
James Hennry: Kaj  je vedela Maisie 

Maisie Farange se po ločitvi staršev znajde med dvema ognjema. 

Sebična mati Ida in ošabni oče Beale si jo srdito podajata kot 

»majhno operjeno žogico za badminton«. Medtem ko se čas 

zlagoma polašča nedolžnosti, Henry James mojstrsko prikazuje, 

kako se Maisiejina zavest razvija iz preproste otroške začudenosti 

nad svetom do odrasle ozaveščenosti o njegovi pokvarjenosti. Ko 

se na koncu romana Maisie znajde pred težko odločitvijo, končno 

aktivno poseže v svojo usodo. 

 

 

 

 

Groen Hendrik: Skrivni dnevnik Hendrika Groena, 
starega 85 let: do konca se živi 

Člani kluba Starine, ne pa crkovine v novem letu sklenejo, da ne 
bodo iskali le novih kulinaričnih in izletniških doživetij, temveč se 
bodo tudi družbeno angažirali. S premišljeno kampanjo bodo 
prevzeli odbor stanovalcev in se postavili po robu samovoljni 
direktorica doma … 

                                                 

 

Hrovat-Kuhar Eva: Izzivi sodobne vzgoje 

Izzivi sodobne vzgoje sodobnim staršem postavljajo neizprosno 
ogledalo in hkrati prinašajo oprijemljive predloge, kako se lotiti 
spreminjanja tistih delov podobe, ki krhajo družinsko sožitje. 
Avtorica analizira različne vzgojne pristope in izpostavlja zagate, ki 
jih prinašajo. Nazorno predstavlja prijeme, ki otroka usmerijo k 
želenemu obnašanju, od doslednosti in starševske sloge do 
pozornega poslušanja in žetoniranja.  
 

 

 

 

 

 



 Stamm Peter: Sedem let 

Peter Stamm v romanu Sedem let izpiše zgodbo moškega, 
razpetega med dve ženski. Prva je lepa, izobražena in vredna 
poželenja, druga nič od naštetega – a z njo se počuti ljubljenega, 
svobodnega. To dvojnost je avtor podkrepil z jedrnatim in (zgolj) na 
prvi pogled nezahtevnim slogom, v katerem je mojstrsko poustvaril 
večplastnost čustvenih stanj in kompleksnost medčloveških 
odnosov. 

 

 

                                                  

Dahl Roald: Zbrane kratke zgodbe 

Dahlove Zbrane kratke zgodbe se točijo v bralsko koprneče bokale in 

nas opajajo z ugodjem, ki se ga mestoma vsaj malček sramujemo. Po 

napeti vrvi drseče domislice sem in tja usodno zanihajo, prekipijo in se, 

oh, ta sladka skrivnost življenja, tako izvrstno ugnezdijo. Madonca! 

Kako nenavaden občutek!  

 

Neuman Andres: Stvari, ki jih ne narediva 

Avtor se loteva najrazličnejših tem, najraje intimnih odnosov med 

ljudmi. S pretanjenim občutkom za pravo mero posreduje paleto 

kompleksnih medosebnih odnosov, polnih napetosti in raznoterih 

čustev in občutij. Neumanove kratke teme v zbirki Stvari, ki jih ne 

narediva se ne odlikujejo le po svežini pisave, temveč se neizbrisno 

vtisnejo v spomin tudi zaradi perspektive, s katere jih obravnava avtor: 

nemara običajen odnos dobi, postavljen v drugačen kontekst, z 

drugega zornega kota nove razsežnosti.  

 

Zola Emile: Umetnina                                                     

Osrednji lik romana, nadarjeni slikar Claude Lantier, ki prihaja iz 

Provanse in je močno zaznamovan z njeno divjo krajinsko lepoto in 

barvitim mediteranskim značajem, je vseskozi plen lastne fiziološke 

hendikepiranosti, zato nikakor ne more do kraja razviti svojih 

ustvarjalnih potencialov in se uveljaviti v svetu novonastajajoče 

umetnosti – impresionizma.  

 



Partljič, Tone : Ljudje iz Maribora 

Njegova najnovejša knjiga Ljudje iz Maribora je zbirka novel, v 

kateri kot glavni liki nastopajo nekateri resnični prepoznavni 

mariborski ekscentriki, njihova življenjska zgodba pa je tako ali 

drugače našla pot do Partljiča. Od Pobreškega Prezidenta, o 

katerem je Partljiču po dolgotrajnem raziskovanju na koncu živ-

ljenjsko zgodbo povedal kar sam »prezidentov« sin, prek Kneginje , 

Rusinje, ki je v Mariboru Nemcem vodila knjižnico, do Lokal 

pratriota, ki je Maribor nosil v srcu, ne pa v denarnici, nas Partljič v 

svojem tekočem, zgodbarskem slogu pelje od človeka do človeka in 

s svojim literarnim prijemom dokazuje, da je tako rekoč vsaka 

življenjska zgodba lahko tudi prvovrstna literarna štorija.  Hvalnica 

Mariborčanom! 

 

Miles, Keith: Ekonomija, etika in svoboda: razmisleki o 

razvoju in prihodnosti Slovenije 

Keith Miles (1941) je finančni svetovalec iz Velike Britanije. Več kot 40 

let je deloval v javnem in privatnem sektorju, predvsem v Veliki 

Britaniji. Med letoma 2005 in 2008 je bil član Strateškega sveta za 

gospodarstvo Vlade RS. Bil je nadzornik Gorenja in NKBM. Poročen je s 

Slovenko in je bil prvi predsednik Društva slovensko-britanskega 

prijateljstva, ki ga je vodil do leta 2014. Je nosilec Reda britanskega 

imperija (O.B.E) za prispevek k britansko-slovenskim odnosom. Za 

slovenske medije piše članke o podjetništvu in ekonomiji. 

 

 

Nidorfer, Matjaž: Kaj moramo starši o denarju naučiti 

otroke, preden gredo od doma 

Knjigo Kaj moramo starši o denarju naučiti otroke, preden gredo 
od doma je namenjena vsem staršem, ki želite svoje otroke 
popeljati v finančno neodvisnost in samostojnost. 

Sodeč po odzivih prvih bralcev, smo prepričani, da boste nad 
knjigo navdušeni tudi vi. Z njo lahko razveselite tudi druge, saj je 
lahko knjiga dragoceno in praktično darilo tako za vaše prijatelje, 
sodelavce, poslovne partnerje, kakor tudi za vaše zveste stranke. 

 

 



Ramovš, Jože: Sožitje v družini 

Poljudno strokovna knjiga, ki odgovarja na aktualne potrebe po 

učenju lepših odnosov v družini. Je smiselno nadaljevanje 

avtorjevih prejšnjih uspešnic Sto domačih zdravil za dušo in telo, ki 

tokrat postreže z osebno in družbeno orientacijo, učenjem lepega 

komuniciranja in razvijanjem sožitja v družini ob vsakdanjih in tudi 

ob prelomnih življenjskih situacijah 

 

 

 

 

Poljak Lukek, Saša: Ko odnosi postanejo družina: oblikovanje 

edinstvenosti in povezanosti skozi razvojna obdobja družine 

Z oblikovanjem partnerskega odnosa in družinskega sistema se ne 

združita le dva posameznika, ampak spomina dveh družin. Monografija 

odstira vpogled v družinski razvoj, v medosebno dinamiko družinskih 

odnosov, ki ne omogoča le razumevanja razvoja najbolj ranljivih 

družinskih članov, otrok, ampak podaja razumevanje potenciala, ki ga 

imajo družinski odnosi za razvoj osebne edinstvenosti odraslega v vlogi 

partnerja, staršev, snahe oziroma zeta, tašče oziroma tasta, starih 

staršev … Knjiga tako prinaša vpogled v boljše razumevanje samega 

sebe, pomaga pri razvoju empatije do drugega in pri razvojnem delu z                                  

družinami, ki so se znašle v stiski. 

  

Winkler, Katharina: Modro okrasje. 

Modro okrasje je roman o ljubezni in nasilju, odvisnosti in krutem 

zatiranju. Pripoveduje o ženski, njenih sanjah o samostojnosti, 

trpljenju pod udarci moškega in o njeni nezlomljivi volji po 

uveljavitvi. 

Knjiga je pretresljiva, ker ne govori o nasilju kake izjemne 

patologije, nasilju, ki bi bilo očitno družbeno nesprejemljivo in 

zato tudi sankcionirano. 

 

 

 

 



 

Wiking, Meik: umetnost dobrega življenja po dansko 

Slog hygge spodbuja k polnemu oživljanju in ohranjanju 

trenutkov. Na slog hygge pa se nihče ne spozna bolje kot Meik 

Wiking, direktor Inštituta za srečo v Kobenhavnu, ki že dolga leta 

proučuje umetnost življenja in uživanja po dansko. S to čudovito 

in navdihujočo knjigo vam bom pomagal najti pristno 

zadovoljstvo, pa naj gre za izbiro pravih svetil in načrtovanje 

večerje, pripravo nujne opreme za hygge ali celo za slog 

oblačenja. 

 

Lončar, Sanja: Kako ohraniti možgane 

Kakšen bo rok uporabe vaših možganov? Med največje strahove 
današnjega človeka, bi prav lahko uvrstili precejšnjo verjetnost, da 
bo naše telo preživelo naše možgane. A to verjetnost lahko z 
nekoliko znanja tudi izdatno zmanjšamo. Kaj lahko torej storimo, 
da se izognemo demenci in drugim degenerativnim spremembam 
možganov in živčevja? Katere preverjene naravne rešitve imamo 
na voljo, če opažamo, da so se procesi pešanja že začeli? Ali 
obstaja naravna pomoč, tudi ko nastopijo demenca, 
Alzheimerjeva ali Parkinsonova bolezen? Odgovore na ta 
vprašanja boste brali v novem priročniku iz edicije Preverjene 
naravne rešitve Kako ohraniti možgane. 

Perlmutter, David: Zdravi možgani: moč črevesnih 
mikrobov za zdravje in zaščito vaših možganov 

Zdrava pamet nam narekuje, da si umivamo zobe, se redno 
gibljemo, zdravo jemo… Ko pa gre za zdravje možganov, običajno 
mislimo, da smo brez moči. Perlmutter trdi ravno nasprotno; sami 
lahko vplivamo na zdravje naših sivih celic, in sicer že s tem, da 
smo izbirčnejši pri sestavi jedilnika. Ogljikovi hidrati, še posebej 
tisti, ki vsebujejo veliko glutena in sladkorja, zvišujejo možnost 
razvoja možganskih bolezni, vse od demence, depresije, kroničnih 
glavobolov in hujših oblik, kot sta Parkinsonova in Alzhemeirjeva 
bolezen. S tem avtor klasično prehranjevalno piramido postavi na 
glavo in pravi; stran s kruhom, napolnite krožnike z jajci! 



 

Holiday Ryan: Ego je naš sovražnik 

Odmevna knjiga Ego je naš sovražnik bralcu predstavi široko 
paleto zgodb in primerov, od kulture, prek športa in filozofije, do 
politike in zgodovine, s katerimi avtor pojasni delovanje in 
domet tega notranjega vzgiba v človekovem življenju.  
Holiday dokazuje, da so posamezniki na najrazličnejših področjih 
človekovega življenja uspeli poseči na najvišje ravni vpliva in 
uspehov tako, da so se osvobodili pritiska svojega ega, oziroma 
ga uspeli utišati. Njihove taktike, strategije in odločitve lahko pri 
vsakdanjem življenju uporabimo tudi mi. 

  

Duckworth Angela: Predanost: moč strasti in vztrajnosti 
v življenju in pri delu 

Angela Duckworth, ameriška profesorica psihologije, v knjigi 
Predanost na osnovi znanstvenih dognanj in lastnih izkušenj 

prepričljivo 
in neposredno opiše lastnost, ki je v vsakem od nas in pomembno 
prispeva k posameznikovi uspešnosti – imenuje jo predanost 

  

 

 

McWilliams Nancy: Psihološka diagnostika 

Psihoanalitična diagnostika je knjiga, ki je po svojem izidu pred 

dobrimi dvajsetimi leti tako rekoč čez noč prešla med temeljna 

dela klasike na svojem področju, prevedli pa so jo v petnajst 

jezikov. Druga izdaja iz leta 2012, ki je bila za predlogo 

slovenskemu prevodu, prvo še nadgrajuje, saj upošteva tudi vsa 

ključna najnovejša dognanja na področju psihodiagnostike in 

psihoterapije.  

 

 

 

 

 



 Goleman Daniel: Skrito gonilo o odločnosti 

Pozornost, miselna zbranost oziroma osredotočenost deluje 

zelo podobno kot mišica: če jo uporabljate poredko in slabo, bo 

zakrnela; če jo pošteno zaposlite, se bo okrepila. V dobi 

nezaustavljivih, vseprisotnih motenj Goleman prepričljivo 

zagovarja mnenje, da se moramo zdaj bolj kot kadarkoli prej 

naučiti izostriti svoj fokus, če naj bi bili kos kompleksnosti 

današnjega sveta, kaj šele da bi v njem uspevali.  

 

 

 

Brits Louisa Thomsen: Hygge: Danska umetnost 

srečnega življenja 

Hygge je občutek pripadnosti in topline, trenutek udobja in 

zadovoljstva. Najdete ga lahko, če se vprašate, kje se počutite 

najbolj domače, katere so vaše navade in obredi, ob kom ste 

najbolj sproščeni, kaj vas najhitreje razvedri in kaj potrebujete, 

da vam je udobno. Skuhajte si skodelico kave ali čaja, pogreznite 

se v najljubši naslanjač in se prepustite trenutku.  

 

 

 

 

 

 

 


