Dva zmerjavca

Osho (rojen kot Chandra Mohan Jain) je bil eden
najbolj vplivnih, pa tudi kontroverznih indijskih mistikov in verskih vodij na Zahodu. Napisal je zbirko
knjig, v katerih razmiπlja o razliËnih vidikih æivljenja.
Pri nas izhajajo pri zaloæbi Primus. Nova knjiga govori o strahu. Razloæi, da nas negotovost spremlja vse æivljenje, pojasnjuje, zakaj nas hromi in kakπne so posledice strahu, ki nas ovira na
æivljenjski poti. Svetuje, kako naj negotovosti sprejmemo in obrnemo
sebi v prid. Razmiπlja o bistvu zaupanja, ljubezni in o notranjem glasu, pa tudi o niËnosti. Svetuje vaje in meditacije, ki vas popeljejo na pot
neustraπnosti in spoznanja, samozavedanja in zaupnosti, ko strah postane le πe odskoËna deska.

“Uporniπke punce” so dekleta in æenske, ki so stopile iz okvirjev in okovov,
ki jim jih nadeva druæbe in so zato dosegle veË. Gre za desetine navdihujoËih
æivljenjskih zgodb, ki so jih pogumno
æivele francoska odpornica, nemπka
kanclerka, ruandska pripovedovalka
zgodb in aktivistka, romska plesalka
flamenka, angleπka nevropsihologinja, italijanska sabljaËica, nemπka
skladateljica, srbska umetnica, tri avstralske domorodske deklice...
Vsaka je predstavljena πe z veliko ilustracijo in vodilno mislijo. Æelim si, da bi to knjigo dobile v roke vse deklice in πe same zarisale
svojo zgodbo uspeha. Francesca Cavallo in Elena Favillli ter πtevilne
ilustratorke. Zaloæba UËila International.

Votlo mesto

Ustvarjalno leto

Strah • Osho

Æivela sta bratca, ki sta se kar naprej zmerjala.
Ko je prvi povzdignil glas “ti kozel”, je drugi
æe kriknil “ti osel!” In tako dalje, brez konca in
kraja. Nekega veËera, ko se spet obmetavata z
zmerljivkami, se odpro vrata njune hiπice in
kmalu se v njej drenjajo πtorasti kozel, butasti osel, neumni nosorog,
nerodni slon... Toliko æivali se stlaËi v hiπico, da je na koncu razdejana, zato morata bratca noË prespati v hlevu. Duhovita, vedno aktualna zgodba Lojzeta KovaËiËa, ki je bila prviË objavljena leta 1962,
male bralce opozarja, da imajo besede posledice, pa Ëeprav res niso
konj. Marsikdaj je bolj modro molËati, si Ëez usta za vsak sluËaj poloæiti roko in πe odejo, Ëe je treba. Knjigo krasijo imenitne ilustracije Ane Zavadlav. Zaloæba MK.

Roman je nadaljevanje knjige Otok nenavadnih
otrok, v katerem Jacob iz sedanjosti prestopi v leto
1940, ko divja svetovna vojna. Znajde se na otoku
ob britanski obali, kjer se v zatoËiπËu Ëasovne zanke skrivajo otroci z nenavadnimi lastnostmi. Zanko vzdræuje gospodiËna Selec, ki se lahko spremeni
v sokola. Otok napadejo zli ËloveËnjaki, Ëarna zanka se pretrga, gospodiËna Selec pa je ujeta v telo sokola z zlomljenim
krilom. Zato se otroci odloËijo za poslednjo moænost. S Ëolnom se
prebijejo prek morja na kopno, ranjenega sokola pa nosijo s seboj.
Njihova zgodba se nadaljuje v Londonu. »arobni, boleËe lep roman
razmiπlja o dobrem in o zlem, o grozljivih poπastih in o veliki ljubezni, o brezduπni unitarnosti in o dragoceni drugaËnosti, o æivljenju in
smrti. Vredno branja in razmisleka! Ransom Riggs, zaloæba Sanje.

Nanine pesmi,
slikanica + CD
Ljubitelji izbranih izdaj, pozor! Stihe v tej
sanjski knjigi pesmi je æe davno davno napisal Frane MilËinski - Jeæek za vnukinjo
Nano. V njih izvirno in ljubeËe, preprosto
in hkrati izbrano pripoveduje, kako je postal ponosni Nanin dedek, kako je vnukinja
shodila, spregovorila, dobila zobke.... Sedaj je Nana odrasla in je - za
darilo dedu in vsej drugi otroËadi - njegove pesmi zapela. Njen svetli
glas in umirjeni naËin petja poboæata otroke, oËarata starπe in se hkrati poklonita dedu. Uglasbitev je delo Naninih prijateljev, druæbe odliËnih skladateljev, glasbenikov, spremljevalnih pevcev in snemalcev. Slikanico je s Ëarobnimi sanjskimi ilustracijami odliËno dopolnila Mojca
Fo. Zaloæba Sanje.

Spoznajmo Ëloveπko telo, knjiga + igra
Deset izjemno prikupnih zgodb Kristine Menih bo oËaralo otroke in
odrasle, ki imajo radi gore in pse, pa tudi vse druge, ki radi prisluhnejo, kadar kdo napeto pripoveduje o velikanih, krivopetah, vilah, πkratih in æivalskih gozdnih prijateljih, ki so kot jaz in
vi: radi se igrajo, vËasih jih je strah, veselijo se lepih dni in prijateljev, pa tudi zaljubijo se. Dogajanje je postavljeno v zadnjo dolino pod Triglavom, kjer se stikata gorski in pravljiËni svet. Gore
in psiËka Dixie sta rdeËa nit, ki se vije skozi vseh
deset zgodb. Primerne so za lahko noË in za zaËetno samostojno branje, pa tudi kot povabilo
druæinam, da se odpravijo v gore. Ilustracije Jernej KovaË Myint, portret Dixie Biljana Unkovska, zaloæba Planinska zveza Slovenije.

V kartonski πkatli so knjiga, ki pripoveduje o Ëloveπkem telesu, o njegovi sestavi, okostju, miπicah in organih, dodana pa je πe velika magnetna ploπËa in magneti. Knjiga ima 96 strani, na katerih so z ilustracijami in krajπim besedilom predstavljeni posamezni telesni deli, njihovo delovanje, posebnosti in znaËilnosti ter zanimivosti o njih. Po
branju otrok razpre magnetno ploπËo (“operacijsko dvorano”), na
katero polaga magnete in tako pravilno razpostavi notranje organe,
kosti, miπice, zobe in dele srca.
Vseh magnetov za sestavljanje
je 56. Komplet otroku nazorno
prikaæe sestavo Ëloveπkega telesa, πe posebno pa bo vπeË bodoËim zdravnikom, zobozdravnikom in kirurgom. Zaloæba UËila International.

Odraslost je mit

Zgodbe za fante, ki si drznejo biti drugaËni

Odrasli, mladi odrasli, starπi in tudi stari starπi - Ëe se πe vedno spraπujete, kdaj natanko se priËne “ta zadeva z odraslostjo”, je knjiga stripkov Sarah Andersen najboljπi odgovor. Jaz priznam, da enako kot avtorica πe vedno kdaj obvisim na spletu, ko bi lahko poËela kaj
pametnejπega, da se πe vedno zjutraj teæko zbudim, da πe vedno
oboæujem sladoled... in se z avtorico strinjam, da je odraslost, ko si ves Ëas moder
in dogovoren, samo mit. Stripki o odraslosti so prava navduπujoËa krohotavka
za neodrasle vseh starosti. Razbremenijo
te nepotrebne navlake togosti in te povabijo, da po otroπko preprosto uæivaπ v æivljenju. (Pssst, ta knjiga je lahko tudi imenitno darilo prijateljem!) Zaloæba Primus.

Kratke, dvostranske zgodbe pripovedujejo o fantih, ki so spreminjali svet, ne da bi ubijali zmaje. Gre za resniËne osebnosti, za katere nemara πe niste sliπali, a so pomembno vplivali, da je ta svet
boljπi. DruπËina izbrancev je izredno raznovrstna:
kitajski umetnik, francoski pesnik, britanski kriptolog, juænoafriπki paraolimpijec... Mozaik zgodb
je navdihujoË, saj ustvarja sliko doseækov, ki spodbujajo slehernega otroka k lastnim doseækom,
tudi Ëe se zgodi udarec usode. NavdihujoË je, ker
kaæe, da veliki doseæki niso prihranjeni le za izbrance sreËe in da doseæek ni le tisto dejanje, ki ga
druæba nagradi. Spodbudimo otroke, da ustvarjajo boljπi svet prihodnosti! Ben Brooks, ilustracije
Quiton Winter, zaloæba UËila International.

PravljiËarija pod Triglavom
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Zgodbe za lahko noË
za uporniπke punce 2

Tasty, Slastno & strastno
Tasty marsikdo pozna po kratkih videih, ki jih
delimo in vπeËkamo po druæabnih omreæjih.
Sedaj pa so najbolj priljubljeni recepti izπli πe v
knjiæni obliki in v slovenπËini. Sedaj ni veË izgovora, gremo v kuhinjo! Zadiπalo bo po rebrih v medu in Ëesnu, navduπili boste s tornado krompirËki, otroci bodo uæivali ob krompirjevih vulkanËkih, vegiji bodo priπli na svoj
raËun ob falaflih, peËenem rataouillu, testeninski solati z araπidi, æitni
skledi s peËeno zelenjavo... In potem pridejo na vrsto najsladice: kremasti brownieji, Ëokoladni sladoled, æveËljivi piπkoti... Recepti zagotavljajo, da boste trendy, zadovoljni in siti, sami, v dvoje, za πest ali za
osem oseb. Slastno in strastno kuhanje je primerno tudi za zaËetnike! Zaloæba Vida.

Preæivetje
Ustvarjalni priroËnik s Ëudovitimi fotografijami korak za korakom predstavlja
40 kratkoËasnih projektov, s katerimi ustvarite okrasne predmete za dom, zase ali
za dragoceno darilo. Med njimi so vodni
vrtiËek na mizi, slastni piπkoti, keramiËni
podstavki za kozarec, kopalne bombice,
sveËa v skodelici, kaπirana zapestnica,
Ëepica za malËka, posebno milo, kvaËkane prstne lutkice, okraπen
cvetliËni lonËek... Za vsak letni Ëas je izbranih deset projektov. Veliko jih je primernih za zaËetnike, tudi za otroka v druæbi odraslega, drugi so za izkuπene. Pri mnogih so dodani predlogi πe za razliËice, vsi postopki pa so natanËno pojasnjeni in prikazani. Knjiga je
lahko Ëudovito druæinsko darilo! Zaloæba MK.

Simon trdo trenira, da bo postal vrhunski
smuËar. Podpira ga ambiciozni oËe. Potem
pa se zgodi prometna nesreËa. Poπkodbe
dokonËno pretrgajo vse Simonove smuËarske naËrte. Toda oËe se s porazom ne more
sprijazniti. Namesto da bi mu ponudil oporo, pritiska na sina, naj ne odneha s treningi. Potem v Simonu zavre. OdloËi se, da gre
za mesec dni v koËevski gozd, v divjino.
Dokazal bo, da je zmoæen preæivetja. Toda brez pomagal civilizacije to ni romantiËen pobeg, ampak preizkuπnja, ki jo Simon lahko
plaËa z æivljenjem. Za povrh kmalu opazi, da sta v gozdu neznana
otroka, ki se pred nekom skrivata. Je po nakljuËju vpadel v neko
usodno dogajanje? Napeta zgodba Igorja
Karlovπka je izπla pri zaloæbi Miπ.

250 pletenih vzorcev

Brez imena

Pletete zase in za otroke? Potem se boste
razveselili priroËnika vzorcev za pletenje,
ki je prava zakladnica vzorcev za zaËetnike in za mojstre. Vsak izmed 250 vzorcev
je predstavljen s fotografijo izdelka, shemo
pletenja, natanËnimi navodili in predlogom za prejo. Dodan je tudi nasvet, kako
lahko predstavljeni vzorec moduliramo,
denimo, z izborom drugaËne preje (bolj
kosmate, tanjπe ali debelejπe), kako spreminjamo globino teksture
pletenine, pa tudi, kako lahko izbrani vzorec na izdelku kombiniramo s kakπnim drugim. Na koncu so poglavja s predstavitvijo prej in
pletilk ter osnovnih tehnik, razlaga, kako narediti poskusni vzorËek,
in navodilo za branje shem. Debbie Tomkies, zaloæba MK.

Glavni junak knjige - brez imena - je
najstnik, ki bi poËasi dozorel, ko mu ne bi
sreËnega otroπtva nenadoma prekinil oËetov odhod od doma. SreËal je paË neko
πtudentko. Mama tone v depresijo, sin, ki
je bil vedno moËno navezan na oËeta, se ji
vedno bolj odtujuje, v πoli mu gre vedno
slabπe, v nogometnem klubu mu grozi izkljuËitev. Spirala, ki vodi navzdol, dobi nov zagon, ko se morata
z materjo izseliti iz domaËe hiπe in ko se oËe odseli v drugo mesto, ker je njegova “nova” noseËa... Roman je dragoceno okno v
svet notranjega doæivljanja obËutljivega, vase zaprtega najstnika.
Nosi pa tudi pomembno sporoËilo, kako do svetlobe, ki Ëaka na
koncu tunela. Jani Virk, zaloæba MK.

5 sestavin

Slovensko-kitajski slikovni slovar

Jamie Oliver je oËe petih otrok in zelo zaposlen Ëlovek, zato zelo
dobro razume, zakaj starπi potrebujemo knjigo receptov za jedi, ki
jih lahko skuhamo hitro (v pol ure in πe manj) in so dovolj preprosti, da si jih lahko zapomnimo. Vodilna nit te knjige je, da za vsak
recept potrebujemo le pet sestavin in to takπnih, ki jih lahko kupimo na obiËajnih mestih
ali jih imamo æe doma. Knjiga vsebuje vse od
solat, testenin, piπËanËjih, ribjih in gobjih jedi
do pisanih kombinacij zelenjave, riæa, testenin, rezancev in mesa. Seveda pa ne manjkajo tudi sladice. Knjigo odlikujejo domiselni
recepti za okusno in zdravo hrano, pa tudi
fotografije, ob katerih se ti pocedijo sline.
Gremo kuhat v druæbi otrok? Zaloæba MK.

V seriji slikovnih slovarjev za otroke, ki izhajajo pri zaloæbi Skrivnost, je izπel πe slovensko - kitajski slovar. Zasnovala ga je Barbara
MajcenoviË Kline, prikupne ilustracije pa so delo Ajde Erznoænik.
Slikovni slovar je podoben privlaËni slikanici, ki ima izbrane besede
za predmete, æivali, rastline in ljudi na veliki dvostranski ilustraciji
zapisane v dveh jezikih. Kitajske besede
so zapisane dvakrat - v kitajskih pismenkah in v latinici. Na naslednjih dveh straneh pa so nove besede æe takoj uporabljene v kratkih povedih, kakrπne bi otrok
sliπal in govoril v vsakdanji komunikaciji
(ime mi je... to je...) in v igrivih vajah.
Tretji korak pa je utrjevanje govornih
spretnosti v osnovni komunikaciji.
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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 —

