Ljubezen

Poba • Zgodbe iz otroπtva

Slikanica s Ëudovitimi mehkimi ilustracijami
pripoveduje o ljubezni. Kako razloæiti, zakaj
pravimo, da je ljubezen “vse, kar potrebujeπ”?
Matt de la Peña in ilustrator Loren Long, oba
veËkrat nagrajena, sta izbrala sedemnajst prizorov iz vsakdanjega æivljenja, sedemnajst koπËkov, ki soustvarjajo veliki
mozaik ljubezni. Poleg prijetnih mozaiËnih prizorov, kot je ljubeË pogled starπev v zibko in plesni koraki na obali pod æareËim veËernim nebom, nanizata tudi boleËe. Na primer, noËni beg iz doma, ko se oglasi
alarm, tesnoba, ko razpada druæina, begunstvo v tujini... Toda prav ti
prizori so πe posebno navdihujoËi, ker sporoËajo, da je v ekstremnih situacijah ljubezen πe posebno dragocena, da
ohranimo upanje. Zaloæba Ocean.

Roald Dahl, car otroπke literature, avtor »arlija in tovarna Ëokolade, Matilde, Velikega dobroduπnega velikana..., je svoje otroπtvo in mladost popisal v nizu zgodb. Nekatere so, kot da
bi bile poglavja katere izmed njegovih knjig. Na
primer, ko so s soπolci zlobni slaπËiËarki podstavili crknjeno miπ v kozarec sladkarij, ona pa je
po maπËevanje priπla k ravnatelju. Ko pa pripoveduje o neËloveπkih
uËiteljih in o πolah, v katerih so starejπi uËenci imeli pravico mlajπe poniæati v vlogo svoje sluge, dobiπ kurjo polt. Celota pa je Dahlovsko zabavna in sijoËa. Je Ëudovit dokument, ki nakazuje, od kod navdih za
njegove knjige. Knjigo krasijo fotografije iz domaËega albuma in ilustracije Quentina Blakea. Zaloæba MK.

PetelinËek kratkorepec in
druge bolgarske ljudske
o æivalih

Glasbeni pojmovnik za mlade
Rajko MurπiË, etnolog, kulturni antropolog in
glasbenik, s pojmovnikom nagovarja mlade,
razmiπljujoËe ljubitelje glasbe. Na zaËetku jim
zastavi vpraπanje, kakπno glasbo posluπajo in
zakaj jim je neka glasba vπeË. Nato glasbo postavi v druæbeni in zgodovinski kontekst. Knjiga ima deset poglavij, v katerih predstavi in razloæi zvoËne svetove, razmiπlja o sreËevanju z
glasbo, o fenomenu koliËine glasbe okoli nas, o
glasbi prihodnosti... Pojmovnik ilustrirajo πtevilni primeri iz sveta glasbe, ki so blizu mladim
bralcem - od vzduπja na rokovskem koncertu do ljubljanske maturantske Ëetvorke, od Johna Lennona do karibske bande s ploËevinastimi
bobni... Duhovite ilustracije je dodal Izar LunaËek. Zaloæba Aristej.

Nova zbirka 25 bolgarskih ljudskih pravljic
je redek zaklad, saj so bolgarske pravljice
pri nas nazadnje izπle pred pol stoletja. Iz
ljudske zakladnice jih je izbral Ljudmil Dimitrov, prevedli so jih πtudenti bolgarπËine,
nato pa mojstrsko priredila Slavica Remπkar. Gre za kratke, navihane æivalske pravljice, ki duhovito razgaljajo Ëloveπke nravi, pod preπernim smehom pa
se zalesketa pravljiËna modrost in sporoËila, ki presegajo Ëas. Nekoliko so podobne slovenskim pravljicam, predvsem rezijanskim o zverinicah, a so hkrati ravno toliko drugaËne, da se bralcu zazdi, kot da bi
naletel na dolgo pogreπano pravljiËno dediπËino. Knjigo ælahtnijo izjemno prikupne ilustracije Jelke Godec Schmidt. Zaloæba MK.

101 naËin zabave v naravi za otroke

Vse
Pisatelj in ilustrator Marc Martin je ustvaril
veliko, obseæno, navduπujoËo enciklopediËno
slikanico, ki otroke popelje na pot okoli sveta, da bi jim pokazal “vse”, kar nudi Ëudovitega, pisanega, osupljivega, izjemnega, edinstvenega, znaËilnega. Na Antarktiki vidimo
razliËne vrste kitov, pingvinov in raziskovalnih postaj, na Japonskem najbolj prometni
prehod za peπce na svetu in prodajne avtomate za Ëisto vse, v Moskvi osupljivo lepe postaje metroja in Stalinove nebotiËnike, v Riu de
Janeiru favele, peπËene plaæe, plesalce capoeire... NemogoËe je na kratko opisati prav vse, kar lahko otrok Ëudovitega odkrije v tej pisani, bogati, zgoπËeni slikanici, ki navduπi tudi odrasle. Zaloæba Miπ.
Aleks je star enajst let. Oboæuje vesolje, brata, mamo in Carla Sagana,
kuæka, ki ga je poimenoval po enem najveËjih astronomov naπega Ëasa.
Sam je sestavil raketo in si kupil vozovnico, s katero odpotuje Ëez pol
ZDA na tekmovanje amaterskih modelarjev. Na
raketo bo pred izstrelitvijo pripel svoj iPod, na
katerem po poti zbira posnetke svojega æivljenja,
da jih bo poslal v vesolje. Lep naËrt! Le da je deËkova mama spet v “tihi fazi”, brat pa se je æe
davno odselil. V resnici je Aleks Ëisto sam. NavdihujoËa knjiga pripoveduje o Ëudovitih ljudeh,
ki jih sreËa na poti in poËasi razkriva deËkovo intimno, Ëustveno izredno moËno zgodbo. Ko obrneπ zadnjo stran te knjige, se poËutiπ, kot da bi
odπel ljub prijatelj. Jack Cheng, zaloæba MK.
52

Kuharske igrarije
Kuharska knjiga k naËrtovanju in pripravi
zdravih obrokov vabi vse Ëlane druæine,
otroke pa postavlja za ambasadorje zdravega prehranjevanja. V prvi tretjini razloæi, Ëemu je pomembna zavestna izbira zdravih æivil, predlaga 24 kljuËnih æivil in opozori,
kako pomembna je prava priprava. Da si laæe zapomnimo pravila zdrave prehrane besedilo poæivljajo pesmice, izπtevanke, rapanje, stripovski oblaËki in ilustracije s kuharsko miπko Mimi. V drugem delu knjiga razloæi kuharske osnove, v tretjem delu pa predstavi 30 okusnih receptov. Recimo: Prebrisane gobe,
Prehlajeni sneæaki, Zabavna solata, NorËavi polæi, Lenobni krompirjev
pire, Urni ribji cmoËki... Christine Bouguet-Joyeux, zaloæba Primus.

Claudia Croos-Müller, zdravnica in
specialistka za nevrologijo, æivËne bolezni in psihoterapijo, je avtorica prikupnih malih priroËnikov, ki nudijo
takojπnjo pomoË zoper teæave, kot so
stres, slaba volja, panika, strah, razbijanje srca... Tokrat je priroËnik namenjen samopomoËi ob æalosti, æalitvah in raznih neprijaznostih. PriporoËa preproste vaje po metodi Body2Brain®ccm, ki jih lahko izvajamo kjerkoli in kadarkoli, pomagajo pa uËinkovito in takoj. Na primer,
glajenje z roko ob roko, zibanje, nasmeh, objem, poljub, hoja v korak... Avtorica razloæi, kako in zakaj vaje uËinkujejo ter priporoËi, kdaj
jih izvajati. Vaje kaæejo πtiri prikupne ovËke Kai Pannen. Modro se jim
je pridruæiti! Zaloæba Celjska Mohorjeva druæba.

Zmajeva deklica • Prerokba

Slovensko-italijanski
slikovni slovar

Stara prerokba pravi, da bo nekega dne priπla
Zmajeva deklica, ki bo svet obrnila na bolje.
Ljudje jo æe dolgo Ëakajo, saj je v deæeli marsikaj
narobe. Cesar je za lastno korist pripravljen uniËiti karkoli in kogarkoli. Na neki zakotni kmetiji pa æivi nesreËna deklica, ki se ji v sanjah prikaæe zmaj. Modro starodavno bitje pozna najgloblje skrivnosti njenega srca. Deklico tako prevzame, da se odpravi z doma. Mora ga najti tudi v
svetu, kjer je budna! Besedilo govori na dveh ravneh. Manjπi bodo posluπali zelo lepo pravljico, veËji otroci in odrasli
pa bodo prisluhnili globljim sporoËilom, ki govorijo o iskanju samega
sebe, odklepanju notranje moËi, iskanju æivljenjske svetlobe in enosti.
Mateja Hana HoËevar, Hai Ottenheim, zaloæba Chiara.

Pri zaloæbi Skrivnost izhajajo odliËni slikovni slovarji Barbare MajcenoviË Kline.
Slovar otroka najprej povabi k pridobivanju besednega zaklada s pomoËjo izredno
prikupnih ilustracij Ajde Erznoænik - velikih, privlaËnih prizorov kot v slikanici in
poleg tega drobnih, vinjetnih, ki izpostavijo in predstavijo posamezne besede.
Nato otroka uËi uporabiti nove besede v sobesedilu s pomoËjo kratkih
vaj, ko uporabimo nove besede v doloËenih situacijah. Na primer, ko
pozdravimo soseda ali ko nas vpraπajo, kje nas boli. Za tretji korak uËenja pa nudi utrjevanje govornih spretnosti v osnovni komunikaciji, kar
je smisel znanja tujega jezika. Poleg slovarja
je na voljo tudi delovni zvezek.

Toni in tokovi

Igra in raziskovanje v naravi sta za otroke izjemno pomembni. Ker
pa je sodobne otroke teæko privabiti ven, ta privlaËni priroËnik predlaga zabavne dejavnosti zanje. Primerne so za
vrt, gozd, park ali travnik, za manjπe in za veËje otroke. Kaj bi poËeli? ©li na “lov” na razliËne drevesne liste, zgradili gozdni vigvam, izdelali metlo iz vejic in girlando iz divjih plodov,
barvali blago z robidnicami, spletli vrv iz kopriv, si izdelali igraËo iz divjih kostanjev, postavili hotel za æuæelke... Dejavnosti so predstavljene s fotografijami in besedilom, dodatnimi predlogi, nasveti in kratkimi razlagami,
na primer, zakaj se moder cvet na mravljiπËu
razbarva. Fiona Bird, zaloæba Pipinova knjiga.

Ralph Metzner, kliniËni psiholog in psihoterapevt, razgrinja, kako vstopiti v globok
zdravilni proces, da zaæivimo osvobojeni
travm in strahov, ki delujejo destruktivno,
trgajo intimne odnose, uniËujejo zadovoljstvo in nas ovirajo, da bi zaæiveli polno. O
zdravilnem procesu pripoveduje ob petnajstih primerih iz svoje terapevtske prakse. V
procesu s πamansko tradicijo navdahnjenega duhovnega zdravljenja paciente vodi skozi prostor in Ëas, da raziπËe moæne vplive iz
preteklih dogodkov in iz prejπnjih pacientovih æivljenj. Do ozdravljenja pride, ko pacient ozavesti pretekle dogodke, nato pa doseæe osebno in druæinsko spravo s predniki. Sprava in odpuπËanje, sprejemanje
vsega, kar je in je bilo, odpre vrata v boljπo prihodnost. Zaloæba Eno.

Jedi s perutnino

Nana, Ëloveπka ribica

Pisatelji • Ljudje, ki so spremenili svet

Ribe in morski Ëudeæi

Ilustrirana enciklopedija predstavlja petnajstih pomembnih pisateljev
od Homerja do Umberta Eca, med njimi tudi ena æenska - Mary Shelly,
avtorica Frankensteina. Vsakemu pisatelju sta posveËeni dve strani s
kratkim æivljenjepisom, zanimivostmi, okvirËkom s prelomnimi letnicami njegovega
æivljenja, navedbo del in kratko vsebino najpomembnejπega dela. Besedilo poæivljajo velike ilustracije in πaljivi stripovski oblaËki, za
mlade bralce, ki æe zmorejo in æelijo razumeti veË, pa so dodane πe pojasnjevalne opombe. Celota je privlaËna in zabavna, otroka pa
povabi, da bi sam poiskal πe veË zanimivega.
Miloπ MijatoviÊ, ilustracije Mijat MijatoviÊ,
Tehniπka zaloæba Slovenije.

Ribe so zdrava hrana, ki bi jo morali uæivati dvakrat na teden, svetujejo prehranski strokovnjaki. Nova kuharica Andreja Goljata vam bo pri
tem v oporo, saj prinaπa 100 receptov za okusne jedi iz sladkovodnih in
morskih rib, poleg tega pa tudi πkoljk, rakov,
lignjev, sipe, hobotnice... Avtor ob slastnih receptih deli veliko kuharskih skrivnosti, zaradi katerih vsakdanje jedi postanejo izjemne.
Svetuje tudi, kako in kdaj doloËeno jed postaviti na mizo ter kaj postreËi ob izbrani jedi.
Recepte spremljajo tako privlaËne fotografije, da kar zadiπi po jedeh, kot so peËen postrvji file s figami, brancinov karpaËo, osliËeva zloæenka z buËo, ocvrte sardele z mandlji,
sipina Ërna riæota... Zaloæba KmeËki glas.

Nana z mamico in oËkom æivi v jezercu v Postojnski jami. Mala Ëloveπka ribica se najraje igra skrivalnice med kamni - dokler se starπema
πe ljubi. Mamici in oËku pa zastavlja tudi kup teækih vpraπanj. HoËe
vedeti, kako je priπla na svet, zakaj nima bratcev in sestric, od kod luË,
ki vËasih posveti v jezerce in jo zmoti,
kdo so ljudje, ki jih sliπi govoriti... Zgodba spretno vpleta pouËne podatke o
lastnostih in æivljenju Ëloveπkih ribic, o
razvoju jajËec, nevarnosti onesnaæenja
podzemnih voda in moteËem vplivu obiskovalcev jam. Na koncu so igrive naloge, s katerimi otrok utrjuje novo pridobljeno znanje. Zgodbo Jasne ©ebjaniË Pupis je imenitno ilustriral Tomaæ VerbiË
©alamon. Zaloæba Pipinova knjiga.

Vesolje, me sliπiπ?

Z ljubeznijo... Mali
uËbenik preæivetja

Cenjeni kuharski mojster Andrej Goljat je za
ljubitelje okusne in zdrave perutnine zbral
122 receptov za vse priloænosti - od vsakdanjega druæinskega kosila do priloænosti, ko si
za kuho vzamemo veË Ëasa. Recepti so pregledno razporejeni na prigrizke, hladne zaËetne jedi, juhe in enolonËnice, tople predjedi in glavne jedi. Poleg priljubljenih, preizkuπenih tradicionalnih jedi so predstavljene
tudi nove, ki vabijo, da bi jih preizkusili in z njimi razπirili jedilnik. Na
primer: Trikotniki piπËanËjega mesa v prπutu s pistacijami na nabodalcu, Avokado, polnjen s piπËanËjim filejem, Arabski perutninski lonec s
kuskusom, PiπËanËji file z mocarelo in breskvami, Puranji file z jagodami in zelenim poprom... Njami! Zaloæba KmeËki glas.
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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 —

