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MORGAN, Ben: Raziskovalec vesolja
ml – Mladina / 52 Astronomija
Če si želite imeti uporaben, poceni in barvit hobi, se odločite za
opazovanje zvezd. Astrologija je ena od najstarejših konjičkov ali,
bolje rečeno, ena od najstarejših znanosti.
Knjiga Raziskovalec vesolja nas popelje med zvezde. Nauči nas čistih
osnov, od tega, kje in kako to početi, kaj je nočni vid, katero opremo
potrebujemo za opazovanje, kako si pri opazovanju pomagamo s
spletom ... In vse do zvezdnih kart ter poznavanja naše galaksije ter
ozvezdij. Zvezde lahko uporabimo kot kompas, zvezdni utrinki nam
osvetlijo in popestrijo noč, z dobrim daljnogledom lahko vidimo celo
Jupiter ter njegove štiri največje lune. Z nasveti iz knjige lahko
poustvarimo teste, ki so jih na Marsu opravili roboti, ki so iskali
življenje na tem planetu. Prav tako se lahko lotimo izdelave makete dvostopenjske rakete ali pa
beležimo cikel Luninih faz in s tem ustvarimo Lunin dnevnik.

SPINELLI, Jerry: Zvezdica
od - Odrasli / 821-311.2 Družbeni romani
Na gimnazijo Mica v Arizoni pride nova dijakinja Susan Julia, ki se vsem
predstavi kot Zvezdica. Resnično njeno obnašanje in pojava sama blešči
v posebni svetlobi. Množico srednješolcev predrami, navduši, očara,
šokira. Mnogi jo zasovražijo, nekateri jo imajo radi, najde pa se je tudi
fant, ki se vanjo zaljubi, Leon Borlock. In prav on pripoveduje to zgodbo.
Zvezdica na začetku očara sošolce s svojo drugačnostjo. Nato ji ravno
zaradi tega, ker ni kot ena od njih, obrnejo hrbet. Leo jo v svoji brezupni
ljubezni prične siliti, da postane takšna kot ostali. Ampak »normalnost«
zanjo pomeni popolno uničenje same sebe, svoje biti.
In nato Zvezdica, kot je prišla, tudi odide. Ostane pa v srcih in v prijetnih
drobnih stvareh – v smehu brez razloga, v hoji po dežju brez dežnika, v
pozornostih brez pričakovanj vračila ...
V razredu je neprestano dvigovala roko in spraševala, čeprav njena vprašanja pogosto sploh
niso imela zveze s témo. Nekega dne je vprašala nekaj o trolih – med uro zgodovine.
Napisala je pesem o enakokrakih trikotnikih in zapela jo je svoji skupini pri geometriji. Pesem
je imela naslov Imam tri stranice, ampak samo dve sta enaki.

TIKKANEN, Märta: Veliki lovec
od - Odrasli / 821-311.2 Družbeni romani
Veliki lovec je ljubezenski in obenem potopisni roman. Avtorica nam
poetično predstavi Grenlandijo, deželo divje in neokrnjene narave. Ne
zaobide niti njihove bogate mitologije, zgodovine ter jezika, ki je
sploh poseben. Nima glagolov. In avtorica ne more mimo tega, da
pomisli, kako je ljubiti v jeziku, ki nima glagolov. Razmišlja, da
ljubiti nekoga ni nekaj, kar zahteva glagol, saj je morda ljubezen
osnova za vse besede, ki jih jezik vedno znova obrača. Njeno
razglabljanje o pomenu ljubezni se tako preplete s hvalnico
Grenlandiji.
Märta Tikkanen, pisateljica, rojena v Helsinkih, ki piše v švedščini,
nam s tem romanom poetično odgrne skrivnostni delček nepoznane
Grenlandije ter velik del sebe, njenega razmišljanja o ljubezni ter o
življenju nasploh.
Kdor odide brez slovesa, ni morda nikoli odšel svojo pot. Ali pa sploh še ni prišel.
Kdor sanja o slovesu, si morda nikoli ne upa kje ostati, ne upa se namestiti in zaspati.

KRALJIČ, Helena: Muca Mija in čudežna
rastlina
ml – Mladina / C-Sz Slikanice zaboji
Najboljši prijateljici muca Mija in miška Maška se velikokrat igrata
na dvorišču, danes pa ju pri igri nekaj zmoti. Nekaj zelenega, ki se je
nenadoma pojavilo sredi dvorišča. Strinjata se, da je pognala koruza.
Mimo pride kokoš. In krava. Pa še konj. Nato koza. In kot zadnji še
zajček. Vsaka od živali prepozna v zelenem šopu drugo rastlino. Kdo
ima prav? In kako bo to lahko dokazal?
Slikanica za najmlajše s prikupnimi ilustracijami Polone Kosec nas
bo spodbudila, da bomo skupaj z otroki šli v naravo, prepoznavat
nove rastline.

KIDD, Sue Monk: Skrivno življenje čebel
od – Odrasli / 821 – 311.2 - Družbeni romani
Sue Monk Kidd je pisateljica z ameriškega juga, ki je zaslovela po
vsem svetu s svojim prvim romanom Skrivno življenje čebel, za
katerega je prejela številne nagrade. Znan pa je tudi njen drugi roman,
Prestol morske deklice, ki je ob izidu bil proglašen za najboljši
ameriški roman po izboru bralcev.
Lily s svojim očetom, T. Rayem, ki si ne zasluži tega imena, živi v
Južni Karolini na veliki kmetiji, kjer imajo pridelavo in prodajo
breskev. Po šoli mora vedno na domači stojnici prodajati breskve in
tako je kot najstnica za marsikaj prikrajšana. Mama ji je umrla, ko je
bila stara štiri leta in Lily jo zelo pogreša, predvsem pa njeno
ljubezen. Da bi opisala vse grozote življenja s T. Rayem, bi ji vzelo
najmanj pet stoletij. Zato si ob večerih, ko je osamljena, želi, da bi
umrla in odšla k mami v nebesa. Za njo skrbi črnska hišna pomočnica
Rosaleen. To je čas, ko črnska populacija prvič prejme volilno pravico in se lahko vpiše v
register volilnih upravičencev. Nekega dne se Rosaleen odpravi v mesto, da bi se vpisala v
volilni register, z njo pa gre lahko tudi Lily. Na poti naletita na belce, mestne veljake, med njimi
pride do prepira, Rosaleen pretepejo, obe pa pristaneta v zaporu. Lily iz zapora reši T. Ray, ona
pa z zvijačo reši Rosaleen in nato pobegneta. Deklica ima pri sebi mamino sliko črne Marije,
na hrbtu katere je zapisan nek kraj, ki je tudi njun cilj. Pot ju po naključju privede do črnske
čebelarke Auguste in njenih sester. Tukaj se za Lily začne novo življenje, polno ljubezni in
harmonije. Po pogovoru z Augusto pa izve vse o svoji mami, ki je nekoč živela tudi v tej hiši.

WEEKS, Sarah: Prihrani mi mesto
ml – Mladina / P – Leposlovne knjige od 10. leta dalje
Dvanajstletni fant Ravi se s svojo družino iz Indije preseli v New
Jersey. Njegov oče je napredoval v svojem podjetju za Informacijsko
tehnologijo v Bangaloru, zato so ga premestili v Ameriko. V Indiji so
imeli svojo lastno hišo s kuharjem in velikim vrtom, imeli so svojega
šoferja, stari starši pa so živeli v svojem stanovanju. Zdaj pa živijo vsi
skupaj v mali vrstni hiši. Tu v Ameriki pa je zdaj vse drugače. Oče se
vozi v službo z vlakom, za gospodinjstvo pa skrbi mama. Tudi v novi
šoli je vse drugače. Tukaj veljajo drugačna pravila in zaradi čudnega
naglasa in obnašanja naleti Ravi na številne probleme in postane tarča
posmehovanja. V Indiji je bil najboljši učenec, njegovi najljubši
predmeti so matematika, angleščina in športna vzgoja. V novi šoli
Alberta Einsteina pa ga pošljejo k učiteljici za dopolnilni pouk, ki ga
obiskuje samo Joe, visok fant, ki ima težave s koncentracijo. Ravi je
razočaran in potrt, a kmalu spozna, kako se lahko upre razrednemu
nasilnežu in tako se prvi teden v novi šoli, kljub slabemu začetku, lepo konča.

SVETINA, Peter: Kako zorijo ježevci
ml- Mladina / C – Leposlovne knjige do 9.leta starosti
Peter Svetina, eden najvidnejših slovenskih pisateljev za otroke in
mladino in Damijan Stepančič, priznan ilustrator, sta spet združila svoje
moči in nastala je izvrstna zbirka živalskih zgodb. Glavna junaka
zgodbic sta ježevca Helge in Nikozija, pridruži pa se jima še vrsto drugih
prijateljev, slon Astor, vidra Angelca, čriček Genaldij, jazbec Aldo…
Gre za kratke zgodbice, ki na nenavadna vprašanja dajejo zelo smešne
in domiselne odgovore in bodo zabavale male in velike bralce. Knjiga je
letos uvrščena na seznam za Cankarjevo tekmovanje ...

ČUDOVITI MOŽGANI: Kako ohraniti zdrav um in dober
spomin
od – Odrasli / 159. 9 – Psihologija
Najnovejši izčrpni vodnik nam prinaša nova medicinska odkritja in
napotke kako izostriti um in izboljšati spomin in to ne glede na starost.
Veliko ljudi je mnogo bolj strah izguba spomina kot pa smrti. Knjiga,
ki je nastala v sodelovanju z najboljšimi nevrologi in psihologi na
svetu nam pokaže, da možgani tudi v starosti še vedno ohranjajo
sposobnost učenja in pomnjenja novih informacij. Zmogljivost
možganov lahko izboljšamo s pravilno prehrano, z gibanjem in
drugimi tehnikami, ki so predstavljene v knjigi. Spoznamo pet
največjih sovražnikov možganov, pet odličnih dejavnikov za bister um, okusne recepte za
zdrave možgane, koristne nasvete in tehnike za vsak dan in več 100 ugank in vaj za urjenje
spomina. Tako bomo lahko odpravili spominske spodrsljaje, si zapomnili več telefonskih
številk, zmanjšali tveganje za demenco in si povečali samozavest.

PODGORŠEK, Mojiceja: Goska Noska dobi očala
ml – Mladina / C- Sz - Slikanice zaboji
Goska Noska je že petič stopila v prazno in se čudila vsem luknjam
pod nogami. Oglasil se je polž, ki se ni več počutil varnega v njeni
bližini, saj ga goska sploh ni videla. Potem je zamenjala še petelina za
polža in vsa jezna je odšla v trgovino po priboljške. Goski Noski je
postalo zelo nerodno, kajti namesto v trgovino je vstopila na pošto.
Odšla je domov in mama ji je povedala, da potrebuje očala, a goska
se je temu upirala. Tudi druge živali so opazile, da goska slabo vidi in
je niso več vabile, da bi se igrala z njimi. Tako je goska Noska
spoznala, da res potrebuje očala. Mama gos jo je odpeljala h gosjemu
zdravniku, kjer si je izbrala krasna očala in zdaj je spet dobro videla.
Videti je bila prav imenitna, vsem je bila zelo všeč, očal pa ni hotela
posoditi nobenemu. Snela jih je samo med spanjem, da jih ne bi med spanjem poškodovala.

MACOMBER, Debbie: Svetilniška ulica 16
od - Odrasli / 821-311.2 Družbeni roman
Cedar Cove je majhno obmorsko mesto, kjer življenje poteka bolj ali
manj po ustaljenih tirnicah. Olivia Lockhart je sodnica v tem mestu.
Po smrti sina in propadlem zakonu se ji je uspelo ponovno postaviti
na noge. V veliko pomoč ji je mama Charlotte, ki se rada
dobronamerno vmešava v tuje zadeve. Ima še hčerko Justin, ki jo je
smrt brata dvojčka zelo prizadela. Olivio zelo skrbi za hčerko, ker je
v razmerju z veliko starejšim izbrancem in ni človek, ki bi jo lahko
omehčal. Pri svojem delu sodnice je izbrala nenavadno sodbo. Cecilia
in Ian Randal sta odločila za ločitev. Kmalu po prvem srečanju je
Cecilia zanosila in prepričana sta bila, da je njuna ljubezen trdna. A
ko se njuna hčerka prehitro rodi in umre, se zanju vse konča. Sodnica
jima ločitev ne odobri, saj meni, da se nista dovolj potrudila, da bi
njun zakon uspel. Tukaj je še Olivijina najboljša prijateljica Grace, ki
ima tudi sama velike težave. Njen mož je vedno slabe volje in ne kaže
nobenega zanimanja za njun zakon. Nekega dne mož izgine… Roman Svetilniška ulica 16 je
prvi iz zbirke Cedar Cove.

BILBAN, Tina: 50 abstraktnih izumov
ml – Mladina / 0 – Splošno
Ob besedi izum najprej pomislimo na praktičen izum, ki ga lahko
primemo v roke, da bi si olajšali življenje, npr. tako so izumili kolo,
papir, računalnik, likalnik… A še bolj kot konkretni izumi naš svet in
naše življenje določajo in usmerjajo abstraktni izumi. Izumi, ki jih
uporabljamo, da z njimi opisujemo svet, ga poskušamo razumeti in o
njem pripovedujemo drugim. Avtorica predstavlja temeljne
koncepte, ki jih vsakodnevno uporabljamo za opisovanje in
razumevanje sveta, a jih le redko zares razumemo. Abstraktni izumi
ne obstajajo v zunanjem svetu, a brez njih pravzaprav ni našega
sveta. Gre za izume, ki smo si jih izmislili, da bi lahko uredili, razumeli
in opisali svet: npr. abstraktni izum časa, vesolja, evolucije, trga,
dobrega ...Knjigo je z ilustracijami opremil Ivan Mitrevski, ki mu tematika kot filozofu ter
priznanemu striparju in ilustratorju še posebej ustreza.

PAPP, Lisa: Zoja in Belka
ml – Mladina/C-Sz – Slikanica v zabojniku
Zoja ne mara brati. Še posebej ne na glas. Ko v razredu bere in se kdaj
zmoti, se ji drugi posmehujejo. Od učiteljice nikoli ne dobi zvezdice.
Niti smeška. Namesto tega dobi srček, kar pomeni "Še naprej se
trudi." In teh srčkov ima polno. Pa tako si želi zvezdice, ker zvezdice
so za pravilno prebrane besede in razločno izgovorjavo. Neko soboto
pa Zoja z mamico obišče knjižnico. Knjižničarka jo odpelje k
velikemu belemu kužku. Belka je prelepa, kot velik, snežno bel
polarni medo. Zoja ji začne brati. Sprva boječe, vse črke pomeša in
besed nikakor ne izgovori prav. Nato pa pogleda Belko in ona se ji
zazre naravnost v oči. Nobenega posmehovanja. Belke prav nič ne
moti, kadar se Zoja zmoti.

BOYNE, John: Deček na vrhu gore
ml – Mladina/ M – Leposlovje od 13. leta dalje
Zgodba se prične leta 1935. Pierrot s sedmimi leti postane sirota. Oče,
Nemec, je naredil samomor, mama, Francozinja, pa je zbolela in umrla.
Tako mora zapustiti svoj dom v Parizu in se preseliti k teti Beatrix, ki
vodi gospodinjstvo v premožni hiši na vrhu gore, kjer je domovanje
Adolfa Hitlerja in Eve Braun. Hitler dečka vzame pod svoje okrilje in
Mali Pierrot postane Pieter in pripadnik Hitlerjugenda. Sedaj se deček
znajde v novem svetu, polno nasilja, skrivnosti in izdaj. Zagrešil je
zločine in prizadel ljudi, ki so ga imeli radi. Pieter si dovoli občutno
preveč. Zaradi njega mora umreti tudi teta Beatrix, ki ga je vzela k sebi.
Po vojni se zave, kaj je kot otrok in mlad fant pravzaprav počel.

LAZAR, Allan: 101 najvplivnejša oseba, ki
ni nikoli živela
od – Odrasli / 791 – Filmi
V televizijske, književne in filmske like verjamemo tako močno, da
jih obravnavamo kot pomembne osebe v svojem življenju. Videti
moramo zadnjo epizodo vsake sezone, v vrsti čakamo na vstopnice
najnovejšega filma. Legende,miti, gledališče, risanke.. S temi liki se
istovetimo, tudi če je zgodba stara že tisoče let. Skušamo posnemati
veličino herojev in se učiti iz napak tragičnih osebnosti. Mnoge
izmišljene zgodbe nam pomagajo, da smo lažje kos resničnosti.
Izmišljene zgodbe nas učijo o svetu. Nekatere zgodbe tako navdihnejo, da gredo spreminjat
svet. Ali bi Aleksander Veliki poskusil osvojiti svet, če ne bi slišal zgodbe o trojanski vojni?
Ali bi brata Wright brez zgleda Ikara in Dedala, ki sta prva poletela, zgradila prvo letalo? V tej
zbirki so nanizali nekatere od najvplivnejših izmišljenih oseb. Med njimi so: Miki Miška, ki se
ni nikoli bal sanjati; James Bond, privlačen in skrivnosten vohun; Sveti Valentin, nesrečnik, ki
so mu odvzeli status svetnika in seveda Barbika, plastična super bejba, ki je z nedosegljivimi
merili lepote postala zgled milijonom deklic po vsem svetu.

MODIANO, Patrick: Da se ne izgubiš tu okrog
od – Odrasli / 821-311.2 – Družbeni romani
Francoski nobelovec ima v slovenščino do sedaj prevedene že štiri
knjige. Da se ne izgubiš tu okrog je knjiga, ki je izšla že leta 2014,
vendar smo pri nas dobili prevod šele letos. Samotarski in malce
poseben pisatelj Jean izgubi svojo beležko z naslovi, to pa najde in mu
jo vrne skrivnosten pariški par. Ob tem ga opozorita na neko ime v
beležki in ga vprašata, od kod pozna tega človeka. Jean tako začne
brskati po svojem spominu in na plan začnejo prihajati slike, ki so bile
dolgo časa potlačene nekje globoko v njegovi notranjosti. Razkrivati
se začne tančica skrivnosti iz preteklosti in kaj hitro se znajde celo
sredi nerazrešenega zločina.

DIMBEK, Jernej: Pevci pozabljenih pesmi
od – Odrasli / 821-311.2 – Družbeni romani
Knjižni prvenec najhudomušnejšega peresa pri glasbeni skupini Mi2,
kot je zapisno na zadnji platnici knjige, prinaša dogajanje v manjšem
slovenskem mestecu, Podgorju. Opogumljeni od dobre vinske
kapljice se nekega dne v eni izmed zidanic dobi nekaj prijateljev. Da
ne bi samo pili in jedli, občasno kaj tudi zapojejo. Glas o prijetnem
druženju se kaj hitro razširi in kmalu je pevcev, ki se jim želijo
pridružiti, že za lep pevski zbor. To njihovo druženje pa gre v nos
lokalnemu mesarju, ki je sicer navajen, da je vedno vse po njegovem.
Seveda je dobro zapisan tudi pri županu. Ko se pevci odločijo prirediti
manjši koncert na prostem, se mesar odloči, da ga bo za vsako ceno
onemogočil. Pronicljiva satira o življenju malega človeka, mestnih
veljakih in dogajanju v sodobni družbi.

STARK, Ulf: Ko mi je očka pokazal vesolje
ml – Mladina / C–Sz – Cicibani – Slikanice zaboj
Ko združita moči priznani in večkrat nagrajeni švedski pisatelj za
otroke in mladino, Ulf Stark, ter izjemna ilustratorka Eva Erikson, ne
more nastati drugega, kot izjemna slikanica. Čeprav je dogajanje
zgodbe časovno postavljeno v okvir enega večera, ko želi očka sinu
pokazati vesolje, pa je pisatelju mojstrsko uspelo prikazati cel spekter
čustev, ki jih oče goji do sina. Odlično je opisana tudi njegova želja
preživeti večer v družbi sina, ko okrog njiju ni nobenega motečega
dejavnika, obdaja ju zgolj narava.

SUHODOLČAN, Primož: Goran, legenda
o zmaju
ml – Mladina / C–Sz – Cicibani – Slikanice zaboj
»Vsi vemo, da zmaji v pravljicah letijo. Da bruhajo ogenj in varujejo
skriti zaklad. Vsi tudi vemo, da se zaradi pravljic o zmajih otrokom
svetijo oči. Vendar je samo en zmaj, ki leti, bruha ogenj in varuje
zaklad, medtem ko igra košarko. In je resničen, čeprav je v pravljici.
In zaradi pravljice o tem zmaju se vam bodo zasvetile oči.«
Simpatična slikanica izpod peresa prekaljenega Primoža
Suhodolčana o željah, trdem treningu, vzponih in padcih odličnega slovenskega košarkarja
Gorana Dragiča, in o tem, kako postaneš zmajska legenda.

LITCHFIELD, David: Medved in klavir
ml – Mladina / C–Sz – Cicibani – Slikanice zaboj
Tenkočutna pripoved o medvedu, ki nekega dne sredi gozda najde star
in zapuščen klavir, ki pa sčasoma postane zanj nepogrešljivi del
vsakdana. Izjemna ilustracija prikaže, kako se medved skozi
prehajanje letnih časov naveže na klavir. V igranju postaja vedno bolj
suveren in uspešen in kaj kmalu dobi vabilo velikih glasbenih hiš po
svetu. Želja po odkrivanju sveta je premočna in medved zapusti gozd
in odrine v širni svet. Kmalu pa ugotovi, da slava in veliko občinstvo
nista najbolj pomembni stvari v življenju.

