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PREGLED NOVOSTI
JUNIJ 2021, 1. del
GORSKI VENEC, Petar II. Petrovič Njegoš (Beletrina)
Ena najbolj branih južnoslovanskih pesnitev vseh časov je nastala leta 1846 na Cetinju in bo po
več kot sedemdesetih letih prevedena v sodoben slovenski jezik. Travmatično jedro tega
»zgodovinskega dogajanja s konca 17. stoletja« je simbolizirano s fiktivnim dogodkom. Nič ne
kaže na to, da bi se grozljiv osrednji dogodek pesnitve – »iztrebljenje poturčencev«, pokol, v
katerem naj bi pravoslavni Črnogorci pobili svoje sonarodnjake, ki so sprejeli islam, in porušili
njihove svete stavbe – resnično zgodil. Kot zgodovinska fikcija se je pojavil v 19. stoletju, malo
preden je Njegoš napisal to pesnitev, o njem pa govori tudi črnogorska ljudska pesem.
Trda vezava s ščitnim ovitkom, 22 x 25 cm, 276 strani.
Cena: 79,00€

Pesnitev

MOJE LETO V NIKOGARŠNJEM ZALIVU, Peter Handke (Beletrina)
Moje leto v Nikogaršnjem zalivu je avtorjevo osrednje prozno delo. Po dolgih letih popotovanj po
svetu se prvoosebni pripovedovalec ustali v predmestju Pariza, ki ga imenuje Nikogaršnji zaliv.
Tam v miru ustvarja, skrbi za hišo in vrt ter se sprehaja po okoliških gozdovih. S podrobnim
opisovanjem svojih psiholoških doživljanj priklicuje »drugo preobrazbo«, potem ko je pred leti že
doživel transformacijo, ki pa ga je napadla kot neke vrste bolezen. Tokrat si preobrazbe želi in je
nanjo pripravljen. Ker povsem brez potovanj ne more ne živeti ne pisati, namesto njega potujejo
njegovi prijatelji. Iz njihovih pisem sestavlja drobce informacij, s katerimi jih spremlja na
domišljijskih potovanjih.
Trda vezava s ščitnim ovitkom, 14,5 x 21,5 cm, 651 strani.
Cena: 34,00€

Roman

LJUDJE Z OTOKA, Tone Partljič (Beletrina)
Na otoku cvetja, kamor avtor na dopust in krajše obiske prihaja že skoraj 35 let, je prebivalcev
vedno manj in so vedno starejši. Čeprav po vseh teh letih še ni prepričan, da dovolj dobro pozna
morje, otok in njegove prebivalce, v svojih novelah slika usode ljudi, ki ga za zmeraj zaznamujejo.
Zunaj dvomesečne turistične sezone, ko se spremenijo v natakarje, kuharje, taksiste in pobiralce
pristojbin, so precej sami in osamljeni. Iz zemlje se v teh krajih težko kaj iztrga, tu ni zdravnikov in
razen v turistični sezoni se tu ne da zaslužiti za življenje. Avtor v otočanih ne vidi le preprostih ljudi,
ampak tudi njihov neizprosen boj za obstanek.
Trda vezava s ščitnim ovitkom, 14,5 x 21,5 cm, 493 strani.
Cena: 29,00€

Roman

RDEČA KAPICA, Irena Svetek (Beletrina)
Ko Ljubljano prekrije sneg, sredi parka na Kodeljevem sprehajalec psa odkrije golo truplo
brutalno umorjene trinajstetne deklice, oblečene le v rdeč plašček. Kriminalistično preiskavo
usmerja okrožni državni tožilec Mio Aurelli, pot do resnice pa ga vodi v majhno mesto na jugu
Srbije, kjer je bila pred leti na krut način umorjena mlada ženska. Sin, ki je bil priča materinemu
umoru, je bil pri štirih letih posvojen in odpeljan v Slovenijo. Aurelli mora ugotoviti, kako sta
zgodbi povezani, in ko od pravoslavnega popa prejme dnevnik, ki mu ga je zapustil zdaj že
odrasli sin umorjene ženske, se začne zgodba počasi sestavljati.
Trda vezava s ščitnim ovitkom, 14,5 x 21,5 cm, 397 strani.
Cena: 27,00€

Roman
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PIKSLI, Jasmin B. Frelih (Beletrina)
Tik pred izbruhom pandemije so protagonisti novel v Pikslih tudi sami na točkah preloma. Njihove
osebnosti so pod pritiskom; preganjajo jih spomini, travme, kompleksi čustev, vanje posegajo
algoritmi in sistemi nadzora, diabolični sodelavci in sadistični sopotniki, kot bi ne imeli več pravice
obstajati kot posamezniki. Njihove misli vrejo, ko se spopadajo s preizkušnjami, ki jih presegajo,
misli nerazumljenih zavesti v odnosu do nerazumljivega sveta.
Trda vezava s ščitnim ovitkom, 14,5 x 21,5 cm, 367 strani.
Cena: 29,00€

Roman

PLANINSTVO OD A DO Ž, Uroš Kuzman (PZS)
Planinstvo od A do Ž je zbirka nalog tekmovanja Mladina in gore (MIG). Gre za šolsko športno
tekmovanje iz planinskih znanj, ki je namenjeno osnovnošolcem zadnje triade in srednješolcem.
Knjiga vsebuje urednikov izbor nalog s tekmovanj MIG med šolskimi leti 2009/10 in 2019/20. Te so v
zbirki so naloge urejene po poglavjih planinske šole, dodani pa so tudi vzorci preizkusov znanja
različnih težavnosti in sto vprašanj za kviz. V prvem so vprašanja urejena po poglavjih učbenika
Planinska šola. Dodani so nekateri izzivi, ki so jih v finalnih delih tekmovanja reševali srednješolci.
Drugi del je namenjen (samo)evalvaciji. V njem je šest testov z regijskih in državnih tekmovanj. V
zadnjem, tretjem poglavju pa je zbranih sto vprašanj za izvedbo planinskega kviza.
Mehka vezava,120 strani.
Cena: 13,90€

Zbirka nalog

DRAGA, DRAGA BREDA, Henry Miller (Forma 7)
Na nek način je to zadnja knjiga Henryja Millerja. Literarni velikan, ki je s svojimi deli vplival na
razvoj književnosti 20. stoletja, je srečal veliko ljubezen svojega življenja – čudovito mlado igralko
in plesalko Brendo Venus – ko je bil že slaboten, v svojih poznih osemdesetih letih. Strastno se je
začel dopisovati z njo. V pismih ji je goreče izlil vso svojo ljubezen, pogled na življenje, ustvarjanje
in strast. Včasih pa ji je pisal brez dlake na jeziku, v svojem slogu iz Seksusa, kot da bi postal mlad
ljubimec iz svojih prvih knjig. Iz stotine pisem večletnega dopisovanja spoznavamo njuno ganljivo
in enkratno romanco, a tudi njegov avtoportret na pragu smrti.
Mehka vezava,240 strani.
Cena: 24,00€

Osebna izpoved

ŽIVLJENJE V GOZDU, Deni Kragelj (Koord)
Vsaka knjiga iz zbirke terapevtskih pravljic vsebuje 10 terapevtskih in pedagoških pravljic za
otroke stare 1-11 let, ki staršem in strokovnim delavcem olajšajo vzgojo. Kazalo predstavlja teme
za pogovor z otrokom, ki jih določena zgodbica odpira. S QR kodo, ki je na naslovnici vsake
knjige, kupec dostopa do pobarvank in video vsebine za vse pravljice.
Trda vezava, 22,5 x 26,5 cm 24 strani.
Cena: 18,00€

Slikanica
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ŽIVLJENJE V MORJU, Deni Kragelj (Koord)
Vsaka knjiga iz zbirke terapevtskih pravljic vsebuje 10 terapevtskih in pedagoških pravljic za
otroke stare 1-11 let, ki staršem in strokovnim delavcem olajšajo vzgojo. Kazalo predstavlja
teme za pogovor z otrokom, ki jih določena zgodbica odpira. S QR kodo, ki je na naslovnici
vsake knjige, kupec dostopa do pobarvank in video vsebine za vse pravljice.
Trda vezava, 22,5 x 26,5 cm 24 strani.
Cena: 18,00€

Slikanica

ŽIVLJENJE V GOZDU CD, Deni Kragelj (Koord)
Zgoščenka vsebuje 10 terapevtskih in pedagoških zvočnih pravljic za otroke stare 1-11 let, ki
staršem in strokovnim delavcem olajšajo vzgojo. S QR kodo, ki je na naslovnici, kupec
dostopa do pobarvank in video vsebine za vse pravljice.
CD
Cena: 9,99€

CD

ŽIVLJENJE V MORJU CD, Deni Kragelj (Koord)
Zgoščenka vsebuje 10 terapevtskih in pedagoških zvočnih pravljic za otroke stare 1-11 let, ki
staršem in strokovnim delavcem olajšajo vzgojo. S QR kodo, ki je na naslovnici, kupec dostopa
do pobarvank in video vsebine za vse pravljice.
CD
Cena: 9,99€

CD

USPEŠNI POD PRITISKOM, Janez Hudovernik (Pro Acta)
Šli ste preko vseh meja, pravzaprav ste iz muhe naredili slona, čisto izgubili glavo in se povsem
neprimerno odzvali do svojega zakonca, partnerja, sodelavca ali prijatelja. Zlomili ste se, ko je
bilo to najbolj kritično, in sedaj si to očitate, premlevate in se bojite, da se vam bo ponovilo. Temu
lahko naredite konec enkrat za vselej! Avtor Janez Hudovernik vam v knjigi Uspešni pod
pritiskom na enem mestu ponudi niz preverjenih tehnik, ki vas bodo naredile odporne,
samozavestne, vas napolnile z energijo in vas dvignile, da boste dorasli pomembnim dogodkom,
ki so pred vami.
Mehka vezava, 16 x 23 cm, 336 strani.
Cena: 24,99€

Osebna rast

