU, European Broadcasting Union). V svoji odmevni knjigi,
Evropska mladost (Une jeunesse européenne, Grasset), se osredotoča na zgodbo generacije
Erasmus. Klossa poučuje na pariški Science Po in redno piše kolumne za francoske tednike,
denimo l'Express, kjer so v času pandemije covid-19 izvirno izšla tudi besedila, zdaj zbrana v
knjižni obliki.
Mehka vezava, 100 x 200 x 4 mm, 62 strani.
Cena: 9,90 €

Kolumne

