
EH, SRCE TI MOJE LJUBLJENO
Pri zaloæbi MK so izπle v zbirki Kondor izbrane pesmi
Toneta PavËka v izboru Matjaæa Kmecla, ki je napisal
tudi spremno besedo. Obseæna knjiga je dragoceno
poslednje darilo vsem, ki nosijo PavËkovo poezijo bli-
zu srca. Ima kar 416 strani, na katerih je zajet celoten
pesnikov ustvarjalni lok, ki se je zaËel v letu 1954 s pe-
smimi iz zbirke Pesmi πtirih in konËal z zadnjo samostojno zbirko An-
geli leta 2012. Za Ëisto zadnjo pesem PavËkovega bogatega opusa je
Kmecl izbral pesem Angel za srce, z verzom, ki je ganljivo preprosta
proπnja æivljenju: ≈Eh, srce ti moje ljubljeno! Bodi πe, vsaj πe malo!«
Kdor je ljubil - in izgubil - razume. Poglobljena spremna beseda Matja-
æa Kmecla pojasnjuje, kaj je vplivalo na izbor pesmi, vsebuje pa tudi oris
avtorjevega æivljenja in dela, ter dragoceno literarno analizo. Knjigi da-
jeta πe dodano vrednost PavËkovo besedilo O sebi iz prve roke (iz leta
2008) in pa preseneËenje - πe neobjavljene pesmi, zbrane v poglavju z
duhovitim naslovom Prevzete in povzete pesmi ali izposoje in kraje pri
mojstrih. Na koncu knjige je do sedaj najpopolnejπa bibliografija Tone-
ta PavËka, ki jo je sestavil Matjaæ HoËevar. Zaloæba MK.

BARJANSKI OTROK
Fergus je na pragu æivljenja. UËi se za maturo, pogleduje
za dekleti, πe kar dobro prenaπa druæbo mlajπih sester, uæi-
va v teku Ëez barje... Pa vendar ni brez skrbi, saj æivljenje
na politiËno eksplozivni meji Severne Irske ni prijazno do

nikogar. Njegov starejπi brat, ki je v zaporu zaradi irskega politiËnega
boja, je zaËel z gladovno stavko. Za druæino je njegova odloËitev teæ-
ka, saj je eden izmed njegovih sozapornikov æe umrl. Potem pa Fergus
na barju naleti na mumificirano truplo deklice iz kamene dobe. Dekli-
ca je bila ritualno umorjena. Zakaj? Za kaj? Bolj ko se napetosti zara-
di bratove gladovne stavke in Irske republikanske armade dvigujejo
proti vreliπËu, jasneje in bolje Fergus sliπi glas æeleznodobne deklice.
Arheologi postopoma odkrivajo vedno veË podrobnosti o njeni smrti,
Fergus pa vedno pogosteje sanja njeno zgodbo, srhljivo podobno nje-
govi lastni. Æeleznodobna deklica je bila ærtvovana. Bo moral umreti
tudi Fergus, ki je ravno odkril ljubezen in zagledal pot v drugaËno æiv-
ljenje? Zgodba bralca s svojo resnobno lepoto, sporoËilom in simbol-
no globino pripovedi - avtorica je Siobhan Dowd - pretrese, mu prev-
zame misli in zleze v srce. Toplo priporoËam! Zaloæba Zala. 

DRAGOCENO DARILO ZGODB 
Poznate knjige iz zbirke Zgodbe za duπo, ki jih zbi-
ra in ureja Boæo Rustja? Osem jih je æe izπlo, ta je
deveta. Vsaka vsebuje kratke zgodbe za razmislek,
takπne, ki vas nasmejejo, ganejo, povrnejo upanje,
utrdijo vero, zresnijo in povabijo v razmiπljanje. To
so zgodbe, ki jih moraπ najprej pretresti, se oprede-
liti, nato pa jim prikimaπ. Iz njih dihata æivljenjska

modrost in toplina besed prijatelja. Mnoge zgodbe so Ëisto kratke.
Nobena ni tako dolga, da si je ne bi mogli zapomniti in je kasneje
deliti πe z nekom, ki vam je drag. Vsebina zgodb med seboj ni po-
vezana, saj se dotikajo πtevilnih vidikov Ëloveπkega bivanja. Zgod-
be so kot biseri, nanizani na ogrlico, vezna nit pa je vera. Knjiga bo
zato πe posebno vπeË kristjanom, vendar ne le njim, saj so sporoËi-
la zgodb univerzalna. Zgodbe (101 zgodba!) so zbrane v poglavja:
Nasmejte se, Zadovoljstvo v æivljenju, Ne sodi prehitro, Iskreno
pred Gospodom, Ti si v tem kruhu, Po ærtvi v svetlobo vstajenja,
Kako se pogovarjati s Ëlovekom in z Bogom? Knjiga je lahko tudi
lepo darilo. Zaloæba OgnjiπËe.

VITEZ IZ SEDMIH KRALJESTEV
Oboæevalci kralja fantazijskih romanov Georga R. R.
Martina, pozor! Pri zaloæbi MK je izπla knjiga, ki je
kompilacija treh del: Klativiteza, Zapriseæenega meËa
in Skrivnostnega viteza. Gre za napete in soËne zgod-
be, ki pripovedujejo, kaj se je zgodilo devetdeset let
pred dogodki v Igri prestolov iz zbirke knjig Pesem
ledu in ognja. (Za tiste, ki πe niste posveËeni v zbirko, naj povem, da
je dogajanje postavljeno v sedem kraljestev na celini Westeros, v svet,
ki je zelo podoben srednjeveπki Evropi. Bralec zlahka ugleda vzpored-
nice s sedanjo realnostjo, saj ≈igre moËi« niso vezane na kraj in Ëas.
Zgodba opisuje politiËne igre vladarjev sedmerih kraljestev skozi oËi
osmih likov.) Tri zgodbe v tej knjigi so osredotoËene na klativiteza
Dunka in njegovega oprodo Egga. Ko se sreËata, je rodbina Targaryen
trdno na æeleznem prestolu, kljub nedavni dræavljanski vojni. Dunk se
po smrti viteza, ki mu je sluæil kot oproda, odloËi postati klativitez, ne-
navadni deËek Egg pa se mu ponudi za oprodo. Toda njune pustolovπ-
Ëine πe zdaleË niso tako vzviπene in idealne kot pojejo pevci v viteπkih
pesmih... Zaloæba Mladinska knjiga.

POROKA
Nicolas Sparks, pisatelj πtevilnih prodajnih uspe-
πnic, v tej knjigi nadaljuje zgodbo iz Beleænice, v
kateri smo spoznali veliko ljubezensko zgodbo
med Noahom in Allie Calhoun. Tokrat se osredo-
toËa na ljubezen njune hËere Jane in njenega mo-
æa Wilsona. Njun zakon je na teæki preizkuπnji, saj

se zdi, da je ljubezen v desetletjih po poroki, nekje na æivljenjski
poti med Janinimi vsakdanjimi obveznostmi in Wilsonovim lojal-
nim delom v sluæbi - izpuhtela in obledela v navado skupnega æiv-
ljenja. Kako slabo jima kaæe, se Wilson zave, ko vidi, kako je Jane
prizadelo, ker je pozabil na obletnico njune poroke. Ga sploh πe lju-
bi, ko pa ji duπo lahko napolnijo le πe drugi ljudje? Je ljubezen
sploh mogoËe obuditi? Wilson se boji, da je prepozno. Zato se po
nasvet zateËe k tastu. Noah je sedaj æe starec, tik pred smrtjo. Allie
je æe mrtva, a zanj ne. Bi mu lahko povedal skrivnost nesmrtne lju-
bezni? Lahkoten roman, ki pogreje duπo in napolni srce, govori o
tem, kako mogoËna sila je ljubezen in kako dolgoroËne posledica
ima, saj moËna ljubezen zmore sijati toplino celo v æivljenje druge
in πe tretje generacije. Zaloæba UËila International.

HRANLJIVA RASTLINSKA
SUHERHRANA
Superhrana so hranilno najbogatejπa æivila, ki sodi-
jo v vrh zdrave prehrane. To so polnovredna, mini-
malno procesirana æivila rastlinskega izvora, ki
vsebujejo πiroko paleto zdravju koristnih snovi, s
katerimi blaæijo vnetne procese, upoËasnijo stara-

nje, prepreËijo kroniËne bolezni, jih izboljπajo, viπajo nivo energije, po-
magajo premagovati stres, izboljπajo razpoloæenje, razstrupljajo telo...
Knjiga opisuje 50 najbolj priljubljenih superæivil ter razloæi njihovo de-
lovanje in zdravstvene koristi. Predstavlja tista, ki jih pri nas dobro
poznamo, na primer, brusnice, murve, rakitovec, brokoli, regrat... in
manj znane, na primer, yacon, semena sacha inchi, cupuaçu. Æivila so
razporejena v poglavja o (super) jagodah, sadju, zelenju, zelenjavi,
stroËnicah, oreπËkih, semenih, zaËimbah, zeliπËih in tonikih. Za vsako
svetuje, kako ga vkljuËiti v svojo vsakodnevno prehrano, doda pa πe
50 receptov za solate, glavne jedi, malice, juhe, omake, napitke in po-
sladke, ob katerih se ti pocedijo sline. Na primer, solata iz πpinaËe in
jagod s kamu prelivom, divji riæ z granatnim jabolkom, laneni piπkoti
s koπËki Ëokolade... Zelo priporoËam! Lauri Boone, zaloæba BP.
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— Za uËitelje, mentorje in starπe —
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