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Richard McCan: Bil sem le majhen deček
Resnična in grozljiva avtobiografska pripoved o ukradenem otroštvu, ki
seže v srce. To je roman Richarda McCanna o majhnem, komaj
petletnem dečku, ki mu je neko mrzlo oktobrsko jutro za vedno
spremenilo življenje. Ko je njegova mati leta 1975 postala prva žrtev
jorkširskega Razparača, je življenje Richarda McCanna in njegovih sester
razpadlo. Umor ene ženske je uničil družino, prikrajšal otroke za materino
ljubezen in jih pahnil v desetletja zlorab, ko so bili deležni le še udarcev
in zlorab, dokler od življenja niso pričakovali ničesar drugega več kot
bolečino. A nekega dne se je mladi mož, v kakršnega se je razvil Richard,
odločil, da bo spremenil svoje življenje. Pred nami je čustvena knjiga, ki
govori o veliki nesreči, moči ljubezni in odločnosti. Roman o resničnem
dogodku nam razkriva bistvo, ko se včasih moramo odločiti, ali se
hočemo obdržati pri življenju.

Johana Rubinova: Moj razgaljeni dnevnik
Moj razgaljeni dnevnik je ena najbolj vznemirljivih knjig o mladih,
kar ste jih brali v zadnjem času. Osredotoča se na vse tipične
probleme mladostniškega življenja. V prvem planu je seveda
intimna tematika, prve erotične izkušnje, učenje odnosov in male
izdaje, ki so s tem povezane. Nič manj pozornosti pa ni namenjene
drugi ravni mladostnikovega življenja, iskanju svojega mesta v
družbi, seveda preko odnosov s starši in šolskim okoljem. Roman
je napisan razgibano in je tematsko pester, tu niso samo ljubezni,
tu je iskanje identitete preko dvoma o pravih starših, tu je poskus
samomora in malo komično obdobje na psihiatriji, tu je vprašanje o
seksualni identiteti, in, nenazadnje, smrtonosna bolezen v
mladostniškem obdobju. Pri tem se avtorica posluži tudi
postmodernističnih prijemov: založnik, ki spremlja nastajanje
romana – ki je v osnovi dnevnik – pripomni, da ta bolezen pa
vendarle ni več prepričljiva. A avtorica odgovarja: »Stvari sem
preprosto napisala tako, kot so se zgodile, in nič drugega me ne
zanima.«

Jasminka Petrović: Šola – brez dlake na jeziku
Ne reče se kar tako "na celem belem svetu najlepša so šolska
leta", saj je ta čas najbolj brezskrbno in veselo obdobje v življenju
vsakega človeka.
Zvesti prijatelji, požrtvovalni učitelji, skrbni ravnatelj, zvonenje
zvonca, radostni živžav šolskega dvorišča ... vse to so dragoceni
spomini, ki ostanejo za vse življenje.
Pa je res vse tako čudovito?
Šaljiva in duhovita knjiga s humornimi ilustracijami - brez dlake na
jeziku ...

Paulo Coelho: Čarovnica iz Portobella
V začetku aprila je brazilski pisatelj Paulo Coelho v Dubaju
predstavil svojo najnovejšo knjigo, ki je sočasno izšla v angleškem
in arabskem prevodu, saj se zgodba odvija ravno v kraju
predstavitve. Komaj dva meseca po tem pa je knjiga, ki v izvirniku
nosi podnaslov Zgodba o magiji, izgubi in ljubezni, ugledala luč
sveta tudi v slovenščini. Pisateljeva velika navdušenost nad
arabsko kulturo se je pokazala že v njegovi prvi uspešnici Alkimist.
Tokratna junakinja pa je Athena. Kdo je Athena? Sirota, ki jo je
njena ciganska mati zapustila v Transilvaniji. Otrok, ki so ga prijazni
posvojitelji odpeljali v Bejrut. Mlada uradnica, zaposlena v veliki
londonski banki. Uspešna nepremičninska agentka. Vedeževalka
na Portobello Roadu. Njeno zgodbo pripovedujejo ljudje, ki so jo
poznali, med njimi mati, ki jo je posvojila, novinar, ki raziskuje
nadnaravne pojave, duhovnik, njen učitelj kaligrafije in igralka.
Vsak od njih skozi svoja prepričanja in strahove pogleduje na njeno
neobičajno osebnost in opisuje tisto, kar je videl ali doživel v njeni
družbi.

Nicola Kraus: Dnevnik varuške
Zgodba nas s prefinjenim humorjem in tenkočutnostjo popelje v trhla
življenja čustveno invalidnih družin, kjer poskuša varuška čimbolj spretno
krmariti med njej nedojemljivim snobovskim svetom, zapostavljeno
otroško dušo in lastnim bivanjem. Ko izzivanje njenega neskončnega
potrpljenja preseže vse razumne meje, se odloči oditi. Vendar ne more.
Tu je še … otrok. Štiriletni Grayer, ki hrepeni po maminem objemu in
očetovi pozornosti. Nanny mu poskuša omiliti globoka otroška
razočaranja in skupaj iščeta izgubljeno zaupanje. Vendar Grayer sanja.
In v sanjah hlipa, saj ve, da mu bo mama prej ali slej odpeljala tudi to
edino ljubezen. Spet bo sam, dokler se bolečina ne razraste v sovraštvo
in vroče otroške solze ne zamenja brezčutnost.

Jill A. Davis: Poker za punce
Kolumnistka Ruby Capote zapusti svojega fanta Doug-a in se iz Bostona
preseli v New York. Ko je v New Yorku, povabi nekaj bivših sošolk na
prijateljska druženja in partijo pokra. Večeri so posvečeni pijači, jedači in
klepetu – saj se že precej časa niso videle – vmes pa še malo kvartajo.
Pogovor se suče okrog knjig, služb, moških in seksa. Skorka, bivša
manekenka, pije tekilo kar iz steklenice, popolna Meg bi se rada rešila
svojega popolnega moža, Lily pa končno ugotovi, da ji seks ne prija, ker
ga prakticira z napačnim spolom. Ruby večinoma molči, opazuje in
posluša svoje gostje ter meni, da je kot gostiteljica naredila dovolj... na
koncu
pa
tudi
sama
doživi
preobrazbo.
Poker za punce ni samo smešna, temveč tudi globoko ganljiva knjiga.

Jennifer Crusie: Lahkoživke
Nell Dysart je v težavah, saj zaradi ločitve in izgube veselja do vsega le
še vegetira, dokler ji najboljša prijateljica z zvijačo ne najde službe v
zanemarjeni detektivski agenciji s potencialom in šefom, ki ga bo z
lahkoto vodila. Vendar tudi Gabu McKenni ne gre najbolje. Njegova
detektivska agencija zapravlja čas s primerom izsiljevanja, njegov partner
se je odločil, da ima dovolj zasledovanja zakoncev, ki varajo, njegova
bivša žena pa ga je ravnokar znova zapustila. Edino kar mu gre v prid, je
to, da je njegova nova tajnica videti učinkovita, dolgočasna in ubogljiva.
Videz pa vara, kajti Nell ter Gabe se kmalu začneta prepirati in zatem se
– zaljubita.

Susan Smith Nash: Portret nemirne Američanke
Roman, sestavljen iz »neodposlanih pisem«, je bralsko privlačen in nam
posreduje veselje in bolečino bivanja na izviren način. Junakinja je
zasvojena z iskanjem ljubezni, vitkosti, ženskosti, odločnosti,
življenskega smisla. Iz fragmentov vsakdanjosti se pred nami razgrinja
živopisana slika življenja, kot vrtenje v krogu nenehnih preverjanj, kaj
storiti, kaj sprejeti, s čim se osrečiti.

Edvard Kadič: Govorica telesa in osebna karizma
Knjiga je odličen priročnik za vse, ki se z neverbalno komunikacijo
ukvarjajo
ljubiteljsko
ali
profesionalno.
Odlikuje jo praktičen pristop, logična razdelitev segmentov in
smiselna povezava govorice telesa in osebne karizme v
funkcionalno celoto.

Christopher Vasey: Uravnotežena dieta
V vsakem izmed treh delov knjige avtor na izčrpen, razumljiv,
zanimiv in predvsem uporaben način odgovarja na posamezno
osrednje vprašanje. V prvem delu se osredotoči na prepoznavanje
težav z zakisanostjo, v drugem delu predstavi možnosti za znižanje
ravni kislin z ustrezno prehrano, v tretjem delu pa je osrednja
pozornost namenjena nevtralizaciji in izločanju kislin iz telesa.
Telo za normalno delovanje potrebuje ogromno različnih snovi.
Čeprav se te snovi med sabo močno razlikujejo, jih lahko uvrstimo
v dve veliki skupini: med bazične (alkalne) ali kisle snovi. Za
optimalno zdravje potrebujemo tako kisline kot tudi baze. Izjemno
pomembno je, da je količina baz in kislin v telesu uravnotežena,
sicer lahko pride do zakisanja, ki je »odlično« izhodišče za
nastanek in razvoj bolezni.
Dr. Peter J. D, Adamo: 4 načini zdravega življenja za 4 krvne
skupine
Knjiga 4 načini zdravega življenja za 4 krvne skupine po mnenju
nekaterih predstavlja magnus opus teorije krvnih skupin. Zajema
najnovejše raziskave in najbolj sveže informacije o krvnih
podskupinah, ki ne vplivajo samo na vašo težo, temveč tudi na vaše
fizično in mentalno zdravje. Knjiga obenem vključuje tudi
izpopolnjene sezname živil in dodatkov, ki povečujejo srčno
zmogljivost, znižujejo holesterol ter zvišujejo odpornost proti
prehladom, gripi ter številnim drugim boleznim.

Chris Maslanka, David Owen: Aerobika za možgane
V knjigi boste našli več kot 100 ugank – od logičnih do ustvarjalnih
in računskih, s katerimi boste razvili svoje umske sposobnosti in
okrepili delovanje možganov. Kmalu ne boste več pozabljali na
zmenke in izgubljali ključev za avto. Najbolje pa bo, da vam bodo
možgani delovali učinkoviteje in dlje.

Isaac McPhee: Fizika za lahko noč
Fizika za lahko noč je zabaven uvod v svet fizike, napisan za
radovednega začetnika. Vsebuje kratek pregled pomembnejših
fizikalnih vsebin, od odkritij antičnih grških mislecev pa vse do
sodobnih znanstvenikov, ki bralca popelje na fantastično
popotovanje skozi zgodovino znanstvenih dosežkov. Knjiga ne
zahteva dobrega poznavanja fizike, saj so fizikalni pojmi razloženi
na jasen in berljiv način.

Lynda Colgan: Čarobna matematika
Podajte se v svet Čarobne matematike in spoznajte števila na povsem
nov način. Knjiga je polna številskih trikov, ki bodo navdušili tako vas kot
vaše
prijatelje.
Ko boste spoznali skrivnosti te knjige, boste znali računati z vratolomno
hitrostjo, brati skrivna števila in uporabljati matematične skrivnosti starih
Egipčanov. Vse, kar potrebujete, je prgišče fižola, en ali dva prsta in nekaj
dobro naučenih korakov. Nato morate izreči le še: »Matabrakadabra!«

Miranda Smith: Človeško telo
Zabaven in interaktiven vir informacij za vse, ki bi radi spoznali
zanimivosti človeškega telesa. Barvite ilustracije nazorno
prikazujejo zgradbo telesa od glave do pet. Dodatne zanimivosti o
organih našega telesa najdeš na zavihkih in shemah, ki prikazujejo
njihovo podrobno zgradbo. V knjigi je šest hologramskih slik, ki ti
omogočajo, da si ogledaš, celično delitev, delovanje nasprotno
delujočih mišic, prilagajanje očesa na različno intenziteto svetlobe,
delovanje srca in razvoj zarodka. Vse skupaj pa dopolnjujejo
najnovejša raziskovalna spoznanja.

Alec Thompson: Kemija – naloge z razlago
Knjiga, ki zahtevnemu dijaku razloži pristope in postopke reševanja
kemijskih problemov, vsebuje 58 rešenih primerov, s katerimi
pojasni kemijske pojme, ter 390 nalog s prikazanimi postopki
reševanja ali rešitvami. Nadvse primerna je za samostojno učenje.

Marjan Tomšič: Grenko morje
Roman je literarni spomenik aleksandrinkam, Slovenkam, ki so
predvsem v obdobju med svetovnima vojnama odhajale po
zaslužek v Egipt, večinoma v Aleksandrijo – od tod njihovo
poimenovanje. Prvič je izšel leta 2002, dve leti kasneje je sledil prvi
ponatis, letos pa smo pričakali že drugega, saj je bil roman to
študijsko leto za prve tri letnike srednjih poklicnih šol izbran za
tekmovanje v znanju slovenščine (Cankarjevo priznanje).

Sallv Ann Partridge: Črna zanka
V Črni zanki spremljamo zgodbo nadarjene fotografinje, občutljive
in samosvoje srednješolke Jenne Brooks, ki si od vsega najbolj
želi biti opažena in ljubljena. Zdi se, da je bližnji ne razumejo, zato
išče in najde uteho v anonimnem prijateljevanju v spletnih
klepetalnicah z neznanci. Ko jo med svoje stike na FB doda
črnolasi in zelenooki Robert Rose, najde svojo sorodno dušo.
Nepričakovana romanca jo popolnoma prevzame, zato Jenna ne
opazi, kako se vse bolj odmika od bližnjih. Črna zanka, v katero
se je Jenna zaupljivo ujela, se počasi zateguje. Se ji bo uspelo
rešiti? Sally Ann Partridge je mlada avtorica iz JAR in je za Črno
zanko dobila M. E. R. Prize za mladinsko leposlovje.

John Green: Katherine, Katherine
Čudežni deček Colin Singleton je obseden z anagrami. Serijsko se
zaljublja v dekleta, ki jim je ime Katherine, ko mu nogo da že
devetnajsta, pa se odloči temu napraviti konec.
Da bi si razbistril glavo in v miru sestavil matematični izrek, ki bi
predvidel prihodnost vseh njegovih morebitnih zvez v prihodnosti,
se s prijateljem Hassanom odpravi na razburljivo potovanje ...
Humorni roman izjemno uspešnega ameriškega pisatelja Johna
Greena (1977), ki vas bo nasmejal do solz, je bil leta 2007 uvrščen
med finaliste za nagrado Michael L. Printz in nagrado Los Angeles
Times Book Prize.

Jojo Moyes: Brez tebe
Uspešno nadaljevanje ganljivega romana Ob tebi, po katerem so
posneli tudi romantično dramo. S tem ko Will raje izbere smrt kot
življenje invalidnega človeka, prizadene svoje najbližje in tudi
mlado negovalko Louiso, s katero sta skupaj preživela zadnje
mesece. Louisa je popolnoma obtičala, ne zna poiskati prave poti
iz žalovanja, vse dokler se ne pojavi mlada oseba, ki trdi, da je
Willova ...

Yvette Žoltowska-Darska: Ronaldo

Ko je bil star osem let, je moštvo, za katero je igral, izgubilo vsako
tekmo. Pri dvanajstih je zapustil družino in odšel živet v internat v
Lizbono. Pri petnajstih so mu zdravniki odkrili bolezen srca, zaradi
katere bi lahko bil prisiljen prenehati igrati nogomet. Pri
štiriindvajsetih je postal … najbolje plačani nogometaš vseh časov!
Ronaldo govori o neomajni volji in odločnosti na poti do vrha. O
izjemni nadarjenosti, o tem, kaj se da doseči s sanjami in trdim
delom. Konec koncev pa tudi o nogometu, za katerega je treba
veliko žrtvovati.

Leila, Marie-Thérese Cuny: Poročena pod prisilo

Leila je edina hči maroške družine, ki živi v Franciji. Oče dela v
tovarni, mama ostaja doma. Leilo vzgajajo v duhu maroške in
muslimanske tradicije, zato se njeno življenje velikokrat razlikuje od
življenja sodobne najstnice v Franciji. Leila se taki vzgoji upira, a je
hkrati preveč navezana na družino, da bi lahko odšla in zaživela na
novo.
Potem pa ji oče v Maroku izbere moža, ki se za Leilo zanima
predvsem zato, ker bi s poroko pridobil francosko
državljanstvo.Kljub Leilinemu upiranju se poročita in se preselita v
svoje stanovanje. Problemi se začnejo kopičiti, ko se jima pridruži
moževa mama iz Maroka. Mož je namreč bolj navezan na mamo
kot na ženo. Takrat začne Leila namerno uničevati njun odnos, ker
bi se rada rešila spon prisilnega zakona (in tašče).

Yeonmi Park: Da bi lahko živela

Yeonmi Park je odrasla prepričana, da je povsem običajno, če na
poti v šolo naletiš na trupla, če si tako sestradan, da moraš jesti
divje rastline, in če sosedje čez noč izginejo brez opozorila. Verjela
je, da ji lahko ljubljeni vodja bere misli – in jo kaznuje, če razmišlja
drugače.
Komaj trinajstletna Yeonmi je skupaj z mamo pobegnila iz Severne
Koreje na Kitajsko čez poledenelo reko Jalu, toda na drugi strani
sta padli v kremplje prekupčevalcem z ljudmi. Skoraj dve leti sta bili
na milost in nemilost prepuščeni kitajskim preprodajalcem in sta
živeli v svetu, ki je morda še surovejši in nevarnejši kot svet, ki sta
ga zapustili. Potem sta še enkrat tvegali življenje, ko sta se podali
na drugi nevarni poskus bega preko puščave Gobi in v ledeno
hladni noči sledili zvezdam v svobodo.

Yvette Žoltowska-Darska: Messi

Prva mladinska biografija o Lionelu Messiju.
Pri devetih je razbil okno, da ne bi zamudil na tekmo. Ko je imel
deset let, je nehal rasti. Pri trinajstih je zapustil svoj dom in
družino, da bi si ustvaril novo življenje na oddaljeni celini. Danes
ga občuduje na milijone ljudi po vsem svetu.
Messi je ganljiva zgodba o nogometu, a ne le o tem. To je zgodba
o izjemni nadarjenosti in skromnosti. Ta zgodba nam pove, da le
trdo delo prinaša uspehe, pa tudi, kako pomembno je imeti sanje
in jim slediti.
Knjiga je polna barvnih fotografij in zabavnih zgodbic o Messiju in
slavnem nogometnem klubu Barceloni.

J. M. Coetzee: Sramota

Priletni profesor mora zaradi razmerja z eno izmed svojih študentk
zapustiti svoje delo, zato se odpravi na deželo k svoji edinki.
Njegovo življenje se popolnoma spremeni, ko ju napadejo trije
temnopolti neznanci in posilijo njegovo hčer. Postapardheidska
Afrika, kjer ostaja nepremostljiva razpoka med belim in črnim
svetom, za preteklo kolektivno krivdo pa so kaznovani nedolžni beli
posamezniki.

James Frey: Milijon majhnih koščkov

Odvisnik je odvisnik. Vseeno je, ali je odvisnik bel ali črn ali rumen
ali zelen, bogat ali reven ali nekje na sredini, najslavnejši človek na
svetu ali najbolj neznan. Vseeno je, ali je odvisen od drog, alkohola,
zločina, seksa, nakupovanja, hrane, iger na srečo, televizije ali
prekletih Kremenčkovih. Življenje odvisnika je vedno enako. Ni
veselja, ni glamurja, ni zabave. Ni dobrih dni, ni radosti, ni sreče. Ni
prihodnosti in ni rešitve. Je samo obsedenost. Vseobsegajoča,
popolnoma neustavljiva, silna obsedenost.

Mukhtar Mai, Marie-Thérese Cuny: Ukradena čast

Ukradena čast je pretresljiva osebna izpoved o ženski, ki se je borila
in
zmagala,
kljub
vsem
preprekam.
Mukhtar Mai še vedno živi v svoji vasi in je postala vzor vsem tistim,
ki se v Pakistanu in po svetu borijo proti nasilju nad ženskami. Še
danes živi v strahu zase in za svojo družino, saj se boji odziva vlade
in
maščevanja
vaških
veljakov.
MUKHTAR MAI je za svoja prizadevanja dobila že številne nagrade,
med drugim priznanje mednarodnega komiteja za človekove
pravice,
evropsko
nagrado North-South, revija Glamour
Magazine jo je imenovala za žensko leta (imenovanje je podprla
Laura Bush), pakistanska vlada ji je podelila zlato medaljo za
pogum. Zaradi njenega boja pakistanska vlada celo razmišlja o
spremembi zakonov in odpravljanju maščevanja iz časti. Z
odškodnino, ki ji je bila dodeljena, je v domači vasi ustanovila šolo
in organizacijo Mukhtar Mai Women’s Welfare Organization za
zaščito pravic žensk in žrtev nasilja. Z izobraževanjem skuša
izkoreniniti barbarsko početje in nevednost žensk, ki ne poznajo
svojih pravic.

Malala Jusafzaj, Christina Lamb: Jaz sem Malala

Ko so muslimanski skrajneži zavzeli dolino Svat na severu
Pakistana, se jim je po robu postavila drobna deklica. Malala
Jusafzaj ni hotela molčati, temveč se je z vso močjo bojevala za
svojo pravico do izobraževanja. Petnajstletna Malala je v torek, 9.
oktobra 2012, to skoraj plačala z življenjem. Ko se je s šolskim
kombijem vračala domov, so jo ustrelili v glavo. Nihče ni verjel, da
bo preživela. Malalo je njeno čudežno preživetje odpeljalo iz
odročne pakistanske doline v sobane Organizacije združenih
narodov v New Yorku. Pri šestnajstih je postala svetovna ikona
mirovnih protestov in najmlajša nominiranka za Nobelovo nagrado
za mir. Jaz sem Malala je pretresljiva zgodba o družini, ki je morala
zaradi strahu pred teroristi zapustiti svoj dom, pa tudi zgodba o
zagrizenem boju za izobraževanje deklet pod talibani ter pripoved o
neverjetno pogumnih starših in njihovi globoki ljubezni do hčerke v
družbi, ki poveličuje sinove. Jaz sem Malala je prepričljiva pripoved
o tem, kako lahko ena sama oseba s svojimi besedami spremeni
svet.

Janez Gril: Smeh je pol zdravja 5

Janez Gril, ki je zbral šale, je med drugim v spremni besedi
zapisal:
"...Zaloga mojih šal je pošla in vreča je prazna. Odnehati je bilo
treba prej, preden bi me doletela kruta Abelova usoda.
Hudomušna zgodba namreč pripoveduje, da naj bi Kajn Abela ubil
zato, ker mu je pravil stare vice! Vidite, kaj bi se mi lahko zgodilo...
...Vsem, ki bi radi še kdaj prebrali kakšno mojo šalo, priporočam,
da vzamete v roke moje knjige. Štirim, ki so že izšle prej, se sedaj
pridružuje še peta. Bodite brez skrbi, zadnja!
Na voljo imate torej pet knjig Smeh je pol zdravja. V njih je zbranih
okoli 1000 šal. Lepa zaloga, kajne? Berite jih in se nasmejte.
Vzemite jih za svoje, avtorske pravice vam podarjam. Drugim jih
lahko pripovedujete pod svojo blagovno znamko !
Drage bralke in bralci, želim vam, da ob pripovedovanju šal
postanete nekakšni alternativni zdravilci, ki zdravijo s smehom.
Bistvo terapije je, da se raje smejete sebi, kot da bi se jezili na
druge. Terapija deluje blažilno. Najprej pomaga tistemu, ki se
smeje, a tudi drugi se počutijo bolje. Na zdravje torej!"

