
SEDEM MI»NIH,
JEZI»NIH, JUNA©KIH
Marko Kravos je pesnik, pisatelj, urednik, prevajalec
in predavatelj na træaπki univerzi, æe dolga leta pa us-
tvarja tudi prozo za otroke. Tokrat je pri zaloæbi
Knjiæna zadruga izπla zbirka sedmih iger, ki jih je na-

pisal za otroke. Nastale so med leti 1993 in 2005. ©est izmed njih
je æe bilo uspeπno uprizorjenih na Radiu Trst in Radiu Slovenija,
koliko pa je bilo odrskih uprizoritev, ni znano, saj so igre zelo pri-
merne za uprizoritev na lutkovnih in gledaliπkih odrih, tudi v vrt-
cih in v πolah. V igrah nastopajo ljudje, mitoloπka bitja, kot so vile
in zlatorog, naravni pojavi, kot je potok, izmiπljena bitja, na pri-
mer, bolezen, in æivali, ki znajo govoriti in so le preobleËeni ljudje,
ki jim je avtor nataknil uhlje in rep. Odsevajo sploπno Ëloveπke
lastnosti - slabosti in kreposti. Dogajanje v igrah je preprosto in za-
bavno, da je prilagojeno otrokom, vendar zgodbe hkrati prepleta-
jo modrosti, drobci legend in pravljic, pa tudi odsev ljudskega izro-
Ëila, ki se je ohranilo na Krasu in med zamejskimi Slovenci. Bese-
dilo bogatijo nareËno obarvane besede, frazemi in reki. Duhovite
Ërno bele ilustracije je prispeval Marjan ManËek. 

HITRE JEDI
Nova kuharica bo razveselila vse, ki se vsak dan bori-
jo s pomanjkanjem Ëasa za pripravo dobrega obroka.
V njej je na 240 straneh zbranih veË kot 100 okusnih
receptov. Nekaj je novih, nekaj pa prenovljenih, da so
prilagojeni zdravi prehrani in hitri pripravi - najveË 30

minut. V knjigi so recepti razporejeni kot priprava popolnega kosi-
la - od predjedi do sladice. Predjedi lahko postanejo tudi prigrizki,
juhe pa samostojna jed. Pri mesu so recepti za vse vrste - od rdeËega
mesa do perutnine, rib in morskih sadeæev. Dovolj je tudi predlogov
za glavno jed iz zelenjave. Sledijo solate, nato πe pecivo in sladice. Re-
cepti so primerni za vsakdanje obroke, lahko pa postanejo tudi jedi
za posebno priloænost. Vsak recept je predstavljen s privlaËno foto-
grafijo, oznaËen je Ëas priprave in kalorijska vrednost jedi na eno
porcijo. KoliËine so umerjene na πtiri jedce. Moji favoriti v tej kuha-
rici so: paelja z morskimi sadeæi, lososov file z buËkami, πiroki rezan-
ci z jajËevci, pena z javorjevim sirupom in limetin sorbet z belim vi-
nom in pomaranËnim likerjem. Zaloæba UËila International.

ZELENJAVNI VRT 
»e razmiπljate, da bi za svojo druæino priËeli sami
gojiti neoporeËno zelenjavo, ali pa bi radi vrtnar-
jenja nauËili tudi otroke in bi zato radi vedeli πe
kaj veË, se boste razveselili dopolnjene izdaje zelo
uspeπnega priroËnika Miπe Puπenjak. Vrtnarjenje
ni le modna eko-muha, temveË je ena izmed poti
k bolj harmoniËnemu in bolj zdravemu æivljenju.
Æal pa se je v nekaj generacijah mestnega æivljenja znanje precej po-
razgubilo, zato bo priroËnik, ki zdruæuje stare izkuπnje in nova, eko-
loπka spoznanja o gojenju vrtnih rastlin, zelo dobrodoπel. Avtorica
po uvodnih razmiπljanjih, Ëemu imeti vrt, preide na izbor zemljiπËa
za vrt in premislek o naravnih danostih na izbrani zemlji, o svetu v
zemlji, o prehrani rastlin, o bogatitvi vrtnih tal, o kolobarjenju, o iz-
boru in vzgoji sadik ali semen, o setvenem naËrtu, o pridelavi v zaπ-
Ëitenem prostoru, o boleznih in πkodljivcih, ki jih lahko zatiramo
tudi naravno, o pobiranju sadov... NatanËno tudi opiπe veË kot 60
vrtnin z naπih krajev. Obseæni priroËnik - ima veË kot 300 strani in
lepe fotografije - je napisan bralcu prijazno in bogato s πtevilnimi za-
nimivostmi. Zaloæba KmeËki glas.

PRISLUHNIMO KONJU
Vodnik v svet konjev je napisala Maksimiljana
Marinπek, psihologinja, poznavalka konj, hipote-
rapevtka in ustanoviteljica druπtva za terapijo s
pomoËjo æivali. Navduπil bo vse, ki se æelijo dru-
æiti s temi Ëudovitimi æivalmi, ne glede na to, ali so
zaËetniki ali izkuπeni, lastniki konj, rejci, trenerji konj, rekreativni ja-
haËi, tekmovalci ali uËitelji jahanja. Knjiga je razdeljena na poglav-
ja, ki govorijo o konjevih zaznavah, o nagonih, ki ga vodijo, o ko-
njevem socialnem æivljenju, o njegovi potrebi po igri, o njegovih spo-
roËilih, o tem, kako razmiπlja, kakπne so vedenjske teæave in motnje
pri konjih, kako se prehranjuje... Na koncu pa πe o njegovi vlogi pri-
jatelja, sodelavca in terapevta. Vodnik je napisan zanimivo in teko-
Ëe, bralcu zelo prijazno. Opremljen je s pojasnjevalnimi skicami in
πtevilnimi avtorskimi fotografijami, ki sicer niso vse po vrsti estetsko
dovrπene, zato pa so zelo povedne - odliËno ujamejo in razloæijo go-
vorico konjevega telesa. Besedilo poæivljajo okvirËki z zanimivostmi
in s poudarki poglavij. Toplo priporoËam! Zaloæba KmeËki glas. 

PRIGRIZKI IN NAREZKI 
Nabodalca, zalogajËke, krekerje, kanapeje,
majhne sendviËe, namaze za kruh, slano pecivo,
suπi in mamljive narezke lahko pripravimo hitro,
uËinek pa je velik. Andrej Goljat jih je v tej lepi
kuharski knjigi predstavil z mamljivimi fotogra-
fijami in ravno prav besedami. Predlogi so odli-
Ëen navdih za pogostitev z malo jedilnega pribo-

ra, kadar æelimo ponuditi nekaj majhnega, toda slastnega. Primerni
so za pogostitev veËje druæbe ali kot predjed za manjπo druæbo, za
odrasle, za otroke, za poslovne partnerje, za sorodnike in prijatelje.
Dovolj je predlogov tudi za tiste, ki ne jedo vsega - za vegetarijance
in za tiste, ki ne pokusijo niti sadja niti zelenjave. Nekateri predlogi
so preprosti in sestavine izbrskaπ doma, ko te presenetijo gostje, na
primer, peËeni kruhki s sardelnimi fileti in kaprami. Drugi so za pra-
ve sladokusce, na primer, πkampovi repki v æafranovi omaki s krom-
pirjem. Tretji so æe pravo kosilo, kot je pisani zelenjavni kroænik. »e-
trti so izjemni na pogled - takπen je predlog za otroπki narezek, v ka-
terem kraljujejo miπke in muπnice iz redkvic, moæiËki iz jajca in πop-
ki iz piπËanËje salame... Njam! Zaloæba KmeËki glas.

NA PLESU Z JANE AUSTEN
Ljubitelji Jane Austen, pozor! Pri zaloæbi Zala je
izπla poglobljena, toda prav po austenovsko igriva,
zabavna, iskriva in pronicljiva knjiga, ki pripove-
duje, kako so plesali Jane in junakinje ter junaki
njenih knjig. Susannah Fullerton, avstralska lite-
rarna kritiËarka, izjemna poznavalka Jane Austen in njenega Ëasa,
podaja celosten vpogled na plesne dogodke Janinega Ëasa in druæ-
be. Razloæi, Ëemu imajo v njenih romanih plesi tako veliko vlogo,
pove, kako se je bilo treba za ples obleËi, kakπen je bil plesni bon-
ton, kaj se je plesalo, kje si se nauËil plesati, kako je potekal plesni
veËer, kdo je igral, koga si lahko sreËal, kako si spoznal partnerje,
kaj je pomenilo z nekom plesati prvi in drugi ples, kdo je obsedel
in kdo le gledal... Kot primere vpleta osebe, dogodke in citate iz ro-
manov Jane Austen. Vmes spretno pritika drobce iz pisem, ki raz-
krivajo pisateljiËine intimne misli. »eprav menite, da njene roma-
ne znate na pamet, se vam ob branju te knjige odpirajo Ëisto novi
razmisleki, novi podpomeni in novi odnosi med literarnimi liki. To
je odliËna darilna knjiga, toda ne pozabite je podariti tudi sebi!
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— Za starπe, vzgojitelje in mentorje —
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