
ULOVIMO LJUBEZEN 
Dr. Zoran MilivojeviÊ je eden najbolj branih,
priljubljenih in spoπtovanih avtorjev na po-
droËju Ëustev. Marsikdo pozna njegovi prejπnji
knjigi, Formule ljubezni - ne zapravimo æivlje-
nja v iskanju prave ljubezni, in Malo knjigo za
velike starπe. Pri nas je znan tudi po kolumnah,
ki jih piπe kot psihoterapevt. Tudi knjiga Ulo-
vimo ljubezen je nastala kot zbirka kolumn o
ljubezni, partnerskih odnosih, vzgoji in o Ëus-
tvenih odnosih na sploπno, ki jih æe tri leta objavlja Ëasopis Politi-
ka. Njegova besedila so zelo berljiv, a tehten premislek o temah, ki
zadevajo nas vse. Govori o ljubeznih, zvezah, zaljubljenosti, pri-
vlaËnosti, seksu, zakonu, o monogamiji, ljubezni do otrok, ljubo-
sumju, zaupanju, vπeËnosti, ljubezenskem scenariju, razoËaranju,
sumu, nezvestobi, o razvezah, filofobiji, dvorjenju, iskrenosti in
vzporednih zvezah. To je knjiga, vredna branja in premisleka, saj
osvetljuje pot osebnega razvoja. Toplo priporoËam! Zaloæba MK. 

KUHARSKA KNJIGA 
ZA FANTE
Kuhanje je zabavno, ustvarjalno, druæabno...
ugledno opravilo. Odkar je Jamie svetovna
zvezda, bi radi znali kuhati vsi fantje! Tale ku-
harska knjiga je kot nalaπË za fante vseh starosti
(tudi za atije!), ki so πele zaËetniki, pa tudi za ti-
ste, ki æe znajo pripraviti marsikaj dobrega za

pod zob. V njej je 40 receptov za prigrizke in malice, glavne jedi, ko-
sila ter sladice. Nekateri recepti so nam domaËi - recimo, πpageti z bo-
lonjsko omako ali Ëips, drugi pa veliko manj, na primer, zarebrnice z
medom, taco z omako gvakamole in Ëokoladna terina. Vmes so tudi
recepti za odliËne jedi, ki pa imajo navduπujoËe ogabna imena, recimo,
KrastaËa v luknji, Grom in strela in pa jedi, ki so zanimivo postreæe-
ne, recimo, Krompirjeva hobotnica ali Jagodna roka in gosenica iz
krompirjevih kroketov. Knjiga je zelo privlaËno oblikovana in poseja-
na s koristnimi nasveti. To je knjiga za uæivaËe, ki jim za kuho ni æal
Ëasa in se ne pustijo zavesti s preπtevanjem kalorij. Naj otroci vedo, da
je hrana tudi uæitek, ne le nuja! Zaloæba UËila International. 

ODLOÆIMO BREMENA
DRUÆINSKE PRTLJAGE
Najbræ ni druæine, ki ni doæivela kaj hudega, kar
nas zaznamuje - vojne grozote, nesreËe, razpad
druæine, zapuπËanje otrok, fiziËno ali psihiËno
zlorabo, morda celo umor... Teæke usode nas
spremenijo in obremenijo s tesnobo, obËutkom
krivde, strahom pred æivljenjem... Breme Ëutijo
vsi druæinski Ëlani, πe najbolj pa so ranjeni otroci. Je mogoËe krog
boleËine prekiniti, odpustiti sebi in drugim, zaceliti rane, zaæiveti na
novo, bolje? Maja Koroπak je zbrala 10 zgodb ljudi, ki jim je to us-
pelo s ≈postavitvijo druæine« na delavnicah pod vodstvom Boπtjana
Trtnika (metoda Berta Hellingerja). Gre za iskanje poti iz usodnih
vpletenosti, v katere smo se nezavedno zapletli. Zgodbe so boleËe, a
tudi zelo spodbudne. Bralca prijazno vabijo, da bi poskusil odloæiti
teæko breme druæinske prtljage πe sam, da bi zaæivel bolj polno on,
njegovi otroci, pa tudi starejπe generacije v druæini. Govorijo o uso-
di in o ljubezni, o ranjenih ljudeh in o tem, kaj vse je mogoËe, Ëe si
le upamo poskusiti. Zaloæba Boπtjan Trtnik, bostjan.trtnik@cdk.si .

SVETOVNI POPOTNIK:
SLOVENIJA
V zbirki priroËnih turistiËnih vodnikov ≈Sve-
tovni popotnik« je konËno izπel πe vodnik o Slo-
veniji! V njem najdemo njeno zgoπËeno podo-
bo. Za vsakogar med nami je povabilo, da bi si
ogledali πe tisto, kar smo spregledali ali Ëesar ne
poznamo dovolj dobro. Turiste, pa tudi izse-
ljence in zamejce, pa bo navduπil z lepoto in bo-

gastvom naπe domovine. Slovenija je predstavljena po geograf-
skih obmoËjih in pokrajinah ter mestih. Vodnik prijazno in ra-
zumljivo navaja najzanimivejπe geografske, zgodovinske, kul-
turne in politiËne podatke o krajih, ljudeh in regijah. Svetuje
kam, kdaj in kako se odpraviti na krajπi ali daljπi izlet, da bomo
deleæni bogate in raznolike turistiËne dediπËine ter vsega, kar je
zanimivo. Popotnikom svetuje, kje prenoËiti, kje jesti in piti, kje
obiskati trænice in trgovine, kje se zabavati in kje si privoπËiti te-
matske poËitnice. Obsega 256 strani in je bogato opremljen s
fotografijami, skicami in naËrti. Besedila so kratka, toda po-
vsod so naslovi, kje najti dodatne informacije. Zaloæba MK. 

OBRAZI JAZA
Mojca je najstnica, obËutljiva in senzibilna, æeljna
naklonjenosti mame, prijateljice in fanta, ki ji je
vπeË. IπËe se in se preverja v oËeh ljudi, ki jo obda-
jajo - soπolcev, fantov, prodajalke... SreËuje pa se
tudi s πkodoæeljnostjo, obrekovanjem, premiπlje-
no in nepremiπljeno grobostjo. Æeli si bliæine z

mamo, a mama druæino zapira v okove dela. Rada bi bila bliæe
oËetu, a oËe je vedno odsoten, Ëe pa je tu, za njeno neæno prebuje-
nje æenskosti nima posluha. Boli jo, ko jo obdolæijo kraje. Bolijo jo
prve ljubezenske izdaje, ki jih doæivi njena najboljπa prijateljica.
Svet odraslih je zanjo neprijazen kraj, zato se pred njim zapira v sa-
njarjenje. Upa na neænejπo in pristnejπo ljubezen. Edina opora v
njenem razviharjenem svetu je prijateljica, ki pa sama πe bolj po-
trebuje podporo... Albina Avsec je ujela obËutja in doæivetja najst-
nic v knjigo, ki nas opomni, kako teæko je odraπËati in zakaj je po-
membno ostati v Ëustveni bliæini najstniπkim otrokom. Ilustracije
Nataπa Vertelj, zaloæba Alba 2000. 

VZGOJA DEKLET
Ko boste izbirali priroËnike o vzgoji, ki vam
bodo pomagali razumeti otroka in ga podpreti
na poti v odraπËanje, vam toplo priporoËam
tega, ki ga je napisal Steve Biddulph. Govori o
vzgoji deklet od novorojenke do mlade æenske, a
bo v marsiËem koristil tudi vzgojiteljem deËkov.
Njegova posebnost je, da se ne osredotoËa na te-
æave, ki se zdijo v vsakdanu velike, recimo, kako
doseËi, da bo otrok bolje spal, ampak vidi veliko πirπo sliko. Saj ne
vzgajamo otroka zato, da bo dobro spal, ampak zato, da bo æivel do-
bro, izpolnjeno, ljubeËe, samostojno... zase, za druæino in za druæbo.
Avtor pronicljivo opazuje sodobno druæbo s fokusom na deklicah, de-
kletih in mladenkah. Ob branju ne morete, da se ne bi vznemirili, za-
stali, premiπljevali... Vsi opaæamo pritisk na dekleta, ki se odraæa na te-
æavah s telesno teæo, πolskim uspehom, zapijanjem, pretiranim potro-
πniπtvom, praznih odnosih s fanti... toda kako vzgajati, da bo dekle za-
vraËalo slabe odloËitve? Kdo vse in s kakπnim motivom pritiska na de-
kleta? Kako dekletom pomagati? To je knjiga, ki vas prebudi, vznemi-
ri in spodbudi k spremembam. Zaloæba UËila International.
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— Za starπe, vzgojitelje in mentorje —


