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TEKAVEC, Heather: Sraka tatinska!
ml – Mladina / C-Sz – Slikanice v zabojnikih
Prikupna slikanica za naše najmlajše bralce je bogata tudi ilustrativno.
Glavni junak je kuža Maks, ki se na vso moč trudi, da bi ujel
kradljivca na kmetiji, ki se je lotil njihovega korenja, jagod, fižola in
češenj. Pri korenčku zasači hroščka med žvečenjem lista. Na poziv:
»Počakaj sraka tatinska!« je le-ta seveda odletel. Iz skrivališča pa se
je prikazal zajec s korenčkom v gobcu in obljubil, da bo pazil na
korenček, medtem ko bo Maks lovil hroščka. V nadaljevanju Maks v
bližini jagod najde pujska, ki je ravnokar pogoltnil jagodo. Tudi on
ponudi prijateljsko pomoč pri čuvanju pridelka. Hrošček se je medtem
pomaknil do polja fižola, kjer je presenetil kozo pri slastnem
žvečenju. Tudi ona je v skrbi za fižol takoj ponudila varstvo. Nazadnje
Maksu enako pomoč ponudijo vrane v češnji. In ker se vse živali tako zelo bojijo kradljivca,
med lovljenjem hroščka, ki mimogrede seveda pobegne, vso hrano spravijo na varno v želodce.
Pravljica na humoren način predstavi naivnost, vendar z dobrimi nameni.

TOPOLOVEC, SABINA: Zdravilna moč začimb za otroke
od – Odrasli / 615.89 – Alternativna medicina
Seriji knjig o uporabnosti in zdravilnosti zelišč z naslovi Ščepec
rešitve, Ščepec vedenja in Ščepec ustvarjanja, ki jih je s soavtoricami
napisala Sanja Lončar, se je tokrat pridružila še knjiga o začimbah,
posebej namenjena otrokom, ki predstavlja prvo tovrstno knjigo na
slovenskem knjižnem trgu. To je zelo specifično področje in glede na
to, da se začimbe že same po sebi dozirajo v majhnih količinah, je ta
vidik pri majhnih otrocih še posebej pomemben. Majhni ščepci večine
začimb namreč nežno odišavijo prve otroške jedi in imajo hkrati
blagodejen zdravilni učinek, zato priporočam priročnik v branje in
kasnejšo konstantno uporabo. Poleg samih predstavitev zelišč so zelo
uporabna še poglavja, ki opisujejo natančno starostno časovnico
doziranja, odmerjanje zelišč; dobršen del knjige pa zajemajo tudi številni priročni recepti.

SIERA, JAVIER: Gospa v modrem
od – Odrasli / 821-311.6 – Zgodovinski romani
Zgodovinski roman Gospa v modrem je bil leta 2008 v Los Angelesu
izbran za najboljši zgodovinski roman leta in je rezultat avtorjevega
sedemletnega raziskovanja zgodovine. Glavna tema dogajanja, ki
mestoma spominja že na pravo kriminalko, je bilokacija, s pomočjo
katere so se nune v 17. stoletju pojavljale med Indijanci v Novi
Mehiki in jih spreobračale v kristjane, ne da bi pri tem zapustile svojo
samostansko celico. Dokumenti o tem so v cerkvi še danes skrbno
varovana skrivnost. Iz Narodne knjižnice v Madridu so ukradli kopijo
Poročila o tem nenavadnem pokristjevanju. Raziskovalni novinar
Albert Carlos se loti raziskovanja, se po spletu okoliščin sreča z
Jeniffer, nekdanje članice ameriške obveščevalne službe, ki se je
ukvarjala z ameriškim vohunskim projektom »daljnega videnja«, pa
tudi s skrivnim projektom Cerkve v Vatikanu. Njene sanje o gospe v
modrem so nedvomno povezane z njima, preko nje pa bi tudi nekatere duše iz preteklosti rade
našle svoj mir. Nenavadna pošiljka, v kateri prejme ukradene verske dokumente, je morda ključ
zapletene uganke. Zanimivo je tudi prepletanje dogajanja v sedanjosti z dogajanjem v daljni
preteklosti.

INDIA / INDIJA
od – Odrasli / 913 (100)(036) – Svetovna geografija, turistični vodniki
Vsi turistični vodniki, ki jih je izdala prestižna britanska družba Dorling
Kindersley (DK) so zelo kvalitetni in tudi vodnik Indija ni nobena izjema.
Pred nami je najnovejša posodobljena izdaja, ki predstavlja nujno čtivo
pri pripravi na potovanje v to deželo oziroma jo je najbolje vzeti kar s
sabo, da lahko priročnik v vsakem trenutku opraviči svojo vrednost. S
svojo vsebino in z lepimi fotografijami lahko zadovolji še tako
zahtevnega popotnika. Poleg uporabnosti na terenu je zanimiva in
poučna tudi za tiste, ki nimajo možnosti obiskati teh daljnih krajev, saj
mu nazorno v besedi in sliki približa neznano, nedosegljivo in ga
predvsem veliko nauči. DK Eyewitness travel – popotniški vodniki so
znani po tem, da vam pokažejo to, o čem drugi le govorijo, saj je
vključenih mnogo ilustracij, fotografij, zemljevidov in celo 3D prikazov.
Priporočam, da si ogledate še druge vodnike iz te kvalitetne zbirke.

MOORE, LAURA: Nočno plavanje
od – Odrasli / 821-311.2 – Družbeni romani
Morska biologinja Lily po spletu okoliščin službeno pristane v mestu,
kjer je nekoč odraščala. Še vedno ji je všeč Sean, ki je pred 10-timi
leti ni niti opazil oziroma ji je samo nagajal, sedaj pa je župan mesta
in nekdanja sovražnika sta v dobrobit mesta prisiljena skupaj
raziskati sumljive okoliščine zaradi propadanja koralnega grebena.
Kmalu postane jasno, da lahko oba čaka strastna prihodnost, če le oba
pustita preteklost za seboj. V usodni noči potapljanja in fotografiranja
dokazov Lily napade skat in pristane v bolnišnici. Šele takrat si tudi
Sean prizna, da ne more brez nje. Konec je srečen, Lily se odloči, da
bo ostala v mestu in pripravila načrt za rešitev koralnega grebena.
Skratka pred nami je ljubka ljubezenska zgodba, nadvse primerna za
popestritev poletnih dni. Če vam bo knjiga všeč, lahko preberete še
njene tri knjige iz serije Rosenwood z naslovi Spomni se me, Verjemi
vame in Ne spravljaj me v skušnjavo.

KELLY, Martha Hall: Dekleta španskega bezga
od – Odrasli / 821 - 311.6 – Zgodovinski romani
Dekleta Španskega bezga je nepozabna knjiga iz časa druge svetovne
vojne in opisuje življenje treh žensk, ki se borijo za svobodo, ljubezen
in nove spremembe v zgodovini. Bralci, ki so prebrali knjigo Slavček,
bodo z navdušenjem segli tudi po tem romanu.
Caroline Ferriday živi v New Yorku in je dvajset let igrala na odrskih
deskah Brodwaya. Spada med newyorško družabno smetano in si
prosti čas zapolnjuje z delom na francoski ambasadi kot prostovoljka.
V delu uživa saj sama pravi, da se ji zdi delo v primerjavi s prejšnjim
mala malica. Tu spozna tudi novo simpatijo, čeprav je pri
sedemintridesetih opravila z moškimi in se podala v samski stan.
Njeno življenje se spremeni, ko Hitler septembra 1939 leta vdre na
Poljsko in se spremenijo tudi odnosi s Francijo.
Medtem časom se na Poljskem mlada najstnica Kasia Kuzmerick
odloči in postane kurirka v poljskem odporniškem gibanju. Njeno delo je zelo nevarno saj en
sam napačen korak ima lahko usodne posledice.
In tu je še tretja ženska, mlada nemška zdravnica Herta Oberhauser, ki dobi službo v
prevzgojnem taborišču. Delo je zelo dobro plačano in s tem se reši finančnih težav, a znajde se
v moškem svetu laži in nadvlade.
Kmalu zatem Kasio ujamejo in pošljejo v koncentracijsko taborišče Ravensbruck. Tu se
življenjske poti žensk srečajo. Po svojih močeh se borijo za pravice tistih, ki jih je zgodovina
pozabila.

OČKO, Rebeka: Zmorem!
ml – Mladina / C-S – Slikanice
Mali prašiček Pigi strašno rad čofota po lužah in komaj čaka, kdaj
bo spet deževalo. Nekega dne ga mama odpelje k jezeru, kjer bo
Pigi lahko čofotal v veliki vodi. Ko prašiček ugotovi, da je voda
pregloboka, se ustraši in zbeži iz jezera. Mama ga vzpodbuja in
mu pravi, da ni premajhen in da mora verjeti vase. Zaupa mu tudi
čarobno besedo ZMOREM, ki vedno pomaga, ko podvomiš vase.
In tako prašiček Pigi poskusi, ob pomoči čarobnih besed mu uspe,
premaga strah in se zadovoljen, poln dogodivščin, zvečer vrne
domov.
Gre za poučno, motivacijsko slikanico, ki bo otrokom in staršem
v pomoč.

MANČKARADA
ml - Mladina / C – Leposlovne knjige do 9. leta
Marjan Manček, znani ilustrator in stripar, je januarja praznoval 70.
rojstni dan in Mančkarada je poklon njegovi bogati karieri.
V knjigi so zbrane njegove ilustracije k številnim pesmicam,
zgodbicam in stripom, ki so nastajala dolgih štirideset let. Za svoje
bogato življenjsko delo je dobil nagrado Hinka Smrekarja,
najpomembnejšo nagrado na področju ilustracije. Ilustriral je več kot
200 knjig in 30 avtorskih slikanic. Kdo ne pozna nagajivega
Pedenjpeda od Nika Grafenauerja, Zlate ribice, Petra Klepca,
Kraljične na zrnu graha, pa njegovih stripov, Hribce, Modrega
Medvedka in Cufka.
Mančkarada, kot je zapisano v knjigi, je prava zakladnica izvrstnih
ilustracij in besedil.

KOZINC, Željko: Z menoj na izlet
Od – Odrasli / 796.5 ( 036) – Gorski vodniki
Pred nami so počitnice, dopusti in novi vodnik Z menoj na izlet:
skrivnosti, razgledi, zatišja, nas prav vabi na izlete po Sloveniji. To je
že tretja knjiga znanega novinarja in pisatelja Željka Kozinca, ki je
podobno zasnovana kot njegova vodnika Moje najljubše poti in Lepi
izleti vabijo. Šestindvajset izletniških točk je na novo dodanih in
odkritih, sedemnajst točk pa je dopolnjenih s kakšno bližnjo izletniško
točko. Urednik Jurij Senegačnik je opisal tudi štiri izlete v zamejstvu,
ki so manj znani. Knjiga je bogata tudi s čudovitimi fotografijami in
je razdeljena po regijah, kar pripomore k boljši preglednosti in
iskanju.

HEADON, Abbie: Samorogov vodnik za vsak dan
ml – Mladina / 159.9 – Psihologija
Omenjena knjižica je vodnik po načinu življenja, ki je značilen za
samoroge. Izvedeli bomo več o njihovem vsakdanu, njihovi filozofiji,
moči in sanjah. Moč samorogov nas bo napolnila, da postanemo
čarobnejši, da bomo znali uživati v življenju. Samorogi verjamejo v
ljubezen in pravičnost ter si prizadevajo, da bi življenjske radosti, lepe
trenutke, delili z drugimi. Velikokrat se nam zdi, da nismo dovolj
razgledani, da bi na glas povedali svoje mnenje, toda nauk samorogov
je, da moramo vztrajati, povedati svoje mnenje in ponosno dvigniti
glavo, da nas svet sliši. Naučili se bomo torej, kako izbrati pravo pot v
boljši svet, lahko je to v službi, med prijatelji ali doma v družini.

HAFFNER, Ernst: Krvni bratje: roman o berlinskih
bandah
Od - Odrasli / 821-311.2 Družbeni roman
V začetku tridesetih let 20. stoletja je na berlinskih ulicah živelo na
tisoče brezdomnih otrok. Še zlasti v vzhodnem predelu Berlina,
takratnim področjem revnih in delavskih sosesk. Nekateri so bili
sirote, drugi so bili žrtve slabih gospodarskih razmer, tretji so
pobegnili iz številnih vzgojno-poboljševalnih ustanov, ki so bile v tem
obdobju predvsem prostor fizičnega ter psihičnega nasilja. V romanu
spremljamo skupino osmih otrok, krvnih bratov. Da bi okusili vsaj
malo varnosti in bližine, so se samoorganizirali v manjše skupine –
bande. V njih je vladalo načelo "vsi za enega, eden za vse".
Posamezne tolpe so se med sabo bojevale za zasedbo zapuščenih
tovarniških barak, v katerih so občasno domovali, ali za donosnejše
rajone, na katerih so beračili ali kradli. Veliko časa, še zlasti pozimi,
so preživljali v toplih, zanikrnih beznicah, skupaj s številnimi drugimi izobčenci. Znova odkriti
roman iz leta 1932, ki so ga nacisti po prihodu na oblast prepovedali, je ob ponovni izdaji leta
2013
naletel
na
izjemen
odziv.

ALEXIE, Sherman: Absolutno resnični dnevnik Indijanca
s polovičnim delovnim časom
ml – Mladina / M – Leposlovje od 13. leta dalje
Osrednji lik zgodbe je štirinajstletni Indijanec Arnold Spirit Junior.
Gre za povsem običajnega fanta, ki je doma v rezki, indijanskem
rezervatu Spokane. Čas preživlja z najboljšim prijateljem Rowdyjem.
Kot mu sam pravi, najbolj nasilen mulc v rezki. Junior in Rowdy sta
si zelo različna, a povsem nerazdružljiva in iskrena drug do drugega.
Moreče okolje, kjer alkoholizem, revščina in nasilje uničujejo
nesrečno pleme, ga prisilita, da sprejme težko odločitev. Junior se po
neprijetnem pogovoru z učiteljem odloči, da želi zapustiti spokansko
šolo in oditi na šolo v Reardan. To je bila šola, 35 km oddaljena od
rezervata in polna bogatih belskih farmarjev. Na Reardanu stvari
potekajo tako, kot je bilo pričakovati. Nihče ga ni takoj sprejel.
Zgodba se bere kot izjemno duhovito in zabavno mladinsko čtivo.
Leta 2007 je za knjigo avtor prejel nagrado National Book Award for Young People's
Literature, naslednje leto pa je bila uvrščena med deset najboljših knjig za mladino, ki jih
priporoča Ameriška zveza mladinskih knjižničarjev.

RAITH-PAULA, Elisabeth: Kaj se dogaja v mojem
telesu?: vse o mesečnim ciklu, menstruaciji in plodnost
ml – Mladina / 613.95 – Otrok
Knjiga spremlja dekleta v obdobju, ko se iz majhnih deklic razvijajo
v odrasle ženske. V prvih poglavjih bodo izvedele kakšne telesne
spremembe lahko pričakujejo. Kaj se bo zgodilo in kako bo, ko bo
dobila prvič menstruacijo? Kako se lahko naučijo razumeti
skrivnostne znake njihovega telesa? Kaj ji želi telo povedati?
Naslednja poglavja so posvečena stresu in s tem povezane spremembe
v telesu in ciklom. Zadnja poglavja opisujejo, kdaj je ženska plodna
in kdaj lahko zanosi ter kako različne kontracepcijske metode zares
delujejo v ženskem telesu. Knjiga želi vsem odraščajočim dekletom
pokazati, kako super je in kako so lahko ponosne, da postajajo ženske.

AVERISS, Corrianne: Sara prespi pri prijateljici
ml – Mladina / C-Sz – Slikanica v zabojniku
Dokler Sara ni spoznala Tare, ni imela prijateljice, ki bi
ji bila podobna. Všeč so jima bile iste igre, iste pesmi in
izgovarjali sta enake besede. Ni lepšega, kot imeti
prijatelja, ki ti je tako podoben. Nekega dne je Tara
povabila Saro, da prespi pri njej. Tarin dom je bil lesen,
trden in močan. V njem je živelo polno sorodnikov. Sara
je bila navdušena. Ko je sonce zašlo, sta zlezli pod odejo.
Toda medtem ko je Tara dremala, je Saro prešinilo –
njen dom ni bil prav nič podoben Tarinem. Njen dom je
bil majhen, zlomljen in skrivljene drevesne veje je
neusmiljeno premetaval veter. V njem sta živeli le ona in mamica. Zato se je odločila, da Tare
ne bo povabila k sebi.

Quignard, Pascal: Skrivnostne solidarnosti
od – Odrasli / 821-311.2 – Družbeni romani
V zbirki Moderni klasiki Cankarjeve založbe je leta 2017 izšel krajši
roman odličnega sodobnega francoskega pisatelja Pascala Quignarda.
Izčiščena zgodba v značilnem Quignardovem slogu, s kratkimi,
vendar krepkimi stavki, oblikuje glavnino zgodbe okoli Claire. Ta
posebna ženska se po dolgih letih »tavanja« po svetu vrne v svoj
rojstni kraj v Bretaniji, kjer biva njena edina prava ljubezen. Srčiki
njenega življenja postaneta prežemajoča obsedenost s Simonom ter
prepuščanje toku narave. Izjemni so opisi odnosov, tako z moškim
njenega življenja, ki zanjo ostaja nedosegljiv, kot z bratom ter
postarano sosedo, ki Claire v trenutku navdiha prepusti vse svoje
imetje. Celotna zgodba je zanimiv in subtilen preplet skrivnostnih
solidarnosti.

Jančar, Drago: In ljubezen tudi
od – Odrasli / 821-163.6 – Slovenski romani
Mesto dogajanja je okupirani Maribor, rojstni kraj odličnega pisatelja
Draga Jančarja. Grozote vojne, mučenja, pritiski, beda, stiske in
preplašenost se prepletajo z željo po ljubezni, pripadnosti in radosti
življenja. Vendar, ali je strast do življenja v vojnih razmerah sploh
mogoča? In čeprav je želja po osvoboditvi svojega ljubega iz zapora
še tako močna, je cena, ki jo je potrebno plačati za njegovo svobodo,
prevelika? S sumničenjem se mora v vsej svoji veličini namreč
spoprijeti Sanjin fant Valentin, ki mu kolega iz otroških let, ki pa sedaj
ni več fant Ladek, temveč uniformirani gospod Ludwig, pomaga iz
zapora.

Rugelj, Samo: Triglavske poti
od – Odrasli / 821-94 – Spomini
Že podnaslov Hvalnica hoji in potepanja na vrh Slovenije deje slutiti,
o čem bo tekla beseda v knjigi. Samo Rugelj, sicer publicist, urednik
in založnik, je zaprisežen tekač, pohodnik in hribolazec. Skratka,
velik ljubitelj narave. Knjiga je izšla ob 240-letnici prvega vzpona na
Triglav. Skozi spominjanje na njegove poti in vzpone tenkočutno
odstira svoj pogled na našo najvišjo goro, obenem pa razkriva tudi
delčke svojega življenja. Po maminem pripovedovanju se je na
Triglav povzpel že, ko je bil še v njenem trebuhu. Kako pa je, ko greš
kar iz Ljubljane peš do Triglava? »Na rame si oprtaš nahrbtnik,
zakleneš vrata in stopiš na pot. A v resnici ni tako.«

Schacht, Mascha: Vrt na balkonu
od – Odrasli / 635 – Vrtnarstvo
Slikovit in barvit vrtnarski priročnik je avtorica podnaslovila mestno
vrtnarjenje za začetnike. Namenjen je torej vsem, ki menijo, da
nimajo pojma o vrtnarjenju ali pa preprosto ne vedo, kako bi se stvari
lotili. Knjiga je polna drobnih nasvetov, kako tudi na najmanjšem
balkonu zasaditi zelenjavo, zelišča, cvetlice ali celo sadno drevje.
Vrtnarskim nasvetom pa so domiselno dodani tudi preprosti recepti,
ki kar kličejo po tem, da jih preizkusimo.

Tuutikki, Tolonen: Pošastno podzemlje
ml – Mladina / P – Pionirji
Priljubljena finska pisateljica tudi z nadaljevanjem knjige Pošastna
varuška, za katero je leta 2016 prejela pomembno nagrado, ki jo
podeljuje Zveza finskih mladinskih pisateljev, ne razočara. Še vedno
so glavne junakinje pošasti in pa seveda Mia, ki se na vse pretege trudi
razrešiti uganko pošastnega podzemlja. Vendar ji to brez prijateljev
seveda ne bi uspelo. Tekoče berljiva in strašno napeta pustolovščina
bo zagotovo navdušila mlade bralce.

