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PustolovπËina osebne
preobrazbe 2
Druga knjiga cenjene hrvaπke psihologinje
Ljubice Uvodi?-Vrani? govori o Ëustvih, ki
so pomembna za sploπno zadovoljstvo z
æivljenjem. Prvi del knjige je posveËen lju-
bezni, evoluciji ljubezenskega odnosa, spol-
nosti in enakopravnosti v odnosu. Drugi,
osrednji del knjige, obravnava zelo raznoli-
ke teme - od vpraπanja, kaj je kiË in kaj izvirnost, do tega, kaj
je veπËina polemiziranja in zakaj dajemo darila - a ima skupno
rdeËo nit. Gre za pretresanje vsakdanjosti, ki jo moramo spre-
meniti, Ëe æelimo doseËi osebno preobrazbo. »e æelimo zaæiveti
bolj polno, zadovoljno, smiselno, je namreË brezplodno kriviti
druge ali okoliπËine. Iskati je treba poti osebne preobrazbe.
Tretji del knjige pa so ≈psihodrame« - kratka dramska besedila
za veË igralcev (sestra, brat, mama...), ki obravnavajo znaËilne
situacije. Uporabna so na delavnicah osebne preobrazbe. Knji-
ga deluje sproπËeno, optimistiËno in zabavno, Ëeprav govori o
boleËih temah. Zaloæba eBesede. 

Vzgajanje tehnoloπke 
generacije
Za otroke je svet, ki ga obvladujejo tehnoloπke
naprave in povsod prisotni mediji, vsakdanjost,
v katero so bili rojeni. Starπi pa vidimo tudi ne-
varnosti, ki jih omogoËajo nove naprave, velika
moË popularne kulture in slepo pridobitniπtvo.
Kako v takem okolju vzgojiti otroka, da bo æivel
zdravo, modro, srËno in v skladu s pravimi na-

Ëeli? Dr. Jim Taylor se v obseænem priroËniku za starπe osredo-
toËa na povsem konkretne teme, ki so pomembne v vsakdanjem
druæinskem æivljenju in pri vsakdanji vzgoji. Na primer, koliko
naj otrok uporablja naprave z zasloni, kako oblikovati druæin-
ske vrednote, da bodo trdne, toda v skladu s Ëasom, kaj storiti,
Ëe niso v skladu s popularno kulturo, kako doseËi, da bo otrok
videl svet okoli sebe nepopaËen, da bo znal poskrbeti za svoje
zdravje... PriroËnik vam bo pomagal najprej zaπËititi otroke
pred slabimi vplivi, nato pa jih v Ëasu odraπËanja pripraviti na
samostojno sooËanje z realnostjo. Zaloæba Hiπa knjig. 

Kako z igro spodbujati
miselni razvoj otroka
PriroËnik nevrofiziologa Ranko RajoviÊa,
avtorja programa za nadarjene otroke, ki se
v Sloveniji izvaja na Pedagoπki fakulteti Uni-
verze v Ljubljani, in gostujoËega predavate-
lja na Univerzi na Primorskem, je namenjen
spodbujanju optimalnega razvoja predπol-
skih otrok. PriroËnik temelji na najnovejπih

izsledkih o delovanju moæganov. Vzgojiteljem in starπem predstav-
lja program, v katerem s preprostimi vsakdanjimi dejavnostmi
otrokom dajemo pomembne razvojne spodbude za vsestranski te-
lesni in intelektualni razvoj - za razvoj motorike, pozornosti, diver-
gentnega razmiπljanja in pridobivanja funkcionalnega znanja. »e
naj bo otrokov razvoj poln, ga ne smemo spodbujati k uspeπnosti
le na nekaterih izmed naπtetih podroËij. Bralcu prijazno napisani
teoretiËni del priroËnika dopolnjujejo πtevilne praktiËne vaje, pri-
meri in fotografije. PriroËnik odlikujejo jasen koncept, razumljivost
in povednost. Zaloæba MK. 

Projekt otrok
Ko Rosie zanosi, Don priËne s projektom
≈Otrok«. Za inteligentnega mladega znans-
tvenika bi æenina noseËnost ne smela biti pre-
velik zalogaj, pa Ëeprav je nenaËrtovana. Am-
pak profesor Don je nepopravljivo neroden v
socialnih odnosih. Valjaπ se od smeha, ko pri-
poveduje o svojih nerodnostih, nevednosti o
noseËnosti in dojenËkih, pa tudi o napaËnih

prepriËanjih. Ampak smejiπ se zato, ker se v Donu in Rosie prepoz-
naπ. (Vsaj jaz sem se.) Don si nakoplje goro teæav, ki se zaËnejo s
sumom pedofilije, ker snema malËke na igriπËu, da bi prouËil nji-
hovo vedenje. Teæave se kopiËijo, med reπevanjem pa Don doæivi
marsikaj, zaradi Ëesar priËne konËno rasti v moπkega, ki bo zmo-
gel biti dober oËe, pa tudi boljπi partner, saj uvidi napake, ki so pri-
jateljem uniËile zakon in zagrenile starπevstvo. Zave se predsodkov
in strahov, povezanih s starπevstvom. Zabavno in lahkotno branje
priporoËam kot uËbenik vsem bodoËim starπem, πe posebno pa
oËetom. Graeme Simsion. Zaloæba MK.

Alkimija spolne energije
PriroËnik uËi, kako lahko po taoistiËnih
naËelih spolno energijo preobrazimo v notra-
njo zdravilno energijo. Spolna energija je na-
mreË moËna ustvarjalna sila, ki lahko obnav-
lja telo, Ëe se nauËimo, kako naj jo zberemo
in preoblikujemo v ≈Ëi« - energijo æivljenjske
sile. Mojster, ki obvlada pet stopenj obvlado-
vanja Ëi, bo znal ustvariti neprekinjeno ener-
getsko zanko, ki bo potovala po telesu, nato

pa bo energijo shranil v organih in treh energetskih srediπËih:
moæganih, srcu in spodnjem delu trebuha. Ko je Ëi uravnoteæen,
ga lahko preoblikuje v koristnejπe energije, nato pa Ëi πe poveËa
in razπiri tako, da se poveæe s kozmiËno energijo, ki obstaja izven
nas, v vesolju, in jo posrka vase. Tako pretaka energijo taa, zato
æivljenje zanj ni veË naporno. Knjiga razlaga vaje in postopke,
kako to doseËi. In zakaj je v naslovu beseda alkimija? Ker bi tem
postopkom lahko rekli tudi notranja alkimija. Mantak Chia, za-
loæba Cangura.

Middlemarch
Middlemarch, ki ga je George Eliot oziroma
Mary Ann Evans, ki se je skrivala za moπkim
psevdonimom, napisala leta 1872, velja za naj-
veËji angleπki roman. Sliπi se neverjetno, a v
slovenπËino je bil preveden πele sedaj. Dogaja-
nje v romanu se odvija v majhnem angleπkem
mestecu, v Ëasu, ko veliki svet in industrijska
revolucija æe priËenjata hitro spreminjati tradi-
cionalno æivljenje podeæelske gospode. Prihaja æeleznica, trgovi-
na z blagom ne zagotavlja veË dobrega æivljenja, politiËni sistem
se maje, verska nesoglasja so moËna, odnosi med æenskami in
moπkimi se spreminjajo... In vendar se roman bere sveæe, sodob-
no. Morda zato, ker je prodorna in bogata meπanica humorja,
modrosti, drame, patetike, globokih resnic, trdne vere, zahrbtno-
sti, licemerstva, izdaje, sovraπtva do tujcev, æelje po moËi, mani-
pulacij..., pa tudi lepe ljubezenske zgodbe. Je hkrati dokument
Ëasa, ki je nepreklicno minil, in pronicljiva analiza vedno enakih
Ëloveπkih znaËajev. »e boste letos prebrali le en roman, priporo-
Ëam tega! Zaloæba Miπ. 
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Polona ga æge
Polona Poægan, priljubljena TV voditeljica,
je po kuharski oddaji ≈Polona ga æge« v so-
delovanju s Petrom Bratuπo, reæiserjem od-
daje in avtorjem fotografij v tej knjigi, pri-
pravila πe tiskano izdajo. To je knjiga, iz ka-
tere diha veselje do æivljenja in ljubezen do
hrane. Recepti so poklon raznolikosti oku-
sov, sveæim sezonskim sestavinam, diπeËim
zeliπËem in lepoti posod ter pogrinjkov. Seveda gre za ≈zdrave« re-
cepte, ki so bolj ali manj preprosti, bolj ali manj znani in bolj ali
manj hitro pripravljeni. A πe bolj kot vse naπteto iz knjige diha nav-
duπenje nad uæitkom hrane, ki je dobra in lepo postreæena - tako
kot na osupljivo lepih fotografijah v knjigi. Recepti so urejeni kla-
siËno, po jedeh: juhe, paπte in riæote, meso, ribe, zelenjave in prilo-
ge, solate, sladice in ≈malo meπano«. Vseh skupaj je 80, tako za po-
kuπino pa naj jih nekaj naπtejem: gobova juha z ajdovo kaπo in
prπutom, riæota s kislico, pujsovi uhlji, postrv s koromaËem, zele-
njavni Ëips, pehtranova solata, malinova granita, grisini s pestom iz
rdeËe pese... Zaloæba BP. 

Vse leto 
Zulejka Javerπek, avtorica bloga Uglaπena kuhi-
nja, je napisala navduπujoËe lepo knjigo s preteæno
veganskimi recepti z domaËe kmetije na Ko-
roπkem. Knjiga moËno presega obiËajno kuharsko
knjigo. Seveda v prvi vrsti predstavlja za recepte za
slastne jedi, a je hkrati polna pretanjeno lepih fo-
tografij hrane in narave, pa zgodb, ki priËarajo

sproπËeno prijateljsko vzduπje, zaradi katerega so jedi πe boljπe. Knjiga
je paπa za vse Ëute, ob tem pa je preprosta in iskrena. Recepti so raz-
deljeni na letne Ëase, ker se veæejo na sezonske sestavine, kakrπne bi
naπli na domaËem vrtu ali v bliænji trgovinici. Znotraj vsakega poglav-
ja so predlogi za zajtrk, prigrizek, glavne obroke, sladice in domaËe
pijaËe. Recepti so le toliko zapleteni, kot jih zmorejo zaposleni starπi
na obiËajen dan. Toda k preprostosti je primeπano toliko navduπenja
za kuhanje, izvirnosti in obËutka za lepoto, da iz knjige mamljivo za-
diπi. Po Ëem? Po roænatem stepenem brusniËnem zdrobu za zajtrk, po
buËkah z meto in limonasti polenti ter popeËenem siru za kosilo, po
bezgovih luËkah za posladek... Zaloæba Totaliteta.  

Diabetolog svetuje
Nova knjiga diabetologa Damjana Justinka, dr.
med. je namenjena vsem, ki jih pestita diabetes
tipa 1 in tipa 2 ter noseËniπki diabetes, zato bi o
diabetiËni prehrani ter o zdravem naËinu æivlje-
nja pri sladkorni bolezni radi izvedeli veË. Avtor
je znan slovenski strokovnjak, ki æe vrsto let
odgovarja na vpraπanja bralcev revije Dita, ima
pa tudi spletno ordinacijo na portalu diabetes.si.

Knjiga povzema vpraπanja, ki so jih zdravniku zastavili bolniki (ali
njihovi svojci) in zdravnikove odgovore. Branje je pouËno in zani-
mivo, pa Ëeprav z boleznijo sam (πe) nimaπ teæav. V zadnjih letih
vemo o sladkorni bolezni veliko novega, marsikdo med nami pa
ima zastarela ali celo napaËna prepriËanja. Pa tudi Ëe sami ne bi
zboleli - ali nima prav vsak med nami kakπnega bliænjega, ki ga pe-
sti sladkorna bolezen? Pristop ≈vpraπanje - odgovor« nudi razno-
likost obravnavnih tem, hkrati pa je prijazna do bralcev, ki si za-
stavljamo enaka vpraπanja. ZakljuËno poglavje o diabetiËnem je-
dilniku ima nekaj slastnih receptov. Zaloæba Zavod Diabetes. 

Mini sladice
Mini sladice so moje najljubπe sladke
skuπnjave. Majhne so, a nudijo prav toliko
uæitka kot kakπna velika sladica, primerne so
za druæinski poobedek, za postreæbo gostom
ob kavi ali Ëaju, glavna zvezda so na zabavi.
So prava paπa za oËi, Ëe ponudimo na plad-
nju veË razliËnih sladiËk, da lahko vzame

vsak veË kot eno. Ponudimo jih lahko v razliËnih izvirnih posodi-
cah, v kozarËkih in skodelicah, v modelËkih, na plisiranih pa-
pirËkih, na deski, na lepih pladnjih ali na velikih kroænikih kakor
kanapeje. Zanimiva posodica uæitek sladice πe poveËa. Knjiga, ki
sodi v zbirko Sladke skuπnjave, predstavlja preproste recepte, za
katere ne potrebujemo niËesar posebnega, niti nenavadnih sestavin
niti posebnega kuhinjskega orodja. Recepti pa so neubranljivi: li-
monina krema z borovnicami v majcenem kozarËku, mini granita
iz mandarin, ki jih serviramo v izdolbeni klementini, za dve ælici ve-
lika sladiËka iz Ëokoladno-karamelne kreme z orehi v plisiranih
papirËkih za mafine... Zaloæba UËila International.  

»lovek o psu - 
pes o Ëloveku
»e bi to knjigo o prepletanju med Ëlovekom
in psom morala opisati z enim samim stav-
kom, bi rekla, da jo odlikujejo iskrenost,
spoπtovanje do sobitja in odprtost za nove
poglede. Refleksija odnosa Ëlovek-pes odpira
vrata v Ëlovekovo notranjosti. Ko spoznavaπ

psa, spoznavaπ Ëloveka. Knjiga je zasnovana po poglavjih. Prvo z
besedami in slikami odpre temo prepletanja psa in Ëloveka. V njem
so priËevanja o tem, kako pes lahko poskrbi za Ëloveka, slikarske
upodobitve odnosa, ki povedo toliko kot besede, in odlomki iz
knjig, ki govorijo o psih. V drugem poglavju o preæemanju Ëlove-
ka in psa piπejo strokovnjaki. Nekateri prispevki so - vsaj zame -
popolna novost. Na primer, katere bolezni in teæave lahko pes zaz-
na pri Ëloveku. Tretje poglavje je pretresljivo - govori o sijaju in
bedi odnosa med Ëlovekom in psom. Uganete, kdo prispeva pred-
vsem sijaj in kdo oboje? Sledi poglavje s priËevanji posvojiteljev
psov, zadnji dve poglavji ≈drobtinice svojskosti« in ≈svetovni oder
resnice« pa spodbujata πe lasten premislek. Avtorjev te izvirne knji-
ge je veliko, uredil pa jo je Anej Sam. Zaloæba Jasa.

Drobni priboljπki
Majhno pecivo je priljubljeno ob vsaki pri-
loænosti - kot rojstnodnevne tortice, za po-
streæbo gostom, ko æelimo ponuditi razkoπje
veË razliËnih priboljπkov, za poroËno gostijo,
na kateri povabljencem podarimo majcene
poroËne tortice... Drobni priboljπki premo-
rejo prikupnost, ki jih veliki ne morejo ime-
ti. Imajo veliko prednost: ni jih teæko pojesti, Ëe pa en sam pri-
boljπek ni bil dovolj, si vzameπ πe enega. To je πe posebno dobro-
doπlo pri otrocih, ki imajo pri sladicah vedno veËje oËi kot
æelodËke. Knjiga iz zbirke Sladke skuπnjave predstavlja 32 zapelji-
vih receptov. Na primer, Ëokoladno mentolove tortice na palËkah,
sneæaËke na palËkah, majhne Ëokoladne kornete, srËkaste tortice,
tortice za darilca, pisane tortice za zabavo, posladke za noË Ëarov-
nic,  poletne cvetliËne tortice, drobne πarkeljËke, bananine tortice z
javorjevim sirupom, mafine z borovnicami, kolaËke z ingverjem,
korenËkove kolaËke, diπeËe rjavËke...  Zaloæba UËila International.  
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