Za starπe, uËitelje in mentorje
Na gregorjevo, ko je noË æe krajπa kot pozimi,
se v temi ob reki, potoku ali bajerju zberejo
otroci in odrasli, da spustijo po vodi doma narejene ladjice, hiπice, koπarice... z ogenjËkom.
Voda, les in ogenj, prvinski elementi, slavijo priËetek pomladi. Od kod
izvira tradicija gregorËkov, njeno mitoloπko ozadje, razvoj in spreminjanje tradicije skozi Ëas, pojasnjuje obseæna knjiga uglednega etnologa dr. Bojana Knifica. PrivlaËno branje razkriva ozadje magiËnega
obredja, pripoveduje, kako se je sedanja oblika praznovanja razvila
med rokodelci v 15. in 16. stoletju in prikaæe, kako se je πega spreminjala vse do danaπnjih Ëasov. Vmes je vpleteno veË kot 200 dokumentarnih fotografij in πtevilna priËevanja. Zaloæba Træiπki muzej.

Skriti biseri Slovenije
Velika, vsebinsko in vizualno razkoπna knjiga
predstavlja narave bisere Slovenije. Peter Skoberne, biolog in publicist, je izbral 60 najzanimivejπih lokacij: od osupljive obale πkoljk do
moËvirnih rastiπË Ërne jelπe, kamor ob selitvi
prileti tisoËe ptic, od kriæa v strmi gorski steni
do smaragdnega izvira reke v Beli krajini. Knjiga je primerna za druæinske izlete, pri Ëemer je cilj doloËen naravni biser, toda enako pomembna je pot do njega. Avtor pove marsikaj zanimivega o πirπem obmoËju, o geoloπkih posebnosti, o pomembnih ljudeh, o njihovih doseækih, opozori na posebne rastline, stavbe in obeleæja. Knjiga je veliko veË kot izletniπki vodnik. Pomagala vam bo vzgojiti radovedne in
razgledane otroke. Zaloæba MK.

Dekle z belim psom

Bog pomagaj otroku

Jessie in njena sestriËna Fran obiskujeta isto πolo,
odkar je Franin oËka zapustil druæino. Toda na
novi πoli se Fran druæi le z uËenci, ki druge zaniËujejo. Jessie skrbi tudi, da se njena ljubljena babica nenadoma priËne izgubljati. Za povrh hoËe
imeti belega psiËka iz zavetiπËa, Fran pa ji mora
obljubiti, da ga ne bodo ustrelili. Kdo in zakaj bi
ga ustrelil? Dogajanje se iz sedanjosti priËne preveπati v preteklost, v Ëas druge svetovne vojne,
koncentracijskih taboriπË. Preteklost ni mrtva!
Njena temna senca, neporavnane krivice in nezaceljene boleËine æarËijo v sedanjost, v nove generacije. To je knjiga, ki
opominja, da zlo nikoli ne poËiva in da se je proti njemu treba boriti vsak
dan znova. Anne Booth, zaloæba Skrivnost.

Bride je mlada in uspeπna, pa πe izjemna lepotica. Toda globoko pod bleπËeËo, samozavestno masko je ranjena in prestraπena.
Samo sebe najde πele, ko se poda na dolgo
pot, da bi se πe enkrat sooËila z moπkim, ki
jo je nenadoma zapustil. Nobelovka Toni
Morrison pripoveduje zgodbo o otroku, ki
ni bil nikoli sprejet, ki matere ni smel klicati “mamica” in jo dræati za roko. Ob zgodbi osrednjega lika se spletajo usode πe drugaËe zlorabljenih otrok in njihovih bliænjih, odsevi muËiteljev in dobrotnikov. Toda bolj kot kopiËenje boleËine pisateljico zanima, ali je kako mogoËe pozdraviti boleËine preteklosti. Srhljivo lepa knjiga govori o odgovornosti do otroka,
do samega sebe, do partnerja in do druæbe na sploh. Zaloæba MK.

Uganka Londonskega oËesa

Visoke grede in vrtiËki v posodah

Kako je mogoËe, da se iz Londonskega oËesa, velikanskega kolesa s kabinami, ki te
dvigne pod nebo, ne vrne fant, ki je vanj zagotovo vstopil? Saj sta Salima vendar spremljala sestriËna Kat in bratranec Ted. Druæina
preæivlja straπne dni. Ko se policijska preiskava nikamor ne premakne, skuπata Kat in
Ted skrivnost razvozlati sama, Ëeprav je Ted
avtist in πe otrok. V “normalnih” okoliπËinah deluje neprilagojeno, a ravno zato, ker ima drugaËne zmoænosti,
prav on razvozla zapletene sledi. Zgodba Siobhan Dowd odpira teme
izkoreninjenosti, pomena druæine, odgovornosti, zaupanja, odpuπËanja, sprave, strpnosti... Predvsem pa govori o zapletenih Ëustvih in o
sprejemanju vseh vrst drugaËnosti. PriporoËam! Zaloæba Zala.

»e razmiπljate, da bi sami vzgojili vsaj nekaj zdrave zelenjave ali da bi
otroku pokazali, od kod hrana, in mu podarili lastno izkuπnjo vrtnarjenja, priporoËam priroËnik Miπe Puπenjak. Avtorica nazorno, praktiËno uporabno prikaæe, kako se odloËiti, kakπna oblika gojenja je za vas
najbolj primerna, kako naËrtovati delo in kako delo izpeljati. Govori
o gomilah, visokih gredah, spiralastih gredah, loncih in vreËah - tudi
na balkonih. PriroËnik je namenjen zaËetnikom, pa tudi tistim, ki bi radi izvedeli kaj
veË. Pregleden je, berljiv, opremljen s πtevilnimi fotografijami, nasveti in dobrimi predlogi. V posebnih poglavjih so πe predlogi za
delo po mesecih in veË o meπanih, kombiniranih posevkih. Zaloæba KmeËki glas.

Cesta utehe
Zbrka poezije
Pesniπki prvenec je kot darilo. Kaj je v njem? Zaklad ali klopotec, posladek ali premalo skuhana jed? Tokrat ime prvesnice ni neznanka, saj
ima Zala –uriÊ RibiË za seboj raznoliko medijsko pojavnost in slavne
starπe. In brez tega? 60 prvih pesmi se smeji, jezi, loputa z vrati, se spogleduje, zaljubi, odljubi... vmes pa tu in tam
zresni. Govori o tistem, kar se ji dogaja, o Ëemer premiπljuje in kar opazuje na pragu æivljenja. PrevladujoËa je, jasno, tema ljubezni. Pesmi æarijo z mladostno energijo in sproπËenostjo. Nekatere so utrinki, druge daljπe. Jezik hitro preskoËi v sleng in nazaj, pa tudi pesniπke
oblike se ne pustijo utiriti. Tako. Darilo je odprto, sedaj pa æe z zanimanjem Ëakamo πe na
drugo in tretjo zbirko. Zaloæba Ocean.

Ko Holly dobi novo rejniπko druæino, se zdi,
da se je njeno æivljenje konËno obrnilo na bolje. Toda najstnica je sovraæna in prestraπena. Kar naprej mora tlaËiti
spomine, da sploh ohranja æivljenjski cilj - hrepenenje po materi in po
Irski. Nekega dne odkrije svetlolaso lasuljo. Z njo si nadene novo identiteto. Postane neustraπna, odrezava Solace. Kot
Solace pobegne, na poti proti Irski, kjer bi rada
naπla mamo, pa stori vse, Ëesar prav zares res ne bi
smela, da komaj dihaπ od skrbi, kako se bo konËalo. Prepleπe noË v klubu, popiva z nekim tipom,
gre k njemu domov... V njej bobnita jeza in strah,
pomeπana z upanjem in s spomini, ki ji poËasi razkrivajo njeno lastno zgodbo. Ganljivo lepa knjiga
govori o prebujenju ljubezni in upanja, ko se zdi æe
vse zavoæeno. Siobhan Dowd, Zaloæba Zala.
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