Knjigarna Haček / Buchhandlung Haček
NAROČILO
Tel +43 463 55464
Email:guckuk@hacek.at

PREGLED NOVOSTI,
SEPTEMBER 2021, 2. del
PRIČARAJ NASMEH, Karmen Mandl (Anksio)
Slikanica PRIČARAJ NASMEH je interaktivna slikanica, ki jo otroci tresejo, zibajo, vanjo pihajo,
ji celo pesmico zapojejo in tako pomagajo otrokom ter jim pričarajo nasmeh. Otroci se s
pomočjo slikanice učijo o prijaznosti in sočutju. Namenjena je otrokom od 2. do 5. leta starosti,
zagotovo pa bo pritegnila tudi starejše otroke.
Trda vezava, 21,5 x 21,5 cm, 32 strani.
Cena: 19,00€

Slikanica

MOJE SUPERMOČI ODLOČANJA IN ZAUPANJA VASE, Karmen Mandl (Anksio)
Knjiga aktivnosti, vaj in motivacijskih zgodb za otroke, ki skozi barvanje, vaje čuječnosti in
različne aktivnosti ustvarjajo pot do sreče, umirjenosti in samozavesti.
Otroci se s to knjigo aktivnosti učijo o prepoznavanju in izražanju čustev, odgovornosti,
sprejemanju odločitev, socialnih veščinah in tako gradijo svojo samopodobo.
Knjiga je namenjena otrokom od 5. do 10. leta starosti. 50 strani vaj, aktivnosti in navdihujočih
zgodb za razvijanje socialnih veščin, čuječnosti, empatije, čustvene inteligence, vztrajnosti,
pozitivne samopodobe, odgovornosti, …
Mehka vezava, 21 x 30 cm, 48 strani.
Cena: 14,99€

Motivacijske zgodbe

POMAGAJ GUSARJU NIKU NAJTI PRAVO POT, Karmen Mandk (Anksio)
Interaktivna knjiga, v kateri otrok aktivno sodeluje in se odloča v imenu glavnega junaka Nika.
Knjiga je namenjena otrokom od 4. do 8. leta starosti, v njej pa so združene štiri zgodbe. Katero
zgodbo starš bere, je odvisno od odločitev, ki jih poslušalec (otrok) sprejema. Skozi branje te
knjige otrok spoznava, da se stvari v življenju ne dogajajo naključno, ampak je prav on tisti, ki jih
ustvarja s svojimi odločitvami. Otrok ni samo pasiven poslušalec, ampak aktivno pomaga
glavnemu junaku pri sprejemanju vsakodnevnih odločitev. Ob tem spoznava, da nekatere
odločitve pripeljejo do boljših rezultatov in hkrati boljšega počutja, druge pa do slabših rezultatov
in posledično slabšega počutja.
Trda vezava, 21,5 x 30 cm, 32 strani.
Cena: 19,00€

Interaktivna knjiga

ISKRENO PRIJATELJSTVO, Viktorija Muha (Hiša knjig)
Unikatna darilna knjižica manjšega formata prinaša izbor misli in drobnih radosti različnih avtorjev
o prijateljstvu.
"Prijateljstvo lahko merimo le s spomini, smehom, mirom in ljubeznijo." - Stuart in Linda
Macfarlane
Trda vezava, 13,5 x 13,5 cm, 112 strani.
Cena: 9,95€

Osebna rast
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POPOLNA LJUBEZEN, Viktorija Muha (Hiša knjig)
Unikatna darilna knjižica manjšega formata prinaša izbor misli in drobnih radosti različnih
avtorjev o ljubezni.
"Ljubezen sta prostor in čas, merjena s srcem." - Marcel Proust
Trda vezava, 13,5 x 13,5 cm, 112 strani.
Cena: 9,95€

Osebna rast

KONEC PANKA V HELSINKIH, Jaroslav Rudiš (KUD Sodobnost International) –
SUBVENCIJA!
Ole od svojega življenja v vzhodnonemškem mestu ne pričakuje več veliko. Star je 40 let, kadi,
pije, ne začne dneva brez tablete proti smrti in večino časa preživi v svojem baru, imenovanem
Helsinki. Razpadajoči pivski brlog je zadnje zatočišče njegovih starih prijateljev in čudaških stalnih
strank. Toda Oleja preganjajo zadimljeni spomini na pankovsko mladost in sivomodre oči dekleta
iz češkega zakotja. Pripoved se prepleta z dekletovimi iskrenimi dnevniškimi zapisi, v katerih leta
1987 beleži svojo osebno revolucijo, prežeto z divjimi ritmi in uporom. V melanholičnem, a ironije
polnem romanu o zadnji pankovski generaciji in njeni zapuščini po dvajsetih letih Rudiš odlično
izriše duha časa. Konec panka v Helsinkih je tudi zgodba o nenehni želji po smislu in svobodi,
zgodba o svetu, ki se spreminja tako hitro, da ga že dolgo ne razumemo več.
Trda vezava, 14 x 22 cm, 259 strani.
Cena: 24,90€

Roman

BATON IN ROKI: KAJ VSE LAHKO PADE NA PAMET DEČKU IN PSU, Koraljka Milun
(KUD Sodobnost International)
Ko nekega deževnega dne petošolec Roki skozi okno opazi, kako na ulico iz avta vržejo
majhnega psa, ne okleva. Zamota ga v najmehkejšo brisačo in ga tesno privije k sebi. Odtlej sta
Roki in Baton nerazdružljiva. Oba se pridno učita, in ko poletje končno prinese počitnice, ne
izpustita nobene dogodivščine. Toda zaradi nesporazuma ljudje v soseski začnejo verjeti, da je
črni Baton nevaren. Kako naj Roki opere njegovo ime? In ko mu med poletjem postane dolgčas
in si zaželi kopanja, bosta z Batonom zmogla na izlet čisto sama?
Trda vezava, 15 x 21,5 cm, 104 strani.
Cena: 23,90€

Mladinsko leposlovje

MOJA SUPER POBARVANKA (Hiša knjig)
Moja super pobarvanka našim najmlajšim prinaša obilico zabave. Otroci bodo uživali ob
barvanju obrisov sadja, ljudi, ki opravljajo različne poklice, ptic in drugih živali. Pri vsakem od
njih je tudi že pobarvana risba – temu predlogu otroci lahko sledijo ali pa obris pobarvajo čisto
po svoje. Ta pobarvanka bo na zabaven način otroke spodbudila h kreativnosti in pozitivno
vplivala na razvoj njihovih finomotoričnih spretnosti. Prav tako pa se bodo z barvanjem učili
novih besed, saj so vsi obrisi poimenovani.
Mehka vezava, 21 x 28 cm, 128 strani.
Cena: 6,95€

Pobarvanka
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KAČALINKA ČALAPINKA IŠČE PRIJATELJA, Anja Kralj Okorn (samozaložba)
Zgodba jogijske pravljice Kačalinka Čalapinka išče prijatelja govori o sprejemanju
drugačnosti, predvsem pa o sprejemanju samega sebe – z vsemi svojimi specifikami. Poleg
tople, duhovito napisane zgodbe knjigo polnijo čudovite ilustracije kranjske ilustratorke
Tamare Šenk, ki hkrati ponazarjajo, na kakšen način otroci lahko posnemajo živali, ki se
pojavljajo v zgodbi, in s tem izvajajo pravljično jogo. Za izvajanje pravljične joge ob branju
pravljice ne potrebujete jogijskega predznanja. H knjigi je priložena dodatna knjižica, kjer
so vse asane in ogrevalne vaje bolj natančno obrazložene. V njej si lahko preberemo,
kakšen je namen izvajanja posamezne asane, kako jo pravilno izvajati in na kaj je
potrebno pri tem paziti, dodana pa je tudi kakšna jogijska zanimivost.
Trda vezava, 21,5 x 26,5 cm, 24 strani.
Cena: 24,90€

Slikanica, osebna rast

SLADKI PRIGRIZKI, Urška Jerman (Moja čokolada)
Knjiga Sladki prigrizki vsebuje 51 različnih receptov za pripravo piškotov, sladic v kozarcih in
drobnega peciva. Recepti so oblikovani tako, da niso prezahtevni in so sestavine zanje vsem
dostopne. Zapisani na tak način so tako primerni in bodo služili vsem uporabnikom ljubiteljskega
slaščičarstva ali bodo navdih za nove kreacije. Vprašanja, ali je velikost jajc res pomembna, kako
se pripravi biskvitna masa, kako se topita čokolada in kako želatina, kako se stepa sladka
smetana za kreme ipd., ne bodo več le vprašanja, saj smo v knjigi nekaj prostora namenili tudi
sestavljanju tort in ostalim nasvetom, ki jih je po našem mnenju potrebno upoštevati pri peki. V
knjigi so poleg slik vseh sladic tudi nazorno opisani koraki priprave, ob vsakem receptu pa vas
čakajo še dodatne informacije o času priprave, zahtevnosti in količini, ki jo dobite s pripravo
recepta.
Trda vezava, 21,5 x 30 cm, 178 strani.
Cena: 24,90€

Kulinarika

TORTE, Urška Jerman (Moja čokolada)
Knjiga vsebuje 50 različnih receptov za pripravo tort. Recepti so oblikovani tako, da niso
prezahtevni in so sestavine zanje vsem dostopne. Zapisani na tak način so tako primerni in bodo
služili vsem uporabnikom ljubiteljskega slaščičarstva ali bodo navdih za nove kreacije. Knjiga
ponuja recepte za pripravo različnih vrst tort. V knjigi tako najdete recepte za klasične okuse kot so
najbolj čokoladno čokoladna Sacher torta, Schwarzwaldska ali čisto preprosta čokoladna torta.
Ljubitelje sadja navdušijo mangova torta z malinami, torta Planica ali limonina torta, torta gin tonic
pa bo s svojo barvno kombinacijo in osvežilnim okusom zagotovo kraljica poletnih zabav. Razpon
okusov torej sega vse od klasično čokoladno čokoladnih, osvežilno sadnih tort ali tistih modernejših
različic.
Trda vezava, 21,5 x 30 cm, 202 strani.
Cena: 24,90€

Kulinarika

DUŠNI VODNIK ZA LETO 2022, Urška Puš (Založba BP)
V letu 2022 ostani povezan s Svojo močjo. Naj bo to Tvoje leto! Pri kreiranju življenjske poti je
nepogrešljiv pomočnik Dušni vodnik za leto 2022. Dušni vodnik je energijski rokovnik z intuitivnimi,
kanaliziranimi sporočili za vseh dvanajst mesecev in poglobljenimi tedenskimi nasveti. Je praktičen
pomočnik, ki ne sme manjkati v nobenem domu.Je rokovnik, ki mu ni para. Daje močne uvide v
sprotno dogajanje, s sporočili usmerja in vodi. Dušni vodnik za leto 2022 je edinstven in zato je
njegova izdaja omejena.
Trda vezava, 15,5 x 21,5 cm, 160 strani.
Cena: 38,00€

Rokovnik
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RUNE, IN KROG JE SKLENJEN, Erik Lamut (Založba BP)
Knjiga te povabi v svojo vibracijo, zato je nikar ne beri na silo, vedno le ko to začutiš. Ko odpreš
platnico je kot bi stopil skozi vrata v magičen gozd. Najlepši gozd kar jih je kdaj bilo. V tem gozdu
je vse in hkrati nič. Tu bivajo zemeljska in nezemeljska bitja. Tu prebiva 24 run oz. 24 aspektov
človeka. Rune so razprostrte v runskem krogu. Vse so si enakovredne, saj skupaj sestavljajo
krog. Nobena ne dominira, nobena ni slabša od druge. Delčki se med seboj dopolnjujejo. Četudi
je vsak zase svoja celota, pa skupaj sestavljajo pravo sliko.
Trda vezava, 20,5 x 20,5 cm, 118 strani.
Cena: 45,00€

Ezoterika, osebna rast

TO NI MOJ KLOBUK, Jon Klassen (Narava)
Mali ribji tat je ukradel klobuk. In verjetno mu bo kraja uspela. Verjetno.
Trda vezava, 20 x 28 cm, 40 strani.
Cena: 16,90€

Slikanica

KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 1, Cressida Cowell (Morfem)
VIKI III., VANDALSKA VAHNJA, JE PRECEJ MAJHEN VIKING S PRESNETO DOLGIM
IMENOM. Čeprav vsi trdijo, da je NEKORISTEN, mora popeljati deset novincev skozi obred
sprejema v pleme KOSMATIH HULIGANOV. Fantje morajo izuriti svoje zmaje ali pa bodo za
vedno izobčeni. A kaj, če je Vikijev zmaj podoben majcenemu rjavemu zajčku S krili? In nima
zob? MORSKIZMAJUS GIGANTIKUS MAKSIMUS se prebuja in hoče požreti vse Vikinge na
Otoku gumpcev … Ali lahko Viki reši pleme in POSTANE JUNAK?
Mehka vezava, 13 x 20 cm, 232 strani.
Cena: 19,90€

Mladinsko leposlovje

KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 2, KAKO POSTATI GUSAR, Cressida Cowell (Morfem)
Junak te zgodbe je Viki iii., Vandalska Vahnja, čeprav mu na prvi pogled tega ne bi pripisali.
Namenjeno mu je, da bo postal poglavar, zato se mora vsaj pri nečem izkazati. To nekaj je
mečevanje. A ko k obali priplava tri metre in pol dolga krsta z napisom: pozor! ne odpiraj te krste!
Ali lahko uganete, kaj se bo zgodilo? Hudo strašljivo bo postalo in začelo se bo iskanje zaklada
Vikijevih prednikov …
Mehka vezava, 13 x 20 cm, 232 strani.
Cena: 19,90€

Mladinsko leposlovje

KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3, UČIMO SE ZMAJŠČINE, Cressida Cowell (Morfem)
Vikija Iii., Vandalsko Vahnjo, čaka najgrozljivejša pustolovščina v njegovem življenju. Njegov zmaj
Brezzobi meni, da so Vikingi nori kot skuše, a kmalu bo potreboval njihovo pomoč. Kajti ko ga
ujamejo Rimljani, ga lahko rešita le Viki in njegov prijatelj Škilek. Stvari se še poslabšajo, ko
Rimljani ukradejo Vikijevo dragoceno knjigo učimo se zmajščine, Vikija in Škilka pa
odpeljejo v Trdnjavo pogube. Zdaj morata rešiti Brezzobega in sebe - toda ali lahko pobegneta?
Mehka vezava, 13 x 20 cm, 232 strani.
Cena: 19,90€

Mladinsko leposlovje
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KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 4, KAKO PREMODRITI ZMAJEV UROK, Cressida Cowell
(Morfem)
S Škilkom, najboljšim prijateljem Vikija Iii., Vandalske Vahnje, je nekaj narobe. Škilek misli, da je
staknil grd prehlad, a Stari Gubanc pravi, da ima … kačovrtitis, ki ga povzroča pik strupenega
kačovrta in je bolj ali manj vedno usoden. Ojej. Edino zdravilo je gomolj, ki si ga nihče ne drzne
imenovati — krompir. Ampak Viki ga bo lahko našel samo, če se bo soočil z Norbertom Norim in
pošastnim morskim zmajem Čekanastim Pogubom. Ali lahko preživi poslanstvo, s katerim
poskuša rešiti svojega prijatelja — in odkrije, kako premodriti zmajev urok?
Mehka vezava, 13 x 20 cm, 232 strani.
Cena: 19,90€

Mladinsko leposlovje

KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 5, KAKO ZASUKATI ZMAJSKO ZGODBO, Cressida
Cowell (Morfem)
Srečanje z Zmajem Iztrebljevalcem bo eno od najstrahotnejših izkustev v pustolovskem življenju
Vikija Iii., Vandalske Vahnje. Samo trenutek, zakaj naj bi se soočil s tako smrtonosnim bitjem?
Ker bo na Otoku Lavožercev, kjer se tre iztrebljevalcev, zdaj zdaj izbruhnil vulkan. Zato se mora
neobetavni junak Viki skupaj z najboljšim prijateljem Škilkom in Velevažnim važičem, junakom v
pokoju, podati na poslanstvo, da bi preprečil eksplozijo. Vendar ga na otoku ne čakajo le orjaški
zmaji in vulkani. Tudi njegov zapriseženi sovražnik preži nanj in žeja ga po maščevanju.
Mehka vezava, 13 x 20 cm, 232 strani.
Cena: 19,90€

Mladinsko leposlovje

KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 6, JUNAKOV VODNIK PO SMRTONOSNIH ZMAJIH, Cressida
Cowell (Morfem)
Ampak njegov oče bi rad ukradel dragoceno knjigo kako izuriti svojega zmaja in dokazal, da so
Huligani prav tako spretni tatovi kot Barjanski vlomilci, le da je Vikijev zmaj Brezzobi knjigo pojedel!
Ko Kamikazi predlaga, da bi izmaknili kopijo knjige iz Telebanske javne knjižnice, se to zdi kot dobra
zamisel - pa ni! Knjižnico stražijo Strašni kosmati knjižničar, štiristo telebanskih bojevnikov in njihovi
hidravlični zmaji. Bo Viki preživel ali bo prav na svoj rojstni dan umrl? Priložen je slovarček
zmajščine.
Mehka vezava, 13 x 20 cm, 232 strani.
Cena: 19,90€

Mladinsko leposlovje

LAN IN LUNA. VELIKI BALON, Axel Scheffler (Morfem)
Lan je ZARES ponosen na svoj veliki balon! Ko ga po nesreči izpusti in balon poči, je zelo zelo
žalosten. Na srečo se Luni utrne sijajna zamisel in kmalu je Lan znova nasmejan. Očarljiva zgodba
za vse, ki imate radi balone in mehurčke.
Trda vezava, 22,5 x 22,5 cm, 28 strani.
Cena: 19,90€

Slikanica

PRIDNI MEDO MED DINOZAVRI, Benji Davis (Morfem)
Pridni medo komaj čaka, da razišče park z dinozavri! Zabavna kartonka z drsniki za premikanje!
Kartonka, 18 x 18 cm, 8 strani.
Cena: 16,90€

www

Kartonka
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LJUBEZEN ALI SMRT, Ratko Milič (Morfem)
Koko je najstnik, ki ga še vedno najbolj zanima nogomet. No, zdaj so ga začele zanimati tudi
punce. V eno se celo zaljubi … Ivan Kušan je eden nepomembnejših in najbolj cenjenih
sodobnih hrvaških pisateljev, njegova dela za odrasle in otroke so prejela pomembne nagrade
in bila prevedena v številne jezike. Najbolj znani so njegovi romani, v katerih kot glavna oseba
nastopa deček Koko, ki jih odlikujejo humor, iskrenost in igriv pogovorni jezik.
13,5 x 20,5 cm, 148 strani.
Cena: 19,90€

Mladinsko leposlovje

NEKOČ JE BIL PINGVIN, Magda Brol (Morfem)
Pingvin Pingo še nikoli ni videl knjige – nekega dne pa se je na ledeni gori znašla čudna
listasta stvar … in spremenila njegovo življenje.
Trda vezava, 24,5 x 30,5 cm, 36 strani.
Cena: 19,90€

Slikanica

ŽIVALSKE HIŠKE IN ZAVETJA, Markéta Špačkovà (Morfem)
Povejte, kdo se skriva v udobnih domovanjih, ki nudijo zavetje pred sovražniki. Polžek se
skrije v hiško, jež se spremeni v bodičasto kepico. Kaj pa želva? Glavo in rep potegne v
lepo pobarvan oklep … Pridruži se in si jih oglej.
V tej knjigi se skrivajo različne živali:
poišči skrite živali
na papir zariši obrise živalskih hišk in jih pobarvaj
nariši še živali, ki v njih domujejo
oglej si naravna okolja, kjer živijo
Kartonka, 19 x 19 cm, 18 strani.
Cena: 14,90€

Kartonka

UMETNOST ZAVIJANJA Z OČMI, Katarina Keček, (Medijske storitve, Katarina
Keček, s.p.)
Junakinja romana Umetnost zavijanja z očmi Lidija S., cinična bančna uslužbenka,
mama in žena, se vsako jutro pred ogledalom vpraša, kaj bi bila rada ta dan. Čeprav
verjame, da bi v filmu o sebi igrala samo stransko vlogo, temu ni tako. Lidija je dobra
poznavalka življenja, ki zna tudi iz povsem običajnih opravkov narediti dogodek. Kot
bi se peljala po avtocesti, se vmes premislila, naredila velik ovinek s piknikom in kljub
vsemu pravočasno prišla na cilj. Katarina z nasmehom doda, da je pripravila dve
verziji romana, Cenzurirano in Necenzurirano: “Cenzuriran izvod je bolj za tiste s
slabim srcem in občutljivim želodcem. A Slovenci očitno nismo taki puritanci in
zadrgnjenci, kot nekateri mislijo. Oboji, ženske in moški smo enako pohotni ali pa
potrebni, kakorkoli temu rečemo, le ženske o tem ne govorimo na glas. No, Lidija,
junakinja romana očitno razbija tudi te stereotipe.”
Mehka vezava, 20 x 13,5 cm, 452 strani.
Cena: 28,50 €

Roman

