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knjige za odrasle

Katja Perat

Mazohistka
Beletrina, 2018

Katja Perat je doktorska študentka
na oddelku za primerjalno književnost

na Univerzi Washington v
St. Louisu, Mladinina novinarka,
sourednica AirBeletrine in avtorica
pesniških zbirk. Roman je avtoričin prvenec.
Zgodba je umeščena v konec 19. in v začetek 20. stoletja,
v zlato obdobje dunajske intelektualne in družabne scene.

V zgodbi nam glavna junakinja izpove ključne dogodke

svojega življenja. Nadeždina pripoved nas popelje
v čas njenega odraščanja z očetom Leopoldom SacheMasochom,

znamenitim avstrijskim plemičem, pisateljem
in publicistom. Za javno izraženim liberalizmom in

odprtostjo tiči človek, ki ni sposoben očetovske ljubezni,
še manj žrtvovanja za drugega. Glavna junakinja s svojim,

sicer udobnim meščanskim bivanjem ni zadovoljna,
počuti se ujeta v dane okoliščine, občuti krivico, ker
njene želje, misli in literarna prizadevanja niso upoštevana.

Čeprav roman obravnava travmatične dogodke in
spoznanja ter podaja grenke uvide v življenje junakinje,
se na nobeni točki ne vda melanholiji. Izjemna zgodba
in bogat jezik.

Tadej Golob

Nespodobni odvetnik:
biografija dr. Petra Čeferina
Didakta, 2018

Biografija dr. Petra Čeferina nam
nudi vpogled v njegovo zasebno in
odvetniško življenje. Zanimiv je začetek

biografije, saj ne prične s svojimi otroštvom, temveč

s podrobnostmi enega izmed odmevnih medijskih
primerov - Perič. Ravno takrat je umrla njegova žena in
iz napisanega je zelo očitno, koliko mu je pomenila. V
nadaljevanju beremo o njegovem uveljavljanju v odvetniškem

prostoru, o študentskem času, pa o ustvarjanju
družine, ženini bolezni in zdravljenju, njegovih otrocih,
na katere je silno ponosen, o novi partnerki, potovanjih,
njegovem močnem duhu, karateju in še in še Odlično
branje za tiste, ki bi želeli (podrobneje) spoznati tega
razvpitega slovenskega odvetnika in morda ponovno
preveriti oziroma prevetriti svoje mnenje o njem.

Carl Honore

Hvalnica počasnosti:
Svetovno gibanje, ki
kljubuje kultu hitrosti
Založba Chiara, 2018

Prosti čas je osnovna človekova
pravica in potreba. Hitri, nori čas,
ki tako drvi, potrebuje protiutež. Dandanes
ljudje tudi na dopustu tekmujejo, tečejo, drvijo, da bi si
ogledali čim več mest in znamenitosti. Ne znamo si več
dopustiti počivati. Rezultati vse te norije so izgorelost,
depresija, tesnoba in druge bolezni, ki jih je dandanes
vedno več. Ne upoštevamo, da telo potrebuje počitek.
Obstaja čas, ko stvari rastejo, in čas, ko se rast ustavi.
Zdi se, da kot da živimo samo za to, da bi premagali druge,

dosegli več, bili najboljši, premagali vse, na koncu še
sebe. Toda, pride kakšen dan, ko se v vsakem izmed nas
zbudi spoznanje in zavedanje, da nas nekega dne več ne
bo. Lahko se nam že prej zgodi bolezen. Iz vsega tega se

je razvila javna pobuda Ustavi se! Opozarja nas na prehiter

tempo življenja in nas vabi, da pomislimo nase in
se ji pridružimo. Ustavite se tudi vi in ne dovolite, da vas
čas neprestano preganja. Obstaja še en drug svet. Čas za
pogovor, za dotik, objem, opazovanje, za vdih in izdih
in čas za trenutek, ko samo smo. V življenju so pomembnejše

reči od nenehnega pospeševanja njegove hitrosti,
je dejal Gandhi. Vzemite si čas za to knjigo, ki vas bo
spomnila na stvari, ki v življenju zares nekaj štejejo.

Hiromi Kawakami

Aktovka
Mladinska knjiga, 2018

S

Priljubljena sodobna japonska pisateljica

je za roman Aktovka leta 2001

prejela nagrado na Japonskem, po
prevodu v angleščino pa je bila tudi
na zahodu uvrščena med finaliste
Independentove nagrade. Kot je značilno za japon

ske avtorje, tudi v Aktovki spremljamo nenavaden tok
zgodbe med profesorjem in bivšo učenko. Srečata se po
naključju in kmalu ugotovita, da imata veliko skupnega.
Najprej ju družita hrana in pijača, nato pa med njima
kmalu začutimo posebno energijo, ki bi lahko vodila v
predvidljiv konec. A kot že omenjeno, nas avtorica vodi
po nenavadnem razmerju do nepričakovanega konca.
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knjige za otroke in mladino

Jack Cheng

Vesolje, me slišiš?
Mladinska knjiga, 2018

Glavni junak knjige je enajstletni
Aleks Petroski. Živi sam z mamo in
kužkom. Njegova mama ima težave
z duševnim zdravjem, in Aleks je
pogosto prepuščen sam sebi, pravzaprav

on skrbi zase in za gospodinjstvo. Je poseben fant,
ki ga navdušuje vesolje, zgradi celo svojo raketo. Brez
mamine vednosti se poda na dolgo pot, iz domačega
Kolorada se odpravi v Novo Mehiko na Šov amaterskih
raketnih modelarjev. S seboj vzame kužka in svoj zlati
ipod, na katerem zbira posnetke različnih zvokov z

Zemlje za inteligentna bitja iz vesolja, ki ga bodo nekoč
našla. Njegova pot je prava pustolovščina, na kateri spozna

veliko dobrih ljudi, a soočiti se mora tudi s trpkimi
skrivnostmi svoje družine. Roman Vesolje me slišiš?

je prvenec ameriškega avtorja kitajskih korenin, bil je
nominiran za številne literarne nagrade, doslej je prejel
nagrado Golden Kite (2018).

Danny Parker

Monika in Mija
Skrivnost, 2018

Deklici Monika in Mija se srečata
na železniški postaji. Z vkrcanjem na vlak
se začne potovanje njunega prijateljstva. Med vožnjo
se igrata, 'guncata' po sedežih, nagajata sopotnikom
Ker pa je potovanje dolgo in utrudljivo, se čez nekaj' časa
spreta. Postaneta jezni, glasni, nesramni druga do druge
Vsaka na svojem koncu zamišljeno gleda skozi okno.

Kako se bo končalo njuno potovanje? Bosta ostali prijateljici?

S prečudovitimi ilustracijami je 'čustveno bogato'
vožnjo z vlakom dopolnila ilustratorka Freya Blackwood.

bokaHeather Tekavec

Sraka tatinska!
Zala, 2018

Psiček Maks se odloči raziskati, kdo
kmetu krade korenje, fižol, češnje in
jagode, vendar pa bo v svoji dobronamerni

naivnosti in zaslepljenosti težko odkril prave tatove,

ki ga medtem namerno zavajajo. Humorna slikanica
izvrstno odpira temo naivnosti, ki nas v življenju pogosto
drago stane, pa naj bo naša namera povsod in v vseh
videti dobro, še tako plemenita. Poštenost in dobrota sta
vsekakor dobro izhodišče, vendar jima je dobro dodati dovolj

razmisleka in kritične presoje, da se lahko ozdravimo
pretirane naivnosti in izognemo neprijetnim življenjskim
situacijam. Zgodbi svoje dodajo še razigrane in barvite
ilustracije, ki bodo otroke pritegnile in staršem omogočile
z otroki spregovoriti o teh pomembnih vprašanjih.

medioteka

DVD

Ivan
Fivia, 2018

Čeprav je že tri leta, kar je bil film posnet,

se okoli njega pravzaprav zdaj
dogaja največ. Vrstijo se nagrade in
priznanja, predvsem glavni igralki
Maruši Majer za vlogo Mare, ki je prejela zlato areno
na 65. filmskem festivalu v Pulju za enkratno upodobitev

novopečene mamice in hkrati ljubice, ki se znajde v
vrtincu kriminala. Zaradi svojega žalostnega otroštva se
težko spoprijema z odločitvami, ki usodno vplivajo na
porajajočo se družino. Film je zgodba o napačnih odločitvah,

prikazanih v neprestanem stopnjevanju napetosti.
Ko gre zares, zmaga ljubezen do sina, neustavljiv materinski

nagon, njen nepokvarjeni občutek za dobro in
pravično. Sliši se banalno, lahko bi izpadlo melodramatično,

vendar je ekipa film izpeljala vrhunsko, predvsem
blesti Marušina pretresljiva in močna upodobitev Ivanove

neustrašne mamice Mare.
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