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PREGLED NOVOSTI
JULIJ 2021, 3. del
RAZNAŠALKA KRUHA, Peter Svetina (Malinc)
»Kruh je kruh za telo, glasovi so kruh za dušo«
Raznašalka kruha je zgodba o potovanju in iskanju, ki ga moramo opraviti, da bi našli
sebe in druge. Mojstrsko besedilo Petra Svetine pripoveduje o odraščanju Jana in Marije
in o kruhu, z izjemnimi ilustracijami ga je opremil baskovski ilustrator Jokin Michelena.
Trda vezava, 23,5 x 22,5 cm, 32 strani.
Cena: 20,00€

www

Slikanica

KATOLIŠKA CERKEV: RAJ ZA PEDOFILE IN PEKEL ZA NJIHOVE ŽRTVE?, Vladko
Began (Samozaložba)
Spolne zlorabe otrok so hud zločin. Ko so eni trpeli, so drugi »uživali«. Ti drugi so seveda
storilci. Med vsemi temi so poseben primer kleriki katoliške cerkve. To pa zato, ker so bili
otrokom predstavljeni (in so še), kot da so praktično sam Bog na Zemlji. In s tem vredni
popolnega zaupanja. Katoliška cerkev dobro ve, da je spolna zloraba otrok kršitev šeste
Božje zapovedi, pa je kljub temu mnogo pedofilskih klerikov premeščala iz kraja v kraj in
jim tako omogočila nadaljnje spolne zlorabe. Vse to je prikrivala pred javnostjo in državo.
Mehka vezava, 13 x 20 cm, 508 strani.
Cena: 27,00€

www

Stvarna literatura

TI SAM RIN NAPREJ, Bojana Ivanović (Samozaložba)
Nasveti in navodila, kako se soočiti in preživeti vse usrane situacije, ki jih v življenju doživimo
ter kako kljub vsemu sranju, ki nas omejuje in zaznamuje, riniti naprej, doseči zastavljene
cilje in svoje življenje dvigniti na maksimalno raven zadovoljstva.
Mehka vezava, 15 x 21 cm, 220 strani.
Cena: 22,90€

www

Osebna rast

RJA IN KRI, Matej Gruden – Keko (Margarana)
Matej Gruden skozi svoj pesniški prvenec stopa kot pokončen hodec, ki se, zavedajoč se
svojih močnih nabrežinskih korenin, izvirajočih iz neštetih bolečih udarcev kamnoseškega
orodja in žuljavih rok ribičev ter ene same nikdar dokončane bitke za svoj jezik in narodov
obstoj, spogleduje z življenjem okrog sebe in v njem samem. Pred nami se kot prostrano
morje ali krvavordeča gmajna odkrito razodene majhnost človeka, ki nenehno dialogizira z
zunanjim in išče neštete načine za razumevanje in osmišljanje svojega sveta. In prav v tem
nikdar dokončanem iskanju dozoreva. Svet morja, požlahten z vsemi mogočimi začimbami
življenja, spretno vpleta v iskanje odgovorov o sebi, svojem koraku, svoji smeri, s čimer se
tudi trpke izkušnje in vprašanja zlijejo na tisto svetlejšo stran življenja, se spreobrnejo v
nekakšno prevlado življenjske sile in vsega lepega nad lastno majhnostjo, celo nad občasnim
obupom, ki mu največkrat botrujejo razmere.
Trda vezava, 15,5 x 21,5 cm, 60 strani.
Cena: 19,00€

www

Narocila posredujte na: info@avrora.si!
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BRATA, Sašo Vukosavljević (samozaložba)
Zgodba je izmišljena. Je napeta pripoved junaka, ki se mu začne dogajati že na prvi dan službe,
kot policistu. V knjigi sledimo njegovim dogodivščinam, in smo tudi priča njegovi prvi ljubezni,
zaradi česar je na trenutke del zgodbe tudi erotično obarvana. Njegova pravičnost ga vodi v
nevarne situacije, iz katerih se uspešno rešuje.
Trda vezava, 14,5 x 20,5 cm, 344 strani.
Cena: 20,00€

www

Roman

BRATA II., Sašo Vukosavljević (samozaložba)
Zgodba je smiselno nadaljevanje prvega dela »Brata". Junak se zopet zaplete v dogodivščine,
ki jih v napetem akcijskem ozračju rešuje. Zgodba se trudi biti napeta, akcijsko in
ljubezensko obarvana.
Trda vezava, 14,5 x 20,5 cm, 344 strani.
Cena: 20,00€

www

Roman

ROGEC IN ZLATO SRCE, Uroš Grilc (Škrateljc)
Rogec in zlato srce je zgodba o nenavadnih počitnicah v prelepem gorskem kraju ob
divji reki. Gajo in Tima tam preseneti Rogec, skrivnostni kozorog, ki s svojo čudežno
močjo skrbi za naravo in pomaga vsem bitjem. Tudi njiju nauči nekaj skrivnosti narave in
jima razkrije moč zlatega srca. Pa ti, veš, kaj je zlato srce?
Trda vezava, 21,5 x 27 cm, 22 strani.
Cena: 12,95€

www

Slikanica

LITTLE HORNS AND GOLDEN HEART, Uroš Grilc (Škrateljc)
Little Horns and Golden Heart is a story of an exceptional holiday in a beautiful riverside
camp in the mountains. Maya and Tim are astounded by Little Horns, a mysterious ibex
who uses his magical power to look after nature and every living being in it. He teaches
them a few tricks of the trade and reveals the power of golden heart to them. What about
you? Do you know what golden heart is?
Trda vezava, 21,5 x 27 cm, 22 strani.
Cena: 12,95€

www

Slikanica

KRUMMHORN UND DAS GOLDENE HERZ, Uroš Grilc (Škrateljc)
Krummhorn und das goldene Herz ist die Geschichte von ungewöhnlichen Ferien in einem
wunderschönen Gebirgsort, der an einem Fluss liegt. Dort treffen Gaja und Tim auf
Krummhorn, einen geheimnisvollen Steinbock, der sich mit seinen Zauberkräften um die
Natur kümmert und allen Lebewesen hilft. Er verrätden beiden Kindern auch das ein oder
andere Geheimnis aus der Natur und zeigt ihnen die Macht des goldenen Herzens. Und du?
Weißt du, was das goldene Herz ist?
Trda vezava, 21,5 x 27 cm, 22 strani.
Cena: 12,95€

www

Narocila posredujte na: info@avrora.si!
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KO IMAJO DUŠE ŽUR, Minka Gantar (Srečno življenje)
Knjiga, ki jo držite v rokah, je vodič tako za ženske, kot za moške, ki želijo uravnovesiti tako svoj
ženski, nežni vidik, kot tudi moški, močni vidik duše. Čas je, da se začnemo zavedati, da naš
notranji svet ustvarja naš zunanji svet; prišel je čas, da negujemo svoj notranji svet, ker ta bo
ustvaril vse, kar potrebujemo. Čas je, da si povrnemo vso svojo moč! Smo veliko več kot samo
telo. Smo duhovna bitja s telesno izkušnjo. Plavamo v svetu energij, ki se odziva na pesem
naše duše. Bolj, kot je pesem naše duše radostna, bolj so radostne naše celice, bolj veselo se
nam vrtinči energija v čakrah in smo vedno bolj mladostni ter polni življenjske energije. Če bi
lahko videli energije, bi verjetno ob opazovanju prepletanja naših misli in čustev s tokom
življenja obstali odprtih ust … če bi lahko videli energije, bi videli, da imamo vpliv na svoje telo,
videli bi, da s svojimi čustvi, ki so v osnovi obarvane misli, vplivamo na sebe, soljudi in svet okoli
sebe.
Mehka vezava, 17 x 215 cm, 364 strani.
Cena: 29,90€

www

Duhovnost, osebna rast

ŽELVA ŽELJKA, Antoon Krings (Didakta)
Vsako jutro je želva Željka že navsezgodaj, z vekami še težkimi od sladke ga spanca, prišla
iz svoje hišice. Potem je počasi in s premišljeno umerjenimi koraki prečkala vrt: pri tem je
ubrala vedno isto pot - tisto, ki vodi do zelenjavni h gredic. »Poglejte, že prihaja!« je za
šepetala redkvica. »Slišim jo, kako gre po gramozni poti: škrc, škrc, škrc, leva, desna, leva ,
desna, škrc, škrc, škrc ...«
Trda vezava, 19,5 x 19,5 cm, 24 strani.
Cena: 12,99€

www

Slikanica

ČRIČEK APOLON, Antoon Krings ( Didakta)
Še nedolgo nazaj je bil Apolon srečen čriček. Kjerkoli se je pojavil, so ga vedno povabili
noter, ga posedli za mizo, mu pripravili veliko pojedino in ga prosili, da zapoje. Le par
akordov na harmoniko in že so vsi prepevali skupaj z njim, plesali in spet zapeli. Nato si je
Apolon oprtal svojo culo in se, žvižgajoč si vesele napeve, poslovil od druščine. Zelo
ekspresivne ilustracije pomagajo otrokom razvijati občutek za umetnost in barve. Knjižice
imajo zelo primeren format in otroci jih z lahkoto prelistavajo. Knjižice so namenjene otrokom
od 3 do 7 let, ker pa skrivajo v sebi veliko humorja in tudi kakšno ost jih z zanimanjem
preberejo tudi odrasli.
Trda vezava, 19,5 x 19,5 cm, 24 strani.
Cena: 12,99€

www

Slikanica

SIJAJ, SONČECE CD, Veno Dolenc in Klarisa Jovanović (Didakta)
18. priljubljenih slovenskih ljudskih pesmi za otroke v izvedbi Vena Dolenca in Klarise
Jovanović. Izvajalci: Veno Dolenc, glas, šeststrunska in dvanajststrunska akustična kitara,
orglice; Klarisa Jovanović, glas; Boris Kovac, ostala glasbila in zvocni efekti. Producent in
snemalec: Boris Kovac; pomocnik snemalca: Samo Pirjevec; slika na naslovnici: Veno
Dolenc; napis na naslovnici: Jelena Dolenc.
Trda vezava, 14 x 12,5 cm.
Cena: 14,99€

www

Ljudske pesmi
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