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PREGLED NOVOSTI, avgust 2021 
 
 

NE ŽELI SI LAHKE POTI, Brina Svit (Goga)  
 

Ko Brina Svit sredi noči pristane v Thiruvanathapuramu, glavnem mestu Kerale na skrajnem jugu 
Indije – 'Ne želi si lahke poti' je namreč resnična pripoved – in jo indijski šofer pripelje skozi redke 
vasi in temačen gozd do ajurdvedskega centra, kjer bo sledila zdravilni kuri za bolečine v hrbtu, si 
ne predstavlja najbolje, kaj jo čaka za velikimi železnimi vrati. Kaj se zgodi, ko se nebo grozeče 
zatemni, ko se zaprejo železna vrata zdravilnega centra in njegovi gostje postanejo ujetniki in 
hkrati osebe zgodbe, ki se odvija pred našimi očmi? Ko se zdravljenje spremeni v grožnjo bolezni 
in meditacijo o svetu, ki nikoli več ne bo tak, kot je bil. 

 
Mehka vezava, 20,5 x 13,5 cm, 113 strani 
Cena: 19,90€ 
Roman 

 

 
URE V MATERINI SOBI, Tanja Stupar Trifunovič (Goga)  

 
Ure v materini sobi odštevajo čas med sedanjostjo in preteklostjo, da hči spregovori z glasom 
matere ter v njeni zgodbi prepoznava odsev svoje. Preteklost je mogoče razumeti šele, ko jo je 
mogoče tudi doživeti. Tako vsaj misli pripovedovalka, ki se v želji, da bi za trenutek ušla težavni 
sedanjosti in lažje napisala svojo zgodbo, vrne v materino hišo. Ure v materini sobi odštevajo čas 
med sedanjostjo in preteklostjo, da hči spregovori z glasom matere ter v njeni zgodbi prepoznava 
odsev svoje. Meja med njima se zabriše, pripovedni glas pa po koščkih sestavlja zgodbo o 
ženskah, soočenih s težkimi življenjskimi odločitvami v družbi in prostoru, kjer preživetje ni bilo 
vedno lahko. Pripovedovalka se zatakne med dvema življenjema in dvema državama, med 
spominom in zgodovino ter med dvema nedokončanima knjigama. Dvojnost, ki jo trga narazen, 
skriva pod družbeno sprejemljivo masko. Pisanje in literatura postaneta edino pribežališče, kjer 
lahko razdvojeni jaz postane eno. 

 
Trda vezava, 13,5 x 20,5 cm, 218 strani 
Cena: 24,90€  
Roman 

 
 

NAJLEPŠE HIŠE 2021 – KATALOG, Več avtorjev (Media Element) 
 

Nova izdaja kataloga Najlepše hiše2021 se letos ponaša s kar 108 izjemnimi objekti slovenske in 
tuje arhitekture. Pri nas je čedalje več projektov, ki spadajo v t.i. kategorijo SNEH (skoraj nič 
energijska hiša),kar pomeni, da pri nas prevladuje velika ozaveščenost o tem, da so obnovljivi viri 
energije, dobra izolacija in ekološki materiali dragocena naložba za prihodnost. Poleg tega lahko v 
primeru gradnje pričakujete tudi delno subvencijo ali ugodno financiranje. V katalogu boste med 
številnimi projekti prav gotovo našli veliko idej za gradnjo ali prenovo vašega doma. 

 
Mehka vezava, 21,5 x 29 cm, 242 strani 
Cena: 9,90€ 
Katalog 

 

 

ELA FRČAFELA SI JE BRATCA ZAŽELELA – WHEN ELLA WISHED FOR A LITTLE 
BROTHER, Lidia Pavlin (Nicha) 

 

Očka in mamica Eli sporočita novico: »V maminem trebuščku raste dojenček.« Eli sta kupila 
igračo – dojenčka, za katerega bo skrbela. Mamica vpraša Elo: »Koga si želiš, bratca ali 
sestrico?« Ela nič ne odgovori, samo še tesneje privije k sebi svojega dojenčka….. 

 
Trda vezava, 24,5 x 24,5 cm, 24 strani 
Cena: 18,90€ 
Slikanica 
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PET FRAGMENTOV, Lojze Kovačič (Beletrina) 
 

Knjiga Pet fragmentov je prvič izšla pred dvajsetimi leti in pomeni pomemben mejnik 
Kovačičevega ustvarjanja. Z njo je namreč uresničil napoved, ki jo je leta 1974 zapisal v 
besedilu Delavnica, in sicer »pripovedovanje samemu sebi, ne drugim«. Fragmentoma iz leta 
1981 je sledil obsežen opus romansiranih delov avtobiografije, s katerimi je avtor dosegel vrh 
svojega pisanja in odločilno zaznamoval slovensko književnost. Modernistična proza 
fragmentov je pisana v tretji osebi, pri čemer se avtor v prvem fragmentu posveča predvsem 
vsakdanjemu življenju, v drugem pa erotičnim doživetjem. Zapisi v fragmentih so po eni strani 
nadvse intimni in čutni, po drugi pa gre za izrazito predmetnost, za nizanje raznih detajlov in 
podrobnosti, ta dvojnost pa predstavlja enega ključnih Kovačičevih literarnih prijemov. 

 

Trda vezava s ščitnim ovitkom, 14,5 x 21,5 cm, 821 strani 
Cena: 34,00€ 
Leposlovje 

 

WHAT'S IN A NAME, Ana Luisa Amaral (Beletrina) 
 

Naslov zbirke What’s in a name iz leta 2017 je v angleščini, kar izraža ambivalentnost odnosa 
med stvarjo in njenim poimenovanjem in kaže na mnogoterost smislov, ki jih najdemo v tej 
knjigi. Zbirka je preplet vsakdanjika in kozmičnega, poetičnega in političnega, sočutja in ironije, 
čudenja in razočaranja – je beseda in življenje. Čemur se reče vrtnica, enako sladko z drugim 
imenom bi dišalo. Poezija se porodi iz poskusa, da bi poimenovali tisto, kar v presledkih, 
pavzah ostane. Pesmi nas navedejo na razmišljanje o povezavah med poezijo in svetom in to 
v izvirnosti, izčiščenosti in preciznosti, značilnih za avtorico, ki je ena najvidnejših ustvarjalk 
sodobne lirike. 

 

Trda vezava s ščitnim ovitkom, 16,5 x 21 cm, 237 strani 
Cena: 24,00€ 
Pesniška zbirka 

 
 

IZ NOTRANJOSTI, Petr Borkovec (Beletrina) 
 

Za pesniško ustvarjanje Petra Borkovca je značilno, da z natančnim opazovanjem in 
navidezno preprostimi pesniškimi sredstvi ostri bralčevo oko za trenutke in dogodke vsakdana. 
Kritiki izpostavljajo njegovo mojstrsko obvladovanje tradicionalnih tehnik pisanja poezije in 
nezamenljivo prepoznavnost njegovega pesniškega glasu. Pesmi Iz notranjosti predstavljajo 
njegovo zgodnejše ustvarjanje iz zbirk Polní práce (1998), Needle-Book (2003), Vnitrozemí, 
Sebrané a nové básně 1990–2005 (2005), Milostné básně (2012) in Herbář k čemusi horšímu 
(2018). 

 
Trda vezava s ščitnim ovitkom, 16,5 x 21 cm, 194 strani 
Cena: 24,00€ 
Pesniška zbirka 

 

 

JULIJSKE ALPE 1 : 50 000, Planinska karta (PZS) 
 

Zemljevid Julijske Alpe - 1 : 50.000 zajema celotno območje Triglavskega narodnega parka, 
Montaževo skupino, zgornjo Soško dolino s Kaninsko skupino, vzhodni del Rezije, dolino Nadiže 
in Breginjski kot z večjim delom grebena Muzcev, Matajur, gore severno od Baške grape severni 
del Porezna, zahodni del Jelovice in Karavanke med Jesenicami in Ratečami. Tako kot na 
preostalih planinskih zemljevidih Planinske zveze Slovenije, tudi na omenjenem najdemo, poleg 
samoumevnih planinskih poti (posebej so označene številne priljubljene obhodnice), še smeri 
priljubljenih turnih smukov, lokacije urejenih parkirišč na priljubljenejših izhodiščih, postajališča 
javnih prevoznih sredstev, gostišča, marsikatero naravno in kulturno znamenitost, plezališča in še 
kaj. 

 

Mehka vezava, 11 x 23 cm 
Cena: 8,10€ 
Planinska karta 
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LUČKA NA SEVERU, Mimi Malenšek, Miki Muster (Buch) 
 

Inženir Golob službeno odpotuje na daljni Sever. Z njim gredo tudi žena, sinček in hčerkica 
Lučka. Tam jih pričaka negostoljubna dežela in življenje, ki ga niso vajeni. Vendar živahne 
Lučke to ne moti. Uživa v raziskovanju nove dežele, dokler ji ta ne pokaže zobe. S 
prijateljem Boberčkom se izgubita in samo dobrim Eskimom se lahko zahvalita, da se njuna 
pustolovščina srečno konča. 

 

Trda vezava, 27,5 x 16 cm, 104 strani 
Cena: 25,00€ 
Strip 

 

 

LUPINICA, Vera Albreht, Miki Muster (Buch) 
 

Živela je majhna, plavolasa deklica. Bila je tako nežna in drobna, da so jo vsi v vasi 
klicali Lupinica. In ker je bila tako rahla, jo je že najmanjša sapica dvignila s tal. Nekoč, 
ko ni pazila, jo je odpihnilo v daljno Afriko, od koder se je podala na dolgo in vznemirljivo 
pot domov. 

 
Trda vezava, 27,5 x 16 cm, 88 strani 
Cena: 25,00€ 
Strip 

 
 

ČENČIN ZAPIK, Jože Trobec (Buch) 
 

Čenča, živahen deklič, že 23 let s svojim nabritim jezikom razveseljuje bralce 
Nedeljskega dnevnika. Avtor, Jože Trobec, njenemu jezikanju komajda še sledi, saj ji 
kljub več kot 700 objavljenim čenčarijam nikoli ne zmanjka iskrivih idej V njenih 
dogodivščinah boste našli sebe, svoje starše in otroke, vendar bodite prepričani, da ji 
nihče ne seže do kolen. Ah, ta Čenča! 

 

Trda vezava, 27,5 x 14,5 cm, 192 strani 
Cena: 29,00€ 
Strip 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


