Za starπe, uËitelje in mentorje
Dr. Eva ©kobalj, gimnazijska profesorica in
tudi sama mati, je priroËnik, ki vabi k ËujeËnosti pri vsakodnevnih odnosih, pri sooËanju z
vsakdanjimi æivljenjskimi situacijami, pri
vzgoji in pri razvoju osebnosti, napisala na
podlagi lastnih izkuπenj. Ker pa teorija, podatki in pravila ne doseæejo æelenega uËinka, Ëe
manjkajo zgodbe, je teoretiËni del dopolnila z zgodbami, ki prinaπajo
navdih, ta pa razumevanje in najbolj optimalno ravnanje v danem trenutku. Zgodbe so se v praksi izkazale kot zelo uËinkovite. Knjiga je
primerna za uËitelje, starπe, mlade in za vse, ki æelijo izboljπati kvaliteto svojega æivljenja. Zaloæba Ekoloπko-kulturno druπtvo za boljπi svet.

Spoznajte deklico
Evo s planeta Juno
Sanja Æontar, ki je znana po slikanicah s pozitivnimi afirmacijami za
otroke (Rada se imam, Rad æivim), je
ustvarila novo slikanico, ki spodbuja
pozitivne misli in ustvarja spodbudno, ljubeËe okolje, v katerem otrok raste varen in odprt za vse, kar je
dobrega. Preprosta zgodba, ki jo bodo razumeli æe majhni otroci, stran
za stranjo razgrinja Ëudoviti planet Juno. »isto mlad je πe. Sredi
Ëudeæne pokrajine æivi le en sam otrok - deklica Eva, ki ji ni nikoli
dolgËas, z njo pa je tudi medvedek Puhek... Slikanica je zelo primerna
za veËerno umirjanje, pa tudi za prvo samostojno branje. Ilustracije Petra Batagelj, zaloæba Zavod Odprto srce.

Vso sreËo!
Mali uËbenik preæivetja ponuja takojπnjo pomoË ob Ërnogledosti,
negotovosti, smoli in spodrsljajih.
Ker se temu ne more izogniti
nihËe, je dobro, Ëe se nauËimo,
kako si pomagati. Za starπe pa je
πe dodatno pomembno, da samopomoËi nauËimo otroke. Tri prikupne ovce prikazujejo 12 preprostih vaj, ki imajo moË, da nas preusmerijo na boljπi odziv na stresne situacije. S telesnimi spremembami
vplivamo na moægane, da spremenijo Ëustveno stanje na bolje, to pa
nam pomaga, da najdemo boljπe reπitve iz svoje zagate. Nevrologinja
Claudia Croos Müller razloæi, kako se to zgodi. Ilustracije Kai Pannen,
Celjska Mohorjeva druæba.

Mamice
Duhovit, napet, grenko sladek roman prepleta zgodbe πestih æensk, ki so pravkar
postale mamice. Njihove æivljenjske poti,
æelje, prepriËanja, pretekle izkuπnje, izkuπnje poroda, cilji in okoliπËine so zelo
razliËne. Sprva jih zdruæuje le poporodna
materinska skupina. SËasoma pa se med
njimi zaËnejo tkati tudi tesnejπe vezi, naklonjenosti in antagonizmi. Njihove zgodbe
se priËnejo prepletati, nazadnje pa se njihove usode poveæejo na prav presenetljiv naËin. Roman da besedo vsaki izmed πestih mater, v njihovih zgodbah, skrbeh, boleËinah, veselju,
napakah in modrosti, pa se bo prepoznala marsikatera med nami. Fiona Higgins, zaloæba Miπ.

Ne pozabi na veselje

Veseli kamenËki

Ko je Phil Bosmans, belgijski duhovnik,
pri devetdesetih umrl, so mu ljudje, ki jim
je posvetil vse svoje æivljenje s praktiËnim
delovanjem in s pisanjem, nadeli ime moderni FranËiπek. Ta knjiga je izbor njegovih kratkih besedil, modrih misli, napotkov, tolaæb, molitev, afirmacij, ki preraπËajo v pesmi... Besedila so spodbudna,
kot sonËni æarek na siv dan, kot pogovor
s prijateljem, ki nas podpira. Dotikajo se
razliËnih vidikov æivljenja, na primer,
osamljenosti, obËutka nesmiselnosti bivanja, revπËine... a tudi ljubezni,
smeha, sreËe, prijaznosti. Knjiæice ni treba brati po vrsti, dovolj je nekaj nakljuËnih vrstic na dan. Celjska Mohorjeva druæba.

Ustvarjalna knjiga, kot nalaπË za
poËitnice, prikazuje, kakπne imenitne
drobne umetnine lahko ustvarimo iz
preprostih naravnih kamnov ali kamnov iz umetne mase. Potrebujemo le
πe barve in zamisli, kaj vse bi lahko
ustvarili. Knjiga ponuja veliko predlogov: za okraske, izvirna darilca, modne dodatke, pripomoËke za igre... Prikazuje, kako iz kamnov ustvariti ljubke æivali, straπne poπastke, geometrijske vzorce, prebivalce morskih
globin, æuæke, kamne, ki nosijo lepe misli in celo vrtiËek, ki ga ni
treba zalivati. Izdelki so primerni za otroke in odrasle ustvarjalce,
knjiga pa je lahko tudi lepo darilo. Denise Scicluna, zaloæba MK.

Ljubezen na terapiji

Ura je na morje πla

Obseæni novi vodnik do sreËnega partnerstva psihoterapevtke Veronike Podgorπek je nastal na osnovi njene dolgoletne terapevtske prakse.
S konkretnimi primeri iz naπega æivljenjskega okolja obdela teme, kot so Ëustva, intimnost, spolnost, nezadovoljstvo v partnerskem odnosu, nezvestoba, otroci, finance v
druæini... Teme so razdeljene na poglavja:
Intimnost, Spolnost, Druæina in Komunikacija. Poljudno napisana strokovna knjiga
vam pomaga razmisliti o sebi in o svojih ljudeh. Kaæe pot k osebni rasti in k izboljπanju
ter poglabljanju, ælahtnjenju odnosov. Ker je
marsikaj mogoËe uvideti v novi luËi in spremeniti na bolje! Zaloæba MK.

Glasbena slikanica s CD-jem je pesmarica in slikanica v enem. V njej
je zbranih dvanajst pesmic Ivana Sivca, ki jih je uglasbil cenjeni skladatelj Tomaæ Habe (knjiga je izπla ob njegovi 70-letnici), s hudomuπnimi ilustracijami pa opremil Zvonko
»oh. Razigrane, razËohane podobe in
nagajive, nasmejane pesmice so namenjene mladim pevcem, priloæeni partiturni zapis za glas in klavir pa odraslim, mentorjem, uËiteljem ali vzgojiteljem. Glasbeni slikanici je priloæena
tudi zgoπËenka, na kateri pesmice vokalno-inπtrumentalno predstavi otroπki pevski zbor O© Frana Leπnika-Vuka
iz Slivnice pri Mariboru. Zaloæba MK.

Samo ljubezen

Roman prepleta zgodbi dveh soπolcev, ki se
nenadoma znajdeta sta na robu razredne hierarhije. Joe zato, ker se je odselil njegovi najboljπi prijatelj, ki je sprejemal njegovo drugaËnost, Ravi pa zato, ker se je ravnokar priselil iz Indije. Prvi ima uËne teæave, a πe zdaleË ni neumen, kot meni marsikdo v razredu.
Drugi je izredno bister, a se ne more uveljaviti, ker govori in razmiπlja drugaËe. Oba pa
imata skupno teæavo - loti se ju najveËji nasilneæ v razredu. Knjiga spretno razvija zgodbo o grenko sladkih izkuπnjah odraπËanja, ki oba deËka notranje okrepijo in zbliæajo v
prijatelja. Sarah Weeks, Gita Varadarajan, zaloæba Skrivnost.

Jonathan ima zoprnega starejπega brata,
pravega nasilneæa, pred katerim se mora zaklepati, kadar mame ni doma. Svetla toËka
njegovega vsakdana je najboljπi prijatelj
Axl. Ampak Axl je zaljubljen v soπolko, ki
pa bi bila z njim le, Ëe bi Jonathan hodil z
njeno prijateljico. Jonathanu pa je vπeË druga soπolka... Subtilna, odliËno napisana
zgodba na videz pripoveduje o nekaj tednih
najstnikovega vsakdana, toda ob tem pronicljivo osvetljuje razliËne vrste ljubezni: prijateljsko, materinsko, bratsko, vsiljeno, pogojevano, nevraËano,
vraËano, hrepeneËo... Neæno spregovori tudi o prvem brstenju poæelenja. Sverre Henmo, zaloæba Zala.

Prodam oËeta
Izbor in predstavitev: mag. Maja »repinπek. Objava je po izboru uredniπtva in ni naroËena ali plaËana. Za zaloænike je naËin sodelovanja opisan na www.mojmalcek.si

»ujeËnost in vzgoja

Prihrani mi mesto

Oskarjeva najboljπa prijateljica Nora bi
skoraj prodala oËka. Kako se je to zgodilo? Njen oËka, slavni televizijski voditelj, zanjo nikoli nima Ëasa. Nora se dela
pogumno, a je v resnici zelo osamljen
otrok. Nato oËka izgubi sluæbo. OdloËi
se, da se bo posvetil le svoji deklici. Ojoj!
OËka v preveliki starπevski vnemi v
kratkem postavi Norin svet povsem na
glavo. Oskarju ne preostane drugega,
kot da Nori pomaga s svojimi najbolj
genialnimi naËrti. Zgodba, ob kateri se
bodo otroci dobro nasmejali, nosi v sebi tudi nekaj boleËih opominov,
ki so namenjeni starπem. Care Santos, ilustracije Andrés Guerrero, zaloæba Malinc.

RdeËa praπna cesta

Super narava

Kuhajmo za druæino

Velik, impresiven, pisan priroËnik
predstavlja 100 æivalskih vrst, ki so
najveËje, najhitrejπe, najnevarejπe...
na planetu. Vsaka izmed stotih æivali je v neËem naj. Na primer, leti najdlje, je najbolj izbirËna, najhitreje
plava, æivi najviπe, ima najdaljπi
kljun, je najbolj sluzasta, najbolj smrdi... Æival je predstavljena s Ëudovito
fotografijo, kratko predstavitvijo, izbranimi dejstvi, primerjalnimi podatki, ki kaæejo njeno izjemnost, in zanimivimi posebnostmi. Pokrita so vsa æivljenjska okolja in vse celine. Na
koncu sta slovar manj znanih besed in stvarno kazalo. Knjiga bo navduπila velike in male ljubitelje narave. Derek Harvey, zaloæba MK.

Velika kuharska knjiga predstavlja
brezmesne recepte za vso druæino, za
odrasle in otroke. Njim bodo πe posebno vπeË okusne pice, lazanje in omlete,
nasitni zajtrki, pisane omake za testenine, slastni namazi in pomake, diπeËi popeËeni kruhki, zapeljive sladice... Poudarek kuharice je na zdravi, polnovredni sezonski hrani, zato so tudi recepti
urejeni po sezonah. (Peta sezona je
“vselej tekne”.) VeËina jedi je preprostih in hitro pripravljenih, nekateri recepti pa so novi in presenetljivi. Na primer polpeti z orehi in olivami, gobovi burgerji, quesadille z buËo, paradiænikovo pomaranËna juha... Dagmar von Cramm, zaloæba MK.

Raziskovalec vesolja

Æivljenje vilinov

PriroËnik, prevod dela, ki je izvorno izπlo pri ugledni zaloæbi DK, je namenjen mladim radovedneæem, ki bi radi izvedeli Ëim veË o vesolju.
Razlaga teËe vzporedno na dva naËina: s
podajanjem dejstev in s poskusom, ki ga
opravi bralec. Poskus mu pomaga bolje razumeti in pomniti besedilo. Na primer,
otrok izdela model naπega osonËja, da dobi
izkuπnjo velikostnih razmerij in razdalj, naredi raketo iz balona in plastiËnega kozarËka, da razume, kako poleti vesoljska raketa... Vsebina je razdeljena na pregledne,
dvostranske teme, vsebina pa je predstavljena s krajπimi besedili in πtevilnimi velikimi
fotografijami in skicami. Zaloæba MK.

Ljubitelji dobrega leposlovja - pozor! To je novi roman Muriel Barbery, avtorice Elegance jeæa. Pripoveduje zgodbo dveh najdenk, Marije in Clare. Obe sta bili rojeni sredi sneænega
meteæa, v skrivnostnih okoliπËinah. Raseta
zliti z naravo kot vilinska otroka in takπne
so tudi njune nenavadne moËi. Prva prinaπa
svoji deæeli nenavadno blagostanje narave,
druga razume glasbo in jo v trenutku zmore
tudi zaigrati po notah, ki jih πe nikoli ni videla, ker v trenutku uvidi njeno bistvo. Obe
vidita veË, kot zaznajo Ëloveπke oËi. Toda
Ëemu sta deklici tu, med nami? Je to kako
povezano s nenavadnimi znamenji, ki najavljajo vojno? Zaloæba MK.

Jackie Kay je veËkrat nagrajena πkotska pisateljica in pesnica. Njeno æivljenje pa bi se
lahko obrnilo tudi drugaËe. Rodila se je v
60. letih prejπnjega stoletja beli medicinski
sestri s πkotskega podeæelja in Ërnemu πtudentu iz Nigerije. “©kandalozna” zveza je
takoj razpadla, a πe preden se je rodila, je æe
dobila Ëudovita posvojitelja. Kljub
sreËnemu otroπtvu pa v njej ob lastnem otroku priËne kljuvati vpraπanje, kakπna sta
njena bioloπka starπa. Rada bi dokonËala sestavljanko o sebi. Zgodba pripoveduje,
kako ju najde, toda najpomembnejπe sporoËilo knjige je, da so druæina
tisti, ki te ljubijo in s teboj preæivljajo svoj Ëas! Zaloæba Zala.
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