
Pismo angleπki kraljici
Med platnicami te knjige je dolgo pismo, v
katerem neki mladeniË, ki se je znaπel v za-
poru, prosi angleπko kraljico, naj ga pomilo-
sti. V obupu ji razkrije resnico, ki jo je skri-
val tisoË let - nesmrten je, ker se je pogodil s
hudiËem. Pred tisoË leti je svoj Ëudoviti meË,
ki ga je skoval iz nebeπkega æeleza - in bi
morda z njim lahko pogubil celo Hudobca
samega - zamenjal za veËno æivljenje in bo-
gastvo. Zgodba razkriva njegovo æivljenje skozi stoletja, skozi
Ëas in prostore, vojne in mir, umetnostne tokove, druæbene in
ekonomske spremembe. SreËa izjemne osebnosti, udeleæi se od-
krivanja Novega sveta, opazuje, kako svet spreminjajo izumi...
Stalnici v toku tisoËletnih sprememb sta le junakova ljubezen do
πahovske igre, ki simbolno odraæa spremembe sveta in - njegova
veËna osamljenost. Roman lahko beremo kot drugaËen povzetek
zgodovine Evrope, izviren pogled na zgodovino πahovske igre, ali
pa kot iskanje odgovora na vpraπanje o smislu æivljenja. Ugane-
te, kaj ujetnik v pismu prosi angleπko kraljico? Vicenç Pages Jor-
da, zaloæba KUD Sodobnost International.

Rosie in pradedek
Rosie vsako sredo obiπËe pradedka. Stari moæ je
nekoË davno v Ameriko pribeæal iz Evrope, iz
majhne avstrijske vasice. Njegova judovska druæi-
na je ostala tam in zato izginila v nacistiËnih tabo-
riπËih. Pradedek je samotar, a Rosie je odloËna de-
klica, ki ve, kako ga izbezati iz lupine spominov,
da ji pripoveduje zgodbe iz starega sveta, ob kate-
rih se vËasih smejiπ, dobiπ kurjo polt, se zamisliπ,
pa tudi kdaj razjeziπ. Pripoveduje ji o minulih Ëa-

sih in davno mrtvih ljudeh, toda te zgodbe so nabite s sporoËili in
veËno veljavne. Deklica v starËevo pripoved z vsakdanjimi dogod-
ki vnaπa sodobnost, zmes pa je æiva, brsteËa tvarina, ki poskuπa
razloæiti svet. Za Rosie, sodobno judovsko deklico, ki raste v ame-
riπkem velemestu, je pradedek veË kot le vez s koreninami, je oËe-
tovska figura in moËna moralna ter Ëustvena opora. Na koncu
knjige je slovarËek manj znanih æidovskih besed. Michael Köhlme-
ier, Monika Helfer, ilustracije Barbara Steinitz, zaloæba eBesede.

Delo s teboj me ubija
Na delovnem mestu vedno najde nekdo, s
katerim imamo teæaven odnos. Sodelavec, ki
sabotira delo, pa bi morali z njim tesno sode-
lovati, nekdo ki priËakuje, da bomo zanj la-
gali in mu krili hrbet, nekdo, ki nam pripo-
veduje neprijetne zasebne podrobnosti, πef,
ki teæave reπuje z zadiranjem ali prezirom,
podrejeni, ki nevestno opravlja svoje delo...
Ta knjiga razËlenjuje razliËne situacije. Sve-

tuje, kako se izviti iz Ëustvenih pasti in uËinkovito reπiti zagato. Po-
vsem konkretno svetuje ravnanje na treh ravneh - najprej telesno in
Ëustveno sproπËanje, nato pa aktivno reπevanje teæav. Svetuje pa
tudi natanËno opazovanje lastne vloge v sluæbi. Morda nam ni
vπeË, da smo v sluæbi nevidni, podrejeni, klovnasti, superjunaki, ki
vse naredijo πe namesto drugih... Knjiga nudi oporo pri uvidu svo-
jega vedenjskega vzorca in pokaæe pot do pogleda na dogajanje z
novega zornega kota, kar je trdna podlaga za dosego izboljπanja.
Katherine Crowley, Kati Elster, zaloæba Chiara. 

PustolovπËina 
osebne preobrazbe
Malo kdo med nami æivi v idealnih okoliπËinah
- ima le zanesljive prijatelje, spoπtovanja vred-
nega πefa, iskrene sodelavce, vedno neproble-
matiËne otroke in partnerja, ki ga ljubi, ceni in
podpira. Kdo vsaj obËasno ne pomisli, da vse
skupaj nima smisla, da je notranje izpraznjen,
da nima razloga za samozavest? In vendar vse
ni odvisno le od drugih! Kako svoje æivljenje doæivljamo in kako se
z njim sooËamo, je v marsiËem odvisno od glediπËa in od notranje
moËi, da se s stanjem sooËimo. PriroËnik je namenjen ljudem, ki so
pripravljeni kaj spremeniti, da svoje æivljenje izboljπajo - da ohrani-
jo duπevno zdravje, doseæejo notranji mir in veËjo kvaliteto æivlje-
nja. Napisan je bralcu prijazno, vendar nikakor ni πe en instant pri-
roËnik. Avtorica skrbno analizira dogajanja in odkrito pove, v ka-
terih toËkah ste lahko svoje sreËe kovaË. Pri tem Ërpa iz dolgoletne
terapevtske prakse, primere pa jemlje iz okolja, ki nam je kulturno
blizu. Ljubica UdoviÊ-VraniÊ, zaloæba eBesede. 

Butalci - integralna 
jubilejna izdaja
Ob 70. letnici je zaloæba MK izdala sedem ju-
bilejnih izdaj - najboljπega slovenskega, kar so
izdali v sedmih desetletjih. Med izbranimi so
tudi Butalci Frana MilËinskega, ki so v jubilej-
ni knjigi zasijali v razπirjeni, integralni izdaji.
Ponaπa se z neokrnjenimi teksti - avtorja so
lektorji, uredniki, prepisovalci in stavci kasneje

mnogokrat ≈popravljali« - in z ilustracijami Franceta Podrekarja iz
prve knjiæne izdaje Butalcev. Integralna izdaja povezuje kar 42 bu-
talskih zgodb, kar je veË, kot smo jih poznali do sedaj, ker je med-
nje vkljuËeno πe sedem prezrtih in dve napol butalski, kot pojasnju-
je Barbara Simoniti, poznavalka Butalcev in literature nonsensa, ki
je zgodbe zbrala in preËistila kasnejπih napak ter sprememb. Izda-
jo je obogatila πe z opombami ob zgodbah in slovarjem manj zna-
nih besed ter z zelo poglobljeno spremno besedo, ki obsega kar po-
lovico knjige. Zgodbe so 100 let po nastanku πe vedno æive, sveæe,
soËne in æmohtne, hentano zabavne, pa tudi aktualne, zato je to go-
tovo knjiga, ki sodi na polico vsake butalske druæine. 

Dragi Vincent
Tara je tako nadarjena za slikarstvo, da se s pod-
poro uËiteljice pripravlja za sprejem na likovno
akademijo. Izven pribeæaliπËa ustvarjanja pa je
njeno æivljenje kaos, naporno delo in Ëustvena
praznina. Pri sedemnajstih je negovalka negibne-
mu oËetu, æivemu truplu, ponoËi za preæivetje
druæine dela v domu za ostarele. Z mamo, hlad-
no in ostro kot britev, sta sovraænici. Najhuje pa

je, da ne more preboleti smrti starejπe sestre, svoje edine prija-
teljice in zaveznice. Zdi se, da slabπe ne bi moglo biti, a zgodba
se spusti πe globlje. V iskanju resnice, kako in zakaj je umrla
ljubljena sestra, si Tara razpraska duπo, ob tem pa odkrije stra-
πno skrivnost svoje mame in oËeta ter deæele, iz katere sta se iz-
selila. SooËenje pa je æe odriv v boljπe æivljenje. Roman je pre-
pleten s toliko ljubezni, upanja in odpuπËanja ter toliko Ëudovi-
timi ljudmi, ki Taro spodbujajo, da je vse prej kot Ërn. In Ëemu
Vincent v naslovu? Tara obËuduje van Gogha, njena zgodba pa
je nekoliko podobna njegovi. Mandy Hager, zaloæba Miπ. 
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