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OVČKA, KI JE PRIŠLA NA VEČERJO, Steve Smallman (Ramos) - ponatis 

 

Ko starega volka nepričakovano obišče mala ovčka, začne razmišljati, kako bo pripravil 
okusno ovčjo obaro. A ovčka noče biti volkova večerja, ampak njegova prijateljica…. 

 
Trda vezava, 27 x 22,5 cm, 24 strani. 

 

Cena: 23,90€  Slikanica 

 
 
 

 

SVET, POLN ŽIVALSKIH ZGODB – 50 zgodb in legend, Angela McAllister (Ramos) 
 

Prepotuj svet skozi 50 brezčasnih pripovedk o velikih in malih bitjih. Ta čudovito ilustrirana 
zbirka zgodb prinaša najbolj priljubljene živalske zgodbe, mite in legende, kot so Trije kozlički, 
Grdi raček, Mačji kralj, Sova in Cowlyd Coomba, Ananse in piton,… 

 
Trda vezava, 24,5 x 28 cm, 126 strani. 

 

Cena: 28,90€  Pravljice 

 
 
 

 
MAMA, KI JE DEŽEVALA, José Luís Peixoto (Malinc) 

 

Glavni junak prvega mladinskega besedila zelo uveljavljenega portugalskega pisatelja Joséja 
Luísa Peixota je otrok dežja. A tako izvirno mamo, ki jo vsi potrebujejo, se mora naučiti deliti 
drugimi. Ta izjemno občutljiva, poetična in obenem preprosta slikanica slavi in poudarja eno 
najmočnejših sil v naravi: brezpogojno materino ljubezen. 

 
Trda vezava, 22,5 x 22,5 cm, 52 strani. 

 
Cena: 25,00€  Slikanica 

 
 

 

DAR, Edith Eger (Aktivni mediji) 
 

Vsi se spopadamo s trpljenjem – z žalostjo, izgubo, obupom, s strahom, tesnobo in porazi. 
Vendar pa imamo tudi izbiro; lahko popustimo in se vdamo travmi ali težavam ali pa vsak 
trenutek doživljamo kot dar. Dr. Edith Eger, priznana terapevtka, ki je preživela holokavst, nas s 
praktičnimi nasveti spodbuja, da spremenimo utesnjujoče misli in uničevalne vedenjske vzorce, v 
katere smo vklenjeni. Navdihujoči nauki, ki jih spremljajo primeri iz njenega življenja in iz življenja 
njenih pacientov, nam pomagajo, da tudi v lastnih mračnih trenutkih vidimo dobro šolo in najdemo 
svobodo s pomočjo moči, ki se skriva v nas samih 

 
Trda vezava, 15,5 x 22,5 cm, 240 strani. 

 
Cena: 24,90€  Osebna rast 
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V ZNAMENJU RIBE, Božo Dimnik (Media International) 
 

Knjigo Boža Dimnika toplo priporočam njegovim sodobnikom – z njo si bodo dopolnili vedenje o 
rečeh, ki jih sicer že poznajo, korigirali spoznanja, nastala na podlagi nepopolnih informacij. 
Priporočam jo pripadnikom mlajših generacij, ki bodo iz nje izvedeli tisto, kar jim je bilo do zdaj – 
včasih tudi nalašč – prikrito. In priporočam jo vsem, ki bi se preko njegovih spominov želeli 
spoznati s človekom, ki je, največkrat nehote, pustil pečat v času, v katerem je živel. 

- Stjepan Mesić, Predsednik Republike Hrvaške, 2000 – 2010 
 

Trda vezava, 17,5 x 23,5 cm,, 412 strani. 
 

Cena: 29,90€  Biografija 

 
 
 
 

USKLAJENI PARI, Jennifer Petriglieri (UMco)  
 

Vsak par si želi srečno razmerje in zadovoljujočo delovno kariero; je pri tem možno vzpostaviti 
ustrezno ravnotežje? V knjigi Usklajeni pari, ki temelji na petletnem raziskovanju ter pogovorih z 
več kot stotimi pari iz tridesetih držav, ki delajo v različnih gospodarskih dejavnostih, je avtorica 
poiskala skupne izzive ter pasti, s katerimi se ti srečujejo. V knjigi je natančno in nazorno popisala 
različne možnosti, s katerimi lahko presežete partnerske težave oziroma se jim že vnaprej 
izognete. 

 

Mehka vezava, 15 x 21 cm, 311 strani. 
 

Cena: 24,90€  Stvarna literatura 

 

 

PLANINSKI VESTNIK 9/2021 (PZS) 
 

Septembrska številka Planinskega vestnika ponovno prinaša veliko zanimivega branja. V prvem 
delu pišemo o državnem odlikovanju red za zasluge, ki ga je iz rok predsednika Slovenije Boruta 
Pahorja Planinski vestnik dobil ob 125-letnici izhajanja, ki smo jo obeležili lansko leto. 
Pogovarjali smo se z Marjeto Keršič Svetel, veliko ljubiteljico gora, naravovarstvenico, 
interpretinjo naravne dediščine na zavarovanih območjih, morda pa jo najbolj poznate s 
televizijskih zaslonov, ko je leta nazaj pripravljala in vodila čudovite oddaje Gore in ljudje. 
Drugi intervju je s plezalko Martino Čufar Potard, nekdanjo svetovno prvakinjo v težavnostnem 
plezanju in večkratno zmagovalko na tekmah svetovnega pokala, ki je osvetlila olimpijsko zlato 
najboljše plezalke na svetu, Janje Garnbret, na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu. 

 

Mehka vezava, 20 x 28 cm, 80 strani. 
 

Cena: 3,90€  Planinski vestnik 

 
 
 

JAZ PA POJDEM Z OTROKI, Žiga Rejc (Samozaložba) 
 

Izletnik, ki ga skupaj soustvarjate je namenjen vsem otrokom in njihovim staršem. Vsebuje več 
kot 40 idej za izlete, ki so prilagojeni izletkanju z otroki, kupone s popusti v vrednosti več kot 
50€, vključene so ideje za igre med vožnjo ali med tem ko čakate v restavraciji, izobraževalne 
naloge za otroke, pobarvanke, ter prostori za fotografije in risbice. Otroke skozi izletnik vodi 
kokoška Slavka, kar je za otroke še dodatna vzpodbuda. 

 

Špirala, 15,5 x 21 cm, 115 strani. 
 

Cena: 19,90€  Družinski izletnik 
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