Sredi noËi
Ko se prebudiπ sredi noËi, je vse drugaËe,
skrivnostno, vËasih tesnobno, drugiË Ëarobno. Nenadoma bolje zasliπiπ svoje misli,
strahove, skrbi in veselje Kaj se sredi noËi
dogaja æivalim v gozdu, pripoveduje 34
kratkih, minimalistiËnih, toda polnih, iskrivih, duhovitih zgodb Toona Tellegena. Lahko jih beremo kot igrive zgodbice za otroke, saj pripovedujejo o sovi,
vrabcu, krtu, hroπËu, kresniËki, jeæu, ËriËku... Lahko pa jih prebiramo
zase kot navdihujoËe in spodbudne zgodbe za razmislek. Za vse pa velja najpomembnejπe sporoËilo knjige: noË bo zagotovo minila in za njo
pride sonce, ki preæene nespeËne skrbi. Ilustracije Manca Post, zaloæba Miπ.

»riËek in temaËni obËutek
TemaËni obËutek se kar iznenada ugnezdi vate,
zastre sonce, da se dnevi spremenijo v brezupno
sivino, hrana izgubi okus, pesem pa smisel. Nekega dne doleti ËriËka. Prav rad bi bil ponosen, ker
je zdaj nekaj posebnega, pa ne more, ker je preveË potrt. Kako naj mu pomagajo mravlja, slon,
veverica, krt in deæevnik? Æivalske prigode Toona Tellegena o zapletenem Ëustvu govorijo izvirno, iskrivo in duhovito. Knjigo lahko bereπ kot æivalske zgodbice, ki jih razumejo tudi otroci, a je v njih πe veliko veË snovi za premiπljevanje in - veliko opogumljajoËe svetlobe za odrasle “ËriËke”! Z izvrstnimi ilustracijami je knjigo opremila Ana Zavadlav. Zaloæba MK.

Butalci
Bron in SonËnica
SonËnico, deklico iz mesta, skupaj z oËkom umetnikom poπljejo na odmaknjeno kitajsko podeæelje, kjer mora oËka
graditi prekope. Z brezËasnostjo bliænje
vasi, ki ji ritem dajeta le delo na polju in
minevanje letnih Ëasov, osamljena deklica ne bi imela niË, ko ji ne bi oËka kmalu umrl. Sirota nov dom dobi v bliænji
vasi, v ljubeËi kmeËki druæini, ki pa je
tako revna, da se komaj prebija. ©olanje je velika teæava... Subtilen, poetiËen roman kitajskega pisatelja Caoja Wenxuana pripoveduje o komaj pretekli zgodovini, o razkoraku med mestom in podeæeljem, predvsem pa o druæini in o tistem, kar je v æivljenju resniËno pomembno. Zaloæba MK.

Mira in Martin
Mira ima skrivnost: z Martinom sta najboljπa prijatelja, Ëeprav se v πoli vedeta, kot da se
komaj poznata. Skrivnosti, ki jih Mira ne
more deliti z nikomer, se kar kopiËijo. Na primer, da sta z mami zelo revni, da jo moti vsiljivo prijateljstvo soπolke Ine, da si æeli preæiveti veË Ëasa z oËkom, da bi rada prijateljevala z Rocky in se pridruæila glasbenemu bendu... Topla, zelo optimistiËna knjiga govori o drobnih in veËjih tegobah odraπËanja, a πe bolj o
tem, kako najti pot iz teæav, ki so v resnici normalni æivljenjski izzivi,
kakrπnih bo med odraπËanjem πe veliko. Æelim si, da bi jo prebrali
otroci na meji najstniπtva, pa tudi odrasli, da si izostrijo empatijo do
odraπËajoËih. Anna Ehring, zaloæba Zala.

Butalce smo æe brali, posluπali in obËudovali v marsikateri obliki, a tako navduπujoËe in prepriËljive knjiæne izdaje, kot je
ta, do sedaj πe ni bilo. Zasluga gre Petru
©kerlu, ki je neprekosljivo besedilo Frana
MilËinskega ilustriral, kot da bi pero in
ËopiË pomakal naravnost v tisto rjavo
mlakuæo, ki se cedi sred butalskih koË in
ji tam pravijo potok, Butalce pa sreËeval
æe vse æivljenje. Iz na videz preprostih Ërt vstanejo Butale v vsej svoji
krasoti, diki in pameti, zakrpane, kosmate, zamaπËene, pomeËkane,
zatohle, smrdljive, zvijaËno prefrigane, ob vsem tem pa tako butasto
butaste, da so æe naravnost Ëudovite. To je izdaja, ki jo morate imeti
na svoji polici! Zaloæba MK.

Elementi • Popolni
ilustrirani vodiË
Ilustrirani vodiË bralcu prijazno in zelo
zanimivo pripoveduje o kemijskih elementih. Elementi niso le simboli v periodnem sistemu (kot misli marsikateri
osnovnoπolec), so gradniki naπega vesolja, ustvarjeni pa so bili ob velikem
poku. Poleg osnovnih podatkov - osebne izkaznice elementa, so predstavljeni
πe s fotografijami, znaËilnimi lastnostmi, posebnostmi in zanimivostmi, s primeri rabe, zgodbo o tem, kako so ga odkrili, kje ga najdemo
(ali ne najdemo) v naravi, katere spojine tvori... VodiË je primeren za
osnovnoπolce, tiste, ki so nad kemijo navduπeni in tiste, ki (πe) niso, pa
tudi za odrasle, ki bi obnovili in razπirili svoje znanje. Jack Challoner,
Tehniπka zaloæba Slovenije.

Pod svobodnim soncem • Prve prave

Moægani • Z obogateno resniËnostjo

Zaloæba Miπ izdaja klasiËne romane v skrajπani in odliËno prirejeni
obliki. Namen je povabiti mlade, πe ne povsem veπËe in ne zelo zavzete bralce, da berejo in uæivajo v izvrstni literaturi, ki bi se sicer praπila na polici. Roman
Frana Saleπkega Finægarja, po katerem so
dobile imena generacije Iren, Iztokov in Bojanov, je skrbno predelal mojster besede Igor
Saksida, ilustracije pa je dodal Igor ©inkovec.
Osrednja zgodba je ohranjena, izpuπËeni pa
so dolgi opisi, ponavljanja in manj pomembni dogodki. Posodobljen je besedni vrstni
red, celota pa je zato berljiva, napeta, sodobna. In Ëe bo otroka prevzela skrajπana izdaja, ga povabite πe k branju originala.

Knjiga omogoËa prenos brezplaËne aplikacije na mobilno napravo, da
nekateri deli knjige oæivijo v virtualni resniËnosti. Osupljiva pa je tudi
brez tega, saj prikazuje tisto, kar vemo o organu, ki nam omogoËa, da
ga opazujemo in skuπamo doumeti. Govori o moæganskih celicah, o
nevronih in sinapsah, o zaznavanju, o tem, kako misel sploh nastane
in potuje, o povezovanju moæganov s telesom, o nezavednem... Oblikovana je æivahno, s πtevilnimi fotografijami, vizualnimi ponazoritvami in besedilnimi okvirji, kar
olajπa sicer zahtevno branje, bogato z informacijami. Primerna je
za osnovnoπolce, zelo zanimiva
pa tudi za odrasle. Jack Challoner,
Tehniπka zaloæba Slovenije.

MagiËne æivali

Ozdravite svoj um

Izvirni scenarij za film MagiËne æivali J. K. Rowling pripoveduje o dogajanju v Ëarovniπkem svetu, pol stoletja preden se je rodil Harry Potter. Angleπki Ëarovnik, Salamander Scamander, tisti, Ëigar uËbenik o magiËnih æivalih uporablja Harry
na BradaviËarki, pripotuje v New York. V Novem svetu se je nameraval ustaviti Ëisto na kratko, ker ima nek skrivnosten opravek. Po nesreËi
pa njegov Ëarobni kovËek, skozi katerega je prehod v svet magiËnih æivali, pristane pri niËarju
(bunklju), ki ga odpre, in magiËne æivali se razbeæijo v svet, ki jim je
hudo sovraæen... Knjiga je zelo lepo oblikovana, navduπila pa bo vse,
ki se ne morejo odtrgati iz Ëarovniπke realnosti. Zaloæba MK.

Dr. Mona Lisa Schulz je knjigo, ki vam bo
pomagala zaæiveti bolje, bolj polno, zdravo
in zadovoljno, napisala s pomoËjo Louise L.
Hay. V obseænem priroËniku (400 strani!)
svetuje, kako ohraniti bistre moægane in dober spomin, kako skrbeti za ravnovesje razpoloæenja, kako razumeti svoja Ëustva, tudi
v primeru depresije in hude bolezni, kakπen
je biokemiËni vpliv, ki ga ima duπevno dogajanje na celotno zdravje, kako si pomagati sami in kdaj poiskati pomoË. Nasveti za
doseganje celovitosti segajo od medicine (tradicionalne in alternativnih), do afirmacij in intuicije. PriroËnik je napisan pregledno in
bralcu prijazno. Vredno branja in premisleka! Zaloæba Primus.

Matic in Meta za ohranitev planeta
©ola, v katero hodita Matic in Meta, je postala ekoπola in zato otroka
letos izvesta veliko o ohranjanju energije, loËevanju odpadkov, zmanjπevanju koliËin
odpadkov, recikliranju, ekoloπkem vrtnarjenju... Sta prava ekofrajerja, ki se odloËata
modro, poleg tega pa na tisto, kar bi lahko
izboljπali pri sebi doma, opozorita πe mamo,
oËeta, dedka in babico. Njune pouËne dogodivπËine so prijetno branje, razdeljeno v 15
kratkih tematskih zgodb. Vsaka se zakljuËi
z navodili in s predlogi, kako ravnati ekoloπko modro. Knjiga je nastala v sodelovanju z
Ekologi brez meja, krasijo pa jo ilustracije
Ane Razpotnik Donati. Zaloæba Druæina.

Bodi ti, spremeni svet (Je zdaj Ëas?)
Dr. Dain Heer je bil navzven zelo uspeπen, a nekaj je bilo hudo narobe,
saj so ga muËile hude depresije. Potem pa je odkril svojo pot - Access
Counsciousness, ki jo razkriva v priroËniku
za boljπe æivljenje. Gre za metodo odpiranja
zavesti, za poveËano zavedanje, ki vkljuËuje
vse in ne sodi o niËemer. Pa to resniËno deluje? Vam bo zaradi tega priroËnika bolje? Avtor na zaËetku niËesar ne obljublja, prosi le,
da si πe naprej zastavljamo vpraπanja. Bralca
nato vodi po poti pravih vpraπanj, Ëeprav se
zdi, da ni dokonËnega odgovora. Sprememba
se zgodi zaradi energijskega procesa, dinamiËne spremembe, ki poveËa notranje sozvoËje.
Da, zdaj JE Ëas! Zaloæba Primus.

Na pomoË, moji otroci se kregajo!
Rivalstvo med otroki ni nekaj, zaradi Ëesar bi zamahnili z roko, Ëeπ
da bodo otroci uredili sami med seboj, niti nekaj, pri Ëemer bi lahko odrasli neprestano posredovali. Modrost je v ravno pravi meri
starπevskega vodenja. Kaj to pomeni v
konkretnih situacijah, pojasnjuje priroËnik Adele Faber in Elaine Mazlish. PriroËnik drugo za drugo razËlenjuje vsakdanje napetosti, razkrije Ëustva vpletenih, nazorno pokaæe, kaj kdo reËe in stori, ter analizira posledice. Nato predlaga
boljπe reπitve za boljπe odnose. Seveda pa
moramo boljπe reπitve uvesti in podpreti
odrasli. Vredno branja in razmisleka! Primerno tudi za vzgojitelje in uËitelje. Zaloæba Druæina.

Rebecca Campbell nagovarja vse, ki æelijo
osvoboditi modro, moËno in neukroËeno,
nepodrejeno æensko v sebi. Zdravilko, dajalko æivljenja, ki zaupa v svojo intuicijo in ji
sledi, ki se æeli povezati s sestrami, zaceliti
sebe in s tem svet. Pripoveduje o svoji osebni preobrazbi, o spoznanju, da je le Ëlen v
dolgi verigi modrih æensk, seme, ki je vzklilo
za prihodnje rodove. Nato nas opomni, da je
vsaka æenska boginja, in povabi, da v sebi
prebudimo njene boæanske moËi. Napoveduje Ëas globalne spremembe, ki bo vrnila vrednost æenskosti v vseh njenih aspektih in izboljπala patriarhalno okrnjeni svet. Sledijo kontemplativna vpraπanja, rituali, vaje in na koncu iniciacija. Zaloæba Eno.

Kaj je vedela Maisie

Barve vaπega æivljenja - Osho

Roman Henryja Jamesa, ki sodi v klasiËno ameriπko literaturo poznega realizma, je prviË izπel pred 120 leti. Izrisuje tedanji svet, a
pronicljiva zgodba o odnosih med ljudmi ni prav niË zastarela. Dogajanje razkriva motive in Ëustva, ki bi
se lahko odvijala tudi sedaj, med naπimi
znanci. Pripoveduje o odraπËanju deklice Maisie, ki si jo pulita in podajata loËena starπa. Otrok je zanju zgolj prikladno oroæje za zadajanje nizkih udarcev. Maisie rase iz πestletnice, ki odraslih
sicer ne razume, a instinktivno zaznava
bistvo dogajanja, do mladenke, ki se
polno zaveda njihove pokvarjenosti.
Nenavadno branje za sladokusce je opomin, ki se dotakne srca. Zaloæba Miπ.

Barvanje je meditativno æe samo po sebi, ta pobarvanka za odrasle pa
meditacijo usmerja v preobrazbo ali poglobitev æivljenja. Njen namen
je, da nas sprosti in naredi zadovoljnejπe, s tem pa tudi bolj odprte za
vpoglede, ki ustvarjajo prostor za razmiπljanje o razliËnih vidikih æivljenja. Cilj je, da jih ozavestimo, sprejmemo in izrazimo. Ob vsaki pobarvanki preberemo odstavek
uËitelja Osha, nato pa ob barvanju premiπljujemo. Govorijo o
πkodljivosti pretiranega dela, o
tem, zakaj nas ustvarjanje osreËuje, kaj je notranji glas in Ëemu ga
je pomembno zasliπati, kaj je samost in kaj osamljenost, kaj je pogum... Pobarvanka je lahko tudi
lepo darilo! Zaloæba Primus.
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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

— Za starπe, uËitelje in mentorje —

