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Slovenske ljudske o vilah in škratih
Raziskovalka ljudskega izročila Dušica Kunaver nam v novi
knjigi predstavi enajst vilinskih in škratovskih zgodb iz naših
krajev. Med drugim izvemo, kako je rudarjem pomagal gorski
škrat na Jelovici, kako se je ribica spremenila v dobro vilo v
dolini Soče, kakšne je ušpičil škrat Sam v Logarski dolini,
kako je gorska vila pomagala Petru Klepcu do nadnaravne
moči in kako je pravzaprav nastalo Blejsko jezero. Da pa
kratkih zgodbic ne bi samo poslušali, jih je ilustratorka Irena
Gubanc čarobno oblikovala in jim dodala nadvse zapeljive
risbice.

Phil Southerland : Še vedno živ

Ta športna pustolovščina, ki je pravzaprav biografija
mladega kolesarja, pripoveduje o odraščanju v južnjaškem
floridskem predmestju, kjer se v mladem nadobudnem Philu
prebuja športnik. Nihče si še v sanjah ne predstavlja, da bo iz
krmežljavega in nizkoraslega poba, ki odrašča v
enostarševski družini in se vse življenje bori s sladkorno
boleznijo, nekoč zrasel vrhunski ultrakolesar, ki bo podiral
rekorde na najtežji vzdržljivostni preizkušnji na svetu - na
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R. J. Palacio: Čudo
August Pullman se je rodil s hudo deformacijo obraza. Do
desetega leta ni hodil v šolo, ampak je imel zaradi številnih
zahtevnih operacij in dolgotrajnih okrevanj pouk doma. Z
vstopom v peti razred osnovne šole je zdaj njegova edina
želja, da bi ga sošolci imeli za navadnega. Toda novi sošolci
ne morejo prezreti njegovega nenavadnega obraza.
Poleg Augusta, ki izredno duhovito pripoveduje o sebi, svoji
družini in svetu, ki ga obdaja, svoja razmišljanja o tem
nadarjenem fantu razkrijejo še sestra Via, njen fant Justin,
novi sošolec Jack, prijateljica Summer in Viina prijateljica
Miranda. Vsi njihovi pogledi se združujejo v boju za sočutje,
empatijo in sprejemanje drugačnosti. Ta nepozabna pripoved
v naša življenja prinaša srčnost in upanje. Bralec začne ceniti
vrednost pravega prijateljstva in moč prijaznosti.

Aleksandra Hampamer: Očim in pankrt
To je zgodba, kakršne ne bi smel doživljati noben človek, pa
vendar je prepogosto del vsakdanjika v marsikateri družini.
Njena glavna junakinja Aiya, bistroumna in vedoželjna
deklica, ki prva štiri leta odrašča ob mami in babici, potem pa
vlogo njenega nikdar poznanega očeta prevzame njen očim.
Ta se nad deklico spravlja s klofutami, brcami in tepežem, za
povrh pa jo ves čas obklada z nezaželenim pankrtom. Aiya
se pod težo krutih besed vedno bolj zapira vase, v svet
samote in neizmerne bolečine. Toda potem na srečo spozna
Taro, gospo, ki rešuje življenja ljudi in živali ter v vsakem
živem bitju vidi le najboljše. Ranjeno deklico začne bodriti na
poti skozi življenje, pri tem pa jo bogati in razsvetljuje s
številnimi modrimi zgodbami. Tako končno Aiya le začne
zbirati pogum, da se upre in zbeži od pošastnega očima, ki jo
malo pred tem tudi spolno zlorabi ...

Karin Kampwerth: Najboljši v razredu v štirih tednih
Zabaven in koristen priročnik, ki bo šolarjem naredil veliko
veselja! Nasveti o tem, kako v čim krajšem času v glavo
spraviti čim več, so seveda neprecenljivi. A vsaj tako koristni
bodo tudi namigi, kako kljub poplavi šolskih nalog mirno
spati, kako se sprostiti, kdaj se zbujati, ki bodo znatno
povečali učinkovitost v šoli.
Te prfoks za matematiko ne mara? Te pred kontrolkami
zgrabi panika? Te zgodovina niti malo ne zanima? Nimaš
pojma o tujih jezikih? Pobira tvoj sosed v razredu eno petko
za drugo in ima poleg tega veliko časa tudi za prijatelje in
hobije? Najbrž jih že pozna – teste, nasvete in strategije iz te
knjige, za učenje z glavo, pravilno ravnanje s prfoksi in
ogromno uspeha z malo truda!

Anne Laure Bondoux: Čas čudežev

Kumajla francoski cariniki zajamejo na meji. Skrit je v
tovornjaku, na katerem bi morala biti tudi njegova ljuba
Glorija. Izmučen od težke poti se mora soočiti s tem, da je
ostal sam. Z Glorijo je prepotoval dolgo pot od nemirnega,
vojnega Kavkaza do Evrope, da bi poiskal svoje sorodnike in
zaživel človeka vredno življenje. Vse dotlej je poslušal
zgodbo o tem, kako ga je vzela k sebi po strašni nesreči, ki
mu je vzela starše, Francoze. Zdaj se izkaže, da mu je
marsikaj zamolčala. Njene zgodbe o srečni in svetli
prihodnosti, njen pogum in neizmerna ljubezen ga pripeljejo
do obljubljene dežele, a ko jo doseže, se njegove sanje
sesujejo v prah. Kdo je v resnici Glorija? Kdo je on?

Manfred Mai: Svetovna zgodovina na kratko
Svetovna zgodovina na kratko prinaša strnjen pregled
razvoja človeštva od njegovih začetkov do današnjega časa.
V kratkih poglavjih, opremljenih s slikovnim gradivom, so
nanizani najpomembnejši dogodki, ki so tako ali drugače
oblikovali svet in družbo, v kateri živimo. Knjiga želi podati
grobo, pregledno in hitro sliko svetovne zgodovine, govori pa
le o pomembnih dogodkih, osebah in dogajanju. Namenjena
je vsem, ki jih zanima svetovna preteklost ali bi radi s kratkim
pregledom zgodovine človeštva osvežili spomin nanjo.

Ellen Astor, … (et.al.) : Splošna znanja za vsakogar
Knjiga laičnemu bralcu ponuja celosten pogled in ga seznani
z različnimi področji naravoslovja in družboslovja, od
molekularne biologije do verskih gibanj. Vsaka tema je
razložena na dveh straneh, abstraktno znanje pa je
umeščeno v kontekst. Matematiko na primer razlaga skozi
probleme v vsakdanjem življenju. Tako boste izvedeli, kako
igrati loto, zakaj ima banka vedno dobiček in koliko barve
kupiti, če želimo prepleskati stanovanje. Poleg matematike, ki
je predstavljena v poglavju Svet števil, vas čaka še devet
poglavij: Okoli sveta, Čudež življenja, o elementih in
molekulah, Na sledi zakonom, Zgodovina človeštva, moč
jezika, Ustvarjalni človek, o gospodarjenju in vladanju, v
Iskanju smisla.
Kako se je vse začelo
Ste se kdaj vprašali, zakaj med Evropejci samo Angleži
vozijo po levi, so Benetke zgradili na otokih sredi lagune, so
dobili imena dnevi v tednu in meseci v letu? ….
Osupljive razlage današnjega sveta segajo daleč v
preteklost.

Judith C. Rodriguez: 200 nasvetov za zdravo prehrano in
boljše počutje
Avtorica in ustvarjalci tega modernega prehranskega
priročnika so prepričani, da zdravo življenje in vzdrževanje
optimalne telesne teže ni nujno garaško delo. V petih
poglavjih, ki se nanašajo na dom, nakupovanje, restavracije,
diete in posebne zdravstvene zahteve, ponudijo številne
nasvete, kako lahko z majhnimi koraki vpeljete spremembe,
ki vas bodo uspešno pripeljale k bolj zdravemu življenjskemu
slogu. Na enem mestu so tako zbrane odlične ideje za
zdrave obroke, zmanjševanje sladkorja in maščob, aktivno
preživljanje prostega časa, pametno načrtovanje nakupov,
boljšo izbiro restavracij, dodani pa so tudi načrti
prehranjevanja za različne prehranske stile in pogoste
kronične bolezni.
Minka Gantar: Ko imajo hormoni žur
V knjigi boste našli:
- Jedilniki za hujšanje
- Vaje vrelec mladosti
- Nasveti za osebno rast
- Seznam živil za hujšanje
- Kako izdelati rastni hormon
- Kako spodbuditi hormon sreče
- Kako telo sporoča pomanjkanje hranil
- Pozitivne afirmacije, ki jim lahko verjamete
- Kako vas rastni hormon pomladi medtem ko spite
- Kako vzpostavimo ravnovesje vseh energijskih centrov
- Kako se lahko na naraven način uravna delovanje ščitnice
- Katera hranila pospešijo obnovo in pripomorejo k mladosti
telesa
- Kako s pomočjo zdravilne kode odpraviti stres in negativna
prepričanja
- Kako izdelati hormon DHEA, ki je odgovoren za topljenje
maščobe na trebuhu
- Vnesite harmonijo na svoj krožnik, v svoja čustva, v svoje
misli in ta harmonija se bo odražala tudi na stanju telesa in
predvsem na delovanju hormonov.

Boštjan Gorenc – Pižama: sLOLvenski klasiki 1
Vrtinec, v katerega sta zgrmela Uršika Zala in Povodni mož na
facebooku, je temeljito razburkal Boštjanovo domišljijo in se
pretvoril v solistični knjižni prvenec sLOLvenski klasiki 1. Pižama
se bo torej končno vpisal med literarne avtorje, kar praznuje že tri
tedne z ekscesnim pitjem mineralne vode. Knjiga se trenutno valja
po tiskarni in naj bi na police priletela še pred kulturnim praznikom,
da
bomo
krohotaje
preživeli
državno
proslavo.
"Nobena skrivnost ni: če bi Prešeren živel danes, bi bil kralj vseh
trolov, Levstik bi svojo popotovanje od Litije do Čateža tvital v živo,
Cankar pa bi prosjačil za lajke na fejsiču. In če ste ob prebiranju
slovenske literarne klasike v šoli umirali od dolgčasa, boste zdaj
crkavali od smeha. sLOLvenski klasiki 1 postavi slovensko
literaturo na splet in jo naredi viralno. "

