
KAKO SEM VZGAJAL DVOJ»KA
Starπi, tudi bodoËi starπi in stari starπi, pozor! Tole ni
priroËnik za vzgojo dvojËkov, to je medikament, bal-
zam za starπevsko duπo, terapija smeha za vse, ki
imajo preluknjane noËi in naporne dneve, ki hodijo
domov otovorjeni s paketi pleniËk in kadar so za ne-
kaj minut prosti, takoj pomislijo, da je nekaj narobe,

da so pozabili na nekaj pomembnega. Pa Ëe imate enega otroka ali dva
ali tri, kot avtor te knjige. Knjigo, ob kateri ne moreπ, da se ne bi na-
smejal ali krohotal vsaj enkrat na stran - Ëe se ne, vas mora zaskrbeti
- je namreË napisal Vanja BuliÊ, oËe, zelo znan beograjski novinar, pi-
satelj in avtor vrste scenarijev za TV nadaljevanke beograjske televizi-
je, ob katerih se je nekoË smejala vsa Juga. Tudi ta soËna knjiga prikli-
Ëe pred oËi æivo podobo dogajanja od trenutka, ko oËe devetletnega
sina izve, da je æena znova noseËa, do trenutka, ko izve, da nosi dvojË-
ka. Ampak to je πele zaËetek vrtiljaka druæinskega dogajanja, ki Ëlove-
ka spravlja ob pamet, toda tudi napolni æivljenje. Skrbeti za enega
otroka ni kar tako, skrbeti za dva ali tri, pa vnese v æivljenje πe drugaË-
no dinamiko. Knjiga se zakljuËi s priËevanji dvojËkov, Ëlanov sloven-
skega druπtva DvojËek. Zaloæba Forum 7.

PRIMORSKA ZGODBA
Za skromno naslovnico se skriva velika zgodba o malih lju-
deh v prelomnem Ëasu polpreteklega dogajanja. Sladka je
grenka, boleËa in lepa, takπna, ki grebe po globinah srca. Zelo
osebna je, toda trdno umeπËena v majhno vaπko skupnost, ki
jo prizadenejo viharji zgodovinskega dogajanja. Zgodba se
zaËne, ko hËi takoj po materini smrti, v Ëasu pred pogrebom,

naleti na materine dnevniπke zapiske, na ganljivo iskreno meπanico
osebne izpovedi, spominov, osebnih obraËunov z boleËino preteklosti,
preæete s toplino ljubezni do druæinskih Ëlanov, hkrati pa tudi arhiv sod-
nih in drugih uradnih listin, ki priËajo o usodah komaj preteklega Ëasa.
Roman je zmes posmrtnega dialoga med hËerko, ki je sama babica in
njeno pravkar umrlo materjo. Hkrati pa je tudi zgodba o ljudeh s Kra-
sa, neke vrste skupinski portret ljudi iz GoË, majhne vasice ob prepad-
nem robu, kjer se kraπka burja lomi v Vipavsko dolino. Gosta meπani-
ca Ëustev in realistiËnih zapisov, osebnih in kolektivnih spominov z lju-
beznijo govori o ljudeh, ki so nam umrli, za tiste, ki nas bodo nasledili.
Marija Mercina, zaloæba Zadruga Goriπka Mohorjeva.

»UDO
Si predstavljate, da imate desetletnega sina, ki ima æe
od rojstva tako iznakaæen obraz, da je moral prestati
sedemindvajset operacij, pa πe vedno vsi buljijo v nje-
gov obrazek, vi pa morate deËka na pragu najstniπtva
prviË poslati v πolo, v kruto okolje vrstnikov? Vi ga
ljubite takπnega, kakrπen je in kakor si zasluæi, toda ali
bodo drugi v njem prepoznali Ëloveka? Se bo moral nezaπËiten sooËi-
ti z zunanjim svetom? Ta Ëudovita knjiga je duhovita pripoved deËka,
nadarjenega, bistrega in pronicljivega opazovalca. Pripoveduje o sebi,
o Ëlanih svoje druæine, o soπolcih, prijateljih in uËiteljih, o dogajanju.
V njegovo pripoved se meπajo glasovi bliænjih - starejπe sestre, njenega
fanta, novega soπolca, nove prijateljice... Ta mnogoglasnost daje deË-
kovi pripovedi nove dimenzije, saj se bralec nenadoma zave vzpored-
nic in loËnic. Celota je kot reka æivljenja, ki πepeta o soËutju, empatiji
in sprejemanju vsakogar. Pretresa naπa lastna ravnanja in naπ odnos
do drugih. Ne, ta knjiga zagotovo ni samo zabavna, toda tudi samo
trpka ne. Je branje, ki te odpelje na pravo Ëustveno popotovanje do
spoznanja, Ëemu je prijaznost ena najpomembnejπih Ëloveπkih vrlin. R.
J. Palacio, zaloæba Ocean.

O»ETOVA PISMA H»ERKI
Prijanka Gandhi Vadra, vnukinja Indire Gandhi, je
neko poletje prebrala pisma, ki jih je 55 let prej njen
pradedek Jawaharlal Nehru (prvi ministrski pred-
sednik Indije) napisal njeni babici. Pisma, ki jih je
oËe napisal desetletni hËerki, so jo prevzela in v njej
prebudila spoπtovanje do Ëloveka, ki kljub pomembnemu delu ne
pozabi na hËerko in na njeno izobrazbo. Deklica je tisto poletje res
morala preæiveti brez oËeta, a je dobivala od njega vrsto skrbno za-
stavljenih pisem, ki so ji pripovedovala zgodbo o Zemlji, o Ëloveπ-
kih civilizacijah, o naravi, o zgodovini, o rasah, o jezikih, o praËlo-
veku... »eprav so bila pisma napisana leta 1928 - od tedaj priπlo do
marsikaterega novega odkritja - in Ëeprav so bila namenjena hËer-
kici, so Nehrujeva pisma πe vedno navduπujoËa. Iz njih sije sveæina
duha, πirina polja zanimanja, razgledanost, navduπenje in Ëudenje
nad æivljenjem, nad naravo in nad doseæki Ëloveka. Knjiga pisem
tudi danaπnjim otrokom ponuja vpogled v zgodnjo zgodovino Ëlo-
veπtva, odrasli bralec pa bo znal ceniti Nehrujeva opozorila na te-
meljne vrednote, ki bi lahko resniËno izboljπale svet. Jawaharlal
Nehru, Zaloæba KUD Sodobnost International.

NIKOGAR©NJI FANTJE
ZaËne se kot πe en πolski izlet, πe ena orientacijska
ekskurzija po divjini, ki mulariji ne diπi preveË, nato
pa se nenadoma vse zaplete. Najprej se zdi, da so
πtirje najstniki le izgubili naslednjo orientacijsko
toËko, potem pa se izkaæe, da je vse veliko bolj
skrivnostno. Njihovi pametni telefoni ne delujejo.

PriËne se silovito neurje, ki fante prisili, da v zasilnem zakloniπËu v
goπËavi preædijo vso noË. Toda naslednje jutro, ko se vrnejo domov,
se zgodi nekaj straπnega - zdi se, da so prestopili v neko drugo ra-
ven realnosti. Tu so πe stavbe in ljudje, njihove druæine, prijatelji in
dekleta, a njih nihËe ne pozna veË. Niti lastni starπi, niti prijatelji,
niti soπolci. Vrnili so se v svet, v katerem sploh niso obstajali. Naj
se borijo ali prilagodijo? Kaj se je zgodilo? Kako bi lahko vsi izgu-
bili spomin nanje? Ni nikogar, ki bi vedel kaj veË? Fantje v spreme-
njenem svetu iπËejo sledi, ki bi jim razloæile, kaj se je zgodilo. Je vse
skupaj kako povezano z napadom roja Ëebel in Ëudno postavo s ka-
puco? So fantje zmotili nadnaravne sile? Napeta mladinska krimi-
nalka Elise McCredie je izπla pri zaloæbi Skrivnost.

1000 ANGLE©KIH BESED
1000 ITALIJANSKIH BESED
1000 NEM©KIH BESED
Pri zaloæbi Narava so izπli trije ilustrirani slovarji s po 1000 be-
sedami. Njihova posebnost so prikupne ilustracije. Ob ilustra-
cijah so natisnjene posamezne besede, ki so s Ërto povezane z
doloËenim predmetom, æivaljo, Ëlovekom, rastlino, podrob-
nostjo... Besede so tako neposredno povezane z videnim, ob
vsaki besedi pa je tudi zapis pravilne izgovarjave in slovenski
prevod. Namen slikovnega slovarja je olajπati pomnjenje, saj se
beseda laæe usidra v spomin, Ëe jo spremlja vizualna podoba,
hkrati pa je uËenje novega besediπËa tudi veliko bolj zabavno.
Slovarji imajo manjπi format, da jih lahko nosimo s seboj in
prebiramo med Ëakanjem ali za razvedrilo. Ilustracije prikazu-
jejo situacije, s katerimi se sreËujemo vsak dan: v domu, v me-
stu, v trgovini, v restavraciji, v uËilnici, v hotelu, na æelezniπki

postaji, na poπti, v naravi, na poËitnicah, pri πportu, na praznovanju...
Vsakemu tematskemu poglavju sledijo koristni stavki (fraze), na kon-
cu pa je πe priroËen slovensko-angleπki (italijanski, nemπki) slovarËek.
Slikovni slovar je namenjen otrokom, pa tudi odraslim, ki æelijo usvo-
jiti osnovno besediπËe tujega jezika. 
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— Za uËitelje, mentorje in starπe —
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