
Več o ponudbi na www.galarna.si

KATALOG KNJIG
2022–2023

Romani 
2–6

Kriminalke 
7–11

Sodobne 
romance 
12–15

Zgodovinske 
romance 
16–19

Priročniki 
20–21

Kartonke 
22–23

Slikanice 
24–27

Vzgoja in 
izobraževanje 
28–29

Otroško 
leposlovje 
30–33

Mladinsko 
leposlovje 
34

Pobarvanke 
35



R O M A N I

Podzemna železnica
Colson Whitehead
384 strani; 15,99 €
V Whiteheadovi genialni zgodbi 
podzemna železnica ni zgolj 
prispodoba, temveč prava 
pravcata mreža podzemnih 
predorov na ameriškem Jugu. 
Colson Whitehead mojstrsko 
prikaže grozote, ki so jih prestajali 
črnci pred državljansko vojno, 
in tankočutno naslika ameriško 
sago vse od nasilnega uvažanja 
Afričanov pa do neizpolnjenih 
obljub današnjih dni.

Fantje iz Nickla
Colson Whitehead
220 strani; 12,95 € 
Roman odstira še eno temno 
poglavje ameriške zgodovine, 
opisano skozi zgodbo dveh fantov, 
po krivem obsojenih na grozljivo 
prestajanje kazni v prevzgojnem 
domu na Floridi. Elwood Curtis, 
temnopolt dijak iz Tallahasseeja, 
se v šestdesetih letih dvajsetega 
stoletja po spletu nesrečnih 
okoliščin znajde pred sodnikom 
in pošljejo ga v Akademijo Nickel, 
prevzgojni dom za fante.
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Olive Kitterdige
Elizabeth Strout
304 strani; 13,95 €
Olive Kitteridge, upokojena učiteljica, se zgraža 
nad spremembami v domačem mestecu Crosby 
v Mainu in v svetu na splošno, hkrati pa ne opazi 
vseh sprememb pri tistih, ki jo obkrožajo: v barski 
pianistki, ki jo preganja nekdanja ljubezen;  
v nekdanjem učencu, ki je izgubil voljo do življenja; 
v lastnem odraslem sinu, ki njeno nerazumno 
obnašanje dojema kot tiranijo; ter ne nazadnje  
v možu Henryju, ki svojo zvestobo njunemu zakonu 
doživlja kot blagoslov in hkrati prekletstvo. Olive 
Kitteridge podaja globoke vpoglede v človeka –  
v notranje razkole, v tragedije in čisto veselje,  
v potrpežljivost, ki jo od nas zahteva življenje.

Ponovno Olive
Elizabeth Strout
320 strani; 15,95 €
Roman, ki so ga bralci uvrstili  
med deset najboljših knjig leta.
»Olive je briljantna stvaritev. Ne le zaradi večne 
nergavosti, ampak ker je glede pomanjkljivosti 
enako brutalno iskrena do sebe, kot je do drugih. 
Zaradi iskrenosti se ji ljudje, nenavadno, zelo radi 
zaupajo, in ravno zaradi teh surovih pogovorov je 
pisanje Stroutove tako močno – liki se do konca 
razgalijo, v vsej žalosti, trpkosti in zmedi. Velika, 
strašna zmeda, ki ji pravimo življenje, se kar zliva 
iz strani tega ganljivega romana. Stroutova resda 
ne ponudi vseh odgovorov, vendar se je z vsem 
pripravljena spopasti.« – The Wall Street Journal

Pariška knjigarka
Kerri Maher
377 strani; 15,95 €
Pionirka. Vizionarka. Feministka. Podjetnica. Bralka. 
Očarljiva zgodba o mladi ženski in njenih prizadevanjih, da bi 
svetu predstavila eno najpomembnejših knjig 20. stoletja.

Ko mlada Američanka Sylvia Beach leta 1919 v mirni pariški ulici 
odpre knjigarno Shakespeare and Company, se ji niti sanja ne,  
da bo z njo spremenila tok same literature. Ko Joyceov 
kontroverzni roman Ulikses prepovejo, Sylvia veliko tvega in ga 
izda pod okriljem Shakespeare and Company. Prihodnost njene 
ljubljene knjigarne je ogrožena, ko uspeh Uliksesa pritegne druge 
založnike, ki poskušajo Joycea zvabiti v svoje kremplje.

»Roman Kerri Maher Pariška knjigarka je dostojen poklon 
Sylvii Beach in ljubezensko pismo vsem knjigarnam, 
knjižnicam ter strastnim in predanim ženskam, ki jih vodijo.« 
– New York Journal of Books

Angela Merkel
Kanclerka, ki je pustila pečat 
Ursula Weidenfeld
320 strani; TV 34,90 €; MV 26,95 €
Mogočnemu uradu nemške politike se še nihče nikoli ni 
prostovoljno odrekel – razen Angela Merkel. Do konca svojega 
mandata je dosegla visoke ocene odobravanja, vedno znova se je 
dokazovala kot krizna menedžerka. Kritiki so ji zato očitali, da je bil 
njen lastni program to, da je bila kanclerka. In kljub temu je, brez 
ideologije, brez vizije, zaznamovala obdobje nemške politike med 
2005 in 2021. Ta knjiga je več kot le obračun. Skuša predstaviti 
fenomen Merkel – in prikazuje sliko ženske, ki je spremenila 
Nemčijo.

»Napeta biografija … Weidenfeld izbere mešanico 
kronološkega in tematskega pripovednega načina,  
ki prepriča.« – Frankfurter Neue Presse

Mesto v oblakih
Anthony Doerr
608 strani; TV 38,90 €; MV 19,95 €
Doerr nas svojo čarobno domišljijo popelje v svetove,  
ki so tako dramatični in privlačni, da za hip pozabimo  
na svojega. 

V 15. stoletju sirota Ana živi za veličastnim obzidjem 
Konstantinopla. Nauči se brati in v tem prastarem mestu,  
ki slovi prav po knjižnicah, najde bržkone zadnji izvod stoletja 
stare knjige, zgodbo o pastirju Etonu, ki koprni po tem, da bi se 
spremenil v ptico in odletel v utopično rajsko mesto na nebu.  
Za obzidjem je Omer, fantič s podeželja, ki so ga vpoklicali  
v sultanovo vojsko, ki bo zavzela mesto. Njune poti se križajo.

»Čarobna (in upanja polna) zgodba o človečnosti.«  
– People
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R O M A N I

Tetovator  
iz Auschwitza
Heather Morris
264 strani; 9,99 €
Tetovator iz Auschwitza temelji na ganljivi resnični 
zgodbi Laleta in Gite Sokolov, dveh slovaških Judov, 
ki sta preživela Auschwitz-Birkenau  
in si nazadnje ustvarila dom v Avstraliji.

»Morala sem si pridobiti njegovo zaupanje in 
trajalo je nekaj časa, preden se je bil voljan 
podati na pot samooskrunitve, ki jo nekateri 
deli te zgodbe zahtevajo.« – pisateljica Heather Morris

Zgodbe upanja
Heather Morris
264 strani; 12,95 €
Navdihujoč priročnik za življenje z vrsto zgodb  
o neverjetnih ljudeh, ki jih je avtorica srečala,  
o neverjetnih dogodkih, ki so jih delili z njo,  
in naukih, ki jih vsem nam prinašajo te zgodbe. 

V zgodbah upanja Heather razišče svoj neverjetni dar  
za poslušanje – veščino, ki jo je uporabila, ko je 
spoznala Laleta Sokolova, tetovatorja iz Auschwitza. 
Prav zaradi tega daru ji je Lale namreč zaupal svojo 
zgodbo, ona pa jo je zapisala v romanu.

Tri sestre
Heather Morris
448 strani; 14,95 €
Še kot deklice Cibi, Magda in Livia obljubijo očetu, da bodo 
ne glede na vse ostale skupaj. Več let pozneje nacisti komaj 
15-letno Livio prisilijo v odhod v Auschwitz. Cibi, ki je stara le 
19 let, se spomni njihove obljube in se pridruži Livii, odločena, 
da bo sestro zaščitila ali pa umrla z njo. 17-letna Magda se 
skriva v njihovem rodnem mestu na Slovaškem in se obupano 
skuša izogniti barbarskim nacističnim silam. Toda tudi njo 
kmalu ujamejo in odpeljejo v Auschwitz. 

»Roman Tri sestre je pretresljiva, boleča, a kljub temu 
navdihujoča zgodba o trdoživosti, pogumu in  
o neuničljivih vezeh sestrske ljubezni.« – Christy Lefteri, 
avtorica uspešnice Čebelar iz Alepa

Mednarodna
uspešnica

Mednarodna
uspešnica

Cilkina pot
Heather Morris
448 strani; 14,99 €
Cecilia »Cilka« ima le 16 let, ko jo leta 1942 
odpeljejo v taborišče Auschwitz-Birkenau.  
Ker ni umrla od lakote ali v plinski celici,  
jo po osvoboditvi taborišča obtožijo 
sodelovanja s sovražnikom. Pošljejo jo  
v odročen, pust in neusmiljen gulag Vorkuta 
nad severnim tečajnikom, kjer jo čaka  
več kot deset let prisilnega dela.
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Heather  Morris
vojne zgodbe po resničnih dogodkih

Zadnji šah mat
Gabriella Saab
296 strani; 15,95 €
Neverjetni prvenec, ki se dogaja med drugo svetovno vojno. 
Mlada članica poljskega odporniškega gibanja, zaprta  
v Auschwitzu kot politična zapornica, igra šah v zameno  
za svoje življenje, hkrati pa se s tem bori, da bi moškega,  
ki je uničil njeno družino, pripeljala pred roko pravice. 

»Kaj je najboljša strategija za preživetje na kraju, 
kakršen je Auschwitz? Za Mario, mlado članico 
poljskega odporniškega gibanja v prvencu Gabrielle 
Saab Zadnji šah mat, je šah rešilna bilka … Roman me 
je tako pritegnil, da sem strani obračala pozno v noč. 
Kako čudovit prvenec!« – Anika Scott, avtorica svetovne prodajne 
uspešnice The German Heiress

Zadnji preživeli
Frank Krake
336 strani; 15,95 €
Resnična zgodba, ki vzbuja strahospoštovanje,  
govori o mladeniču, ki je preživel ne eno, pač pa tri 
koncentracijska taborišča in na koncu – v zadnjih 
dnevih vojne – bil bombardiran, medtem ko je bil  
ujet na nacistični jetniški ladji.
20-letni Wim Aloserij na strehi vagona vlaka leta 1943 
zbeži iz prisilnega delovnega taborišča v nacistični Nemčiji. 
Mladenič iz Amsterdama se nato skriva na kmetiji –  
štiri mesece spi v lesenem zaboju, skritem pod zemljo.  
Toda to ne traja dolgo.

»To je nenavadna biografija. Pretresljiva zgodba, 
ki se začne z drznim pobegom med vojno, drama, 
ki se hitro spremeni v grozljivo zgodbo o človeški 
nehumanosti do sočloveka … Pomembna in 
nepozabna.« – Jonathan Dimbleby, avtor prodajnih uspešnic

Mednarodna
uspešnica



R O M A N I

Pariška žena
Paula McLain
448 strani; 14,99 €

Pariška žena je zgodba  
o ambicioznosti in izdaji,  
zgodba o ljubezni med dvema 
nepozabnima človekoma:  
Ernestom Hemingwayem  
in njegovo ženo Hadley.

Hitlerjeve pokuševalke
Rosella Postorino
352 strani; 13,99 €

Starši šestindvajsetletne Rose Sauer 
so umrli in njen mož se bori na ruski 
fronti. Na njena vrata potrkajo SS-ovci 
in ji sporočijo, da so jo vpoklicali kot 
eno izmed Hitlerjevih pokuševalk.  
V tajnem Volčjem brlogu mora 
pokušati obroke, preden jih  
postrežejo njemu. Volku.

Tisoč in ena zgodba  
A. J. Fikryja
Gabrielle Zevin
272 strani; 12,99 €

Življenje A. J. Fikryja se ne odvija 
po pričakovanjih. Živi sam. Postaja 
pravi osamljen nergač. Knjigarna 
se spopada s krizo, najhujšo doslej. 
Nato pa se pred vrati knjigarne pojavi 
skrivnosten paket, ki mu omogoči,  
da si osmisli življenje.

Skrivnosti med nama
Thrity Umrigar
416 strani; 13,99 €

Skrivnosti med nama je močan 
roman, ki čudovito prikazuje 
kompleksnost življenja v sodobni 
Indiji in grobo realnost, s katero  
se morata soočiti ženski, ki sta  
rojeni brez privilegijev.

Kar veter ve
Amy Harmon
512 strani; 14,99 €

Anne Gallagher je odraščala ob 
zgodbah o Irski. Po smrti dedka 
užaloščena odpotuje v njegov rojstni 
kraj, da bi raztrosila njegov pepel. 
Tam jo povleče v drug čas. Znajde  
se na Irskem v letu 1921, ki je bila 
takrat izjemno nevaren kraj,  
saj je bila na robu vojne.

Smola
Ane Riel 

260 strani; 12,99 €

Večkrat nagrajena mednarodna 
uspešnica! Smola, napet in ganljiv 
roman, je zgodba o tem, kaj se lahko  
zgodi, če imaš nekoga preveč rad –  
ko človeku, da bi ga obvaroval, povzročiš 
nepopravljivo škodo. Roman govori  
o nekonvencionalnem, težkem otroštvu, ki 
pa na svoj način porodi prav posebno moč.

Rdeči adresar
Sofia Lundberg
312 strani; 12,95 €

Ko je bila danes 96-letna Doris 
dekletce, ji je oče podaril adresar in 
od takrat je vanj vestno zapisovala 
imena oseb, ki jih je spoznala in  
ki so ji skozi leta prirastle k srcu.  
Zdaj je v njem veliko imen prečrtanih, 
saj teh oseb že dolgo ni več, zato želi 
spomin nanje preliti na papir. 

Osvoboditev
Imogen Kealey
456 strani; 14,95 €

Junakinja. Borka. Vohunka. Voditeljica. 
Mlada Nancy Wake, po rodu Avstralka, 
se ob izbruhu druge svetovne vojne 
pridruži odporniškemu gibanju na jugu 
Francije, kjer živi z možem Henrijem. 
Bolj ko se vojna zaostruje, bolj je  
Nancy vpeta v podtalno dogajanje  
in bolj so ji nacisti za petami.

Ljubezen za bodečo žico
Doug Gold
374 strani; 14,95 €

Med nacistično okupacijo Evrope se v njenem  
osrčju povsem po naključju srečata dva človeka.  
Prva je skrivna članica odporniškega gibanja, pogumna mlada 
ženska, ki je trdno odločena, da bo pregnala okupatorja; drugi 
je vojni ujetnik, moški, ki si želi ubežati izza rešetk taborišča,  
da bi se lahko znova boril. Izjemen roman o pogumni, 
domoljubni Slovenki, ki je bila med drugo svetovno vojno 
okupatorju trn v peti! V tej resnični zgodbi o ljubezni, ki kljubuje 
vsem preprekam, Jožefa Lobnik, jugoslovanska partizanska 
junakinja, in Bruce Murray, novozelandski vojak, sredi brutalne 
vojne odkrijeta ljubezen.

Resnična 
zgodba 

Prodanih
100.000

knjig!

Nominacija 
za Pulitzerjevo

nagrado

Tam tam
Tommy Orange
304 strani; 13,99 €

Knjižna uspešnica New York Timesa! 
Pretresljive zgodbe Indijancev,  
             ki skušajo prodreti skozi  
                   močne in varljive klišeje 
                    o njih, ki jih je sodobni     
                   svet poln.

o pogumu 
ter upanju.

po dogodkih

po dogodkih

po dogodkih
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Lovka, Kate Quinn
600 strani; 18,95 €

V povojnem obdobju lovka postane plen …
Ian Graham, nekdanji vojni poročevalec, se pet let po koncu vojne 
ukvarja z iskanjem pobeglih nacistov, ki niso bili dovolj visoko 
na lestvici rajha, da bi prišli do nürnberških procesov, temveč so 
si elegantno spremenili ime, se preselili in nekaznovano živijo 
dalje. Še posebej si prizadeva, da bi našel ljubico nekdanjega 
esesovskega oficirja, ki so jo klicali die Jägerin - Lovka. 

Quinn spretno prepleta zgodbe ruske pilotke, lovca 
na naciste in mlade Bostončanke, ki se na najbolj 
nepričakovanih krajih soočajo z zlom. To je pretresljiva 
pripoved o lovcu in plenu, o zločinih, odpuščanju in 
neustavljivi moči resnice. Čista zmaga! – Pam Jenoff, avtorica 

uspešnica New York Timesa The Orphan’s Tale

Štirideset uniform in en gumb
Ivan Sciapeconi; 208 strani; 13,95 €

Poletje 1942. Štirideset judovskih otrok izstopi 
na postaji Nonantola v pokrajini Modena. 
Iz nacistične Nemčije so pobegnili zahvaljujoč 
organizaciji Reche Freier in s spremljevalci poskušajo 
priti v Palestino, vendar so prisiljeni nenehno 
spreminjati smer: najprej potujejo na Hrvaško,  
nato v Slovenijo, nazadnje v Italijo.

Presenetljiva in resnična zgodba. Žarek upanja  
v grozotah holokavsta in štirideset otrok, ki se 
jim je po več zapletih le uspelo rešiti. Ta knjiga je 
namenjena njim, rešenim in rešiteljem, da ne bodo 
nikoli pozabljeni, saj nas normalnost njihovega 
junaštva še danes vznemirja in izziva, da se ne 
prepustimo lagodnim strahovom in brezbrižnosti.po dogodkih



Vseh sedem mož  
Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid
512 strani; 14,95 €

Hollywoodska ikona Evelyn Hugo, ki starost 
preživlja daleč od oči javnosti, je končno 
pripravljena povedati resnico o svojem življenju, 
polnem blišča in škandalov. Ko za to nalogo izbere 
neznano novinarko Monique Grant, je osupla  
vsa sedma sila, še najbolj pa prav Monique.  
V luksuznem stanovanju na Upper East Sidu se 
tako začne Evelynina pripoved, vse od prihoda  
v Los Angeles sredi petdesetih let pa do odločitve, 
da konec osemdesetih zapusti svet šovbiznisa.

»Vseh sedem mož Evelyn Hugo bralca  
popelje skozi zlata leta Hollywooda v kruto 
resničnost sedanjega časa in do vprašanja, 
kaj dejansko pomeni priznati resnico –  
in koliko te to stane.« – REDBOOK

R O M A N I 5

Nizozemska hiša je temačna pravljica, ki zajema petdesetletno 
obdobje in govori o dveh inteligentnih osebah, ki ne zmoreta 
premagati svoje preteklosti. Kljub vsem navideznim uspehom  
sta Danny in Maeve zares zadovoljna le takrat, ko sta skupaj.  
Neomajen odnos med popustljivim bratom in njegovo vedno 
zaščitniško sestro se postavi na preizkušnjo šele, ko sta se  
prisiljena soočiti s tistimi, ki so ju razočarali. 

Carmelo Durán v življenju ne potrebuje veliko: računalnik  
z internetom, spletno trgovino, v kateri na veliko kupuje živila,  
in nekaj kibernetskih sogovornikov. A se vse spremeni z napako  
pri spletnem naročilu, zaradi katere naleti na Mari Carmen,  
ki je pri spletni trgovini zaposlena na oddelku za pomoč strankam. 
Prodajalna sreče je pisemski roman, napisan v obliki elektronskih 
sporočil, z nepozabnim glavnim junakom, donkihotsko mešanico 
Ignacija iz Zarote bebcev in Helene iz 84, Križišče Charing. 

Volčji brlog 
Elodie Harper
464 strani; 15,95 €

»Živahno, bistro  
in neustrašno,  
to je zmagovalna 
kombinacija.«  
– The Times

Nizozemska 
hiša
Ann Patchett
348 strani; 13,95 €

NAJBOLJŠA KNJIGA LETA 
PO IZBORU MEDIJEV:  
NPR, The Washington 
Post, O: The Oprah 
Magazine, Real Simple, 
New York Times, Good 
Housekeeping, Vogue, 
Refinery20 in Buzzfeed.

Prodajalna 
sreče
Rodrigo Munoz 
Avia
308 strani; 13,95 €

»Najbolj neverjeten 
humor v tem čudnem 
letu 2021. […] 
Najzabavnejši in 
zasvajajoč sodobni 
roman.« – Paloma Abad, 
Vogue

Nefretete in njena mlajša sestra odraščata v vplivni 
družini, ki svoje hčere že stoletja daje zamož vladarjem 
Egipta. Ambiciozni, karizmatični in prelepi Nefretete je usojena 
poroka z Amenhotepom, labilnim mladim faraonom. Vsi upajo,  
da bo s svojo močno osebnostjo ukrotila mladeniča, ki se 
hoče odreči prastarim egiptovskim božanstvom, strmoglaviti 
svečenike boga Amona in ustoličiti novega sončnega boga,  
ki ga bodo častili vsi. Dramatična zgodba, polna resničnih 
dejstev o dveh nepozabnih ženskah, ki sta živeli v enem 
najosupljivejših obdobij zgodovine.

Nefretete
Michelle Moran
528 strani; 14,95 €

Ljubezen, izdaja, 
politični nemiri,  
kuga in verski konflikti: 
roman Nefretete 
bralcem doživeto  
naslika starodavni  
Egipt. 

Razblinjajoča  
se polovica
Brit Benett
368 strani; 14,95 €

Vsesplošno brezčasna 
zgodba … Dodelan, 
ganljiv roman za katero 
koli obdobje. Pretresljiva 
pripoved, ki se skrivoma 
vije proti vprašanjem, 
kdo smo in kdo želimo 
biti … – Entertainment 
Weekly

Enojajčni dvojčici Stella in Desiree Vignes si bosta vedno na las podobni. 
Skupaj odraščata v manjšem črnskem kraju na jugu Amerike, toda pri 
šestnajstih zbežita od doma. Ko pa odrasteta, se ne razlikuje le njun 
vsakdanjik, pač pa vse: njuni družini, njuni skupnosti, njuna rasna identiteta.

Po mnogo letih namreč ena od njiju s svojo temnopolto hčerko živi  
v prav tistem mestecu, od koder je nekoč poskusila uiti. Druga se 
skrivaj izdaja za belko in njen belopolti mož o njeni preteklosti ne ve 
nič. Toda čeprav sta dvojčici več tisoč kilometrov in prav toliko laži 
vsaksebi, sta njuni usodi še vedno prepleteni. Kaj se bo zgodilo  
z naslednjo generacijo, potem ko se križajo poti njunih dveh hčera?

Mati jo je prodala. Kot sužnja se je znašla v pompejskem bordelu. 
Odločena je, da bo preživela. Ime ji je Amara. Dobrodošli  
v Volčjem brlogu ...

Amara je bila nekoč ljubljena hči, dokler ni očetova smrt pahnila 
njene družine v revščino. Zdaj je v Pompejih sužnja v zloglasnem 
bordelu, v lasti moškega, ki ga prezira. Ostra, pametna in iznajdljiva 
Amara je prisiljena skrivati svoje talente. Za zdaj je njena edina 
vrednost zgolj v poželenju, ki ga je sposobna zanetiti v drugih.

Roman Volčji brlog je umeščen v pompejski bordel in je prvi del trilogije 
romanov, ki postavljajo življenja spregledanih žensk v novo luč.

Uspešnica
New York
Timesa!

Skrivnosti,  
ki smo jih 
varovale
Lara Prescott
128 strani; 14,95 €

Navdušujoča zgodba o nastanku Doktorja Živaga, ki ni nič manj 
pretresljiva kot sam roman! Zgodba o tajnicah, ki sta postali 
vohunki, o ljubezni in dolžnosti ter o žrtvovanju – navdihnjena  
z resnično zgodbo o načrtu CIE, da se infiltrira v srca in misli 
sovjetske Rusije ne s propagando, ampak z največjo ljubezensko 
zgodbo dvajsetega stoletja: Doktor Živago.

»Provokativno, strašljivo in presneto dobro branje.«  
– H. W. Brands, avtor knjige The First American

Malibu
Taylor Jenkins Reid
440 strani; 15,95 €

Četverica bratov in sester priredi nepozabno zabavo 
poletju v slovo, toda v 24 urah se jim življenja za vedno 
spremenijo. Malibu, avgust 1983. Predvečer vsakoletne 
zabave pri Nini Riva, s katero se tradicionalno poslovijo 
 od poletja, in napetost je na vrhuncu. Vsi hočejo biti  
v družbi slavnih bratov in sester Riva. Nina je nadarjena 
deskarka in manekenka, Jay deskarski šampion in Hud 
slaven fotograf. In potem je tu še družinska ljubljenka, 
najmlajša Kit. Nad četverico se ne navdušuje zgolj  
Malibu, temveč je prevzet ves svet – sploh ker so to  
otroci legendarnega pevca Micka Rive.

»Opisi Malibuja so tako slikoviti, da bodo bralci 
prisegli, da na obrazu čutijo veter iznad morja 
in škrtanje peska med prsti na nogah … Noro 
berljiva zgodba o družinskih vezeh in o tem, 
kakšno moč ti da svoboda.« – E! Online

Prodajna 
uspešnica
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U N I K A T N E  D A R I L N E  K N J I Ž I C E

Preprosta sreča
uredila Viktorija Muha
112 strani; 9,95 €
»Sreča je, kadar nekoga držiš v svojem 
naročju in se zavedaš, da držiš celoten svet.« 
– Orhan Pamuk

Dragoceno življenje
uredila Viktorija Muha
112 strani; 9,95 €
»Ljubi življenje, ki ga živiš,  
in živi življenje, ki ga ljubiš.«  
– Bob Marley

Iskreno prijateljstvo
uredila Viktorija Muha
112 strani; 9,95 €
»Prijateljstvo lahko merimo le s spomini, 
smehom, mirom in ljubeznijo.«  
– Stuart in Linda Macfarlane

Popolna ljubezen
uredila Viktorija Muha
112 strani; 9,95 €
»Ljubezen sta prostor in čas,  
merjena s srcem.« 
– Marcel Proust
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Lepe misli za vsak dan
Aled Jones
384 strani; 24,95 €
Aled Jones, priljubljeni pevec, je v tej knjigi zbral misli,  
ki vas bodo navdihovale vsak dan v letu. Tematsko so 
razdeljene glede na mesece – leto se začne z novimi 
začetki, nadaljuje s poudarjanjem pomena hvaležnosti za 
vse drobne stvari v življenju, ki jih imamo, prav tako pa nas 
opozori na izjemno moč nasmeha. Citati so opremljeni tudi 
z ilustracijami, zaradi česar je knjiga tudi odlično darilo. 

Najboljša mami 
uredila Viktorija Muha
112 strani; 9,95 €
»Sonce ne sije tako lepo,  
kot sije materino oko.« 
– Slovenski pregovor

Boljševiško sodišče leta 1922 grofa Aleksandra Rostova spozna za nepopravljivega 
aristokrata in ga obsodi na dosmrtni hišni pripor v Hotelu Metropol nasproti Kremlja. 
Rostov, neupogljiv, razgledan in duhovit možakar, ki v življenju še nikoli ni delal,  
mora zdaj živeti v podstrešni sobici, medtem ko se pred vrati hotela odvijajo najbolj 
burna desetletja v vsej zgodovini Rusije.

Povsem nepričakovano pa mu njegove omejene okoliščine omogočijo vstop v veliko 
večji svet čustvenih odkritij. Poln humorja, sijajnih junakov in z vrsto prelepih prizorišč 
ta edinstveni roman očara s pripovedjo o grofovem prizadevanju za boljše razumevanje 
človeškega namena.

Nekje onkraj vesolja je knjižnica, v kateri je neskončno število knjig, vsaka nosi 
zgodbo neke druge resničnosti. Ena pripoveduje o vašem življenju, kakršno dejansko 
je, ob njej pa je še druga knjiga o življenju, ki bi ga lahko živeli, če bi se v nekem 
trenutku odločili drugače.

Medtem ko se vsi sprašujemo, kakšno vse bi še lahko bilo naše življenje,  
si predstavljajte, da bi imeli priložnost stopiti v knjižnico in se o tem prepričati.  
Ali bi bilo katero od teh drugih življenj resnično boljše? V knjigi Polnočna knjižnica, 
očarljivem romanu Matta Haiga, se Nora Seed sooči s to odločitvijo.

Polnočna knjižnica
Matt Haig
334 strani; 14,95 €
Prodajna uspešnica New York Timesa,  
ki je osvojila bralce po vsem svetu!

»Roman vas bo prevzel … 
Odstira pogled na neomejene 
možnosti, nove ubrane poti,  
nova življenja, povsem drugačen 
svet, ki pa nam je nekako,  
nekje vendarle na voljo.« 
– New York Times

Plemič v Moskvi 
Amor Towles
576 strani; 16,95 €
Mega uspešnica  
z več kot dva milijona  
bralci, po kateri bo kmalu 
posneta televizijska serija! 
Knjiga, ki so jo v branje 
priporočili Tom Hanks,  
Barack Obama in Bill Gates. 
Čudovito napisan roman o človeku,  
ki mora preostanek življenja preživeti 
za zidovi razkošnega hotela, izpod 
peresa najbolj prodajanega pisca  
New York Timesa, avtorja knjig  
Lincoln Highway in Pravila olikanosti.

KNJIGA
DESETLETJA

2010–2020,
Independent

Uspešnica
New York
Timesa!
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Tretji glas
Rönning & Stilton, 2. knjiga 

512 strani; 15,99 €

Ko Olivijina prijateljica Sandra 
Sahlmann v veži domače hiše 
najde svojega obešenega očeta, 
policija sprva domneva,  
da gre za samomor. Ampak 
nekaj se ne ujema...

Črna zarja
Rönning & Stilton,3. knjiga

477 strani; 15,95 €

Olivia Rönning se je odločila, 
da se bo vrnila v policijske 
vrste. Ko mestece Arild 
pretrese pošasten umor 
otroka, se Olivia z vsem svojim 
bitjem posveti preiskavi.

Premik trojice
Temni stolp, 2. knjiga
480 strani; 15,99 €

Roland iz Gileada naleti na troje 
skrivnostnih vrat, ki se samo zanj 
odpirajo v različna obdobja v našem 
svetu. Iz tega sveta mora v svoj svet 
pripeljati tri, ki ga bodo spremljali  
na poti do Temnega stolpa.

Revolveraš 
Temni stolp, 1. knjiga
272 strani; 14,99 €

Roland Deschain je zadnji še živeči 
revolveraš v magičnem vzporednem 
svetu, ki v nekaterih pogledih srhljivo 
spominja na našega. Njegov edini cilj  
je ujeti moža v črnem in obvarovati 
sloviti Temni stolp, preden bo prepozno. 

Puste dežele 
Temni stolp, 3. knjiga
640 strani; 17,95 €

Roland, Susannah in Eddie morajo Jaka 
prepeljati v Vmesni svet in slediti poti 
žarka vse do temnega stolpa. A tu ni nič 
preprostega. Na svoji poti pridejo v porušeno 
mesto Lud in se znajdejo med vojskujočima 
se tolpama Pubertov in Sivcev. 

Cilla in Rolf

BÖRJLIND
Izjemne uspešnice švedskih 

»kraljev kriminalk«.

STEPHENA KINGASTEPHENA KINGA
Epska pripoved. Magnum opus
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Spi, mala mačica
Rönning & Stilton, 4. knjiga

496 strani; 16,95 €

Jesen 2015. Švedska se spopada  
z begunsko krizo. Na stockholmski 
glavni postaji vladajo izredne 
razmere. Prostovoljci se trudijo  
po svojih najboljših močeh.  
Tudi Olivia Rönning.

Naj triler leta 2018 po izboru bralcev portala 
Goodreads! Zlo ima mnogo obrazov …  
mogoče celo tvojega.

V mestnem parku najdejo izmaličeno truplo 
enajstletnega fantka. Dokazi in izjave prič 
neizpodbitno pokažejo na enega najbolj 
priljubljenih meščanov Flint Cityja. To je Terry 
Maitland, trener v mladinski bejzbolski ligi, 
učitelj angleščine, ljubeč mož in oče dveh deklic.

Tujec
Stephen King
664 strani; 18,95 €

»Tujec je nova izjemna mojstrovina Stephena 
Kinga, napeto čtivo, ki znova dokazuje,  
da je avtor po večdesetletni karieri še vedno  
na vrhuncu ustvarjalne moči.« – The Maine Edge



Portret vohunke
Vohun Gabriel Alone, 1. knjiga; 480 strani; 15,99 €

Sijajna zgodba … vznemirljiv, akcije poln triler, ki bralca ponese na popotovanje po krajih,  
kot so Anglija, Pariz, Washington DC, Savdska Arabija in New York. – American Thinker

Ta nadvse zanimiva zgodba, katere vrhunec ostane z bralci še dolgo po zadnji prebrani strani, je tudi osupljiv 
portret poguma ob soočenju z nepopisnim zlom – in do zdaj najbolj izjemen roman Daniela Silve.

Gabriela Allona so oklicali za najprivlačnejšo stvaritev, vse odkar je »Ian Fleming odložil svoj martini  
in ustvaril Jamesa Bonda« (Rocky Mountain News). Gabriel, človek, ki globoko ceni vse, kar je lepo,  
je tudi angel maščevanja, mednarodni agent, ki bo naredil vse, da bo pravici zadoščeno. Včasih mora  
v iskanju zla odpotovati daleč stran. Včasih pa zlo pride do njega.

Padli angel 
Vohun Gabriel Alone, 2. knjiga; 412 strani; 15,99 €

Za ljubitelje prvovrstnih trilerjev je postalo skoraj obvezno, da takoj preberejo vsak novi roman 
Daniela Silve. Z njegovim novim likom, Gabrielom Allonom, Silva zagotavlja par dni sijajnega 
kratkočasenja. – NPR, All Things Considered 

Potem ko Gabriel Allon komajda preživi zadnjo operacijo, se zateče za zidove Vatikana. Tam restavrira eno  
največjih Caravaggievih mojstrovin. A nekega jutra ga monsinjor Luigi Donati, vsemogočni osebni tajnik  
papeža Pavla VII., pokliče v baziliko sv. Petra. Pod Michelangelovo veličastno kupolo leži polomljeno truplo  
lepe ženske. Vatikanska policija sumi, da gre za samomor, čeprav Gabriel meni drugače.

Angleško dekle
Vohun Gabriel Alone, 3. knjiga; 492 strani; 15,99 €

Bistroumno, nepredvidljivo, polno zgodovinskih dejstev, umetnosti, srčnosti in domišljije;  
knjiga, ki je ne moreš odložiti. Angleško dekle je mojstrovina. – Neal Thompson, Amazon.com

Madeline Hart je vzhajajoča zvezda vladajoče britanske politične stranke. Je lepa, pametna in zaradi revščine  
v otroštvu še toliko odločnejša, da ji uspe. A obenem je ženska s temno skrivnostjo. Zapletla se je v razmerje  
s predsednikom vlade Jonathanom Lancasterjem. Njeni ugrabitelji so to nekako izvedeli in odločeni so,  
da bo britanski voditelj drago plačal svoje grehe. V strahu pred škandalom, ki bi mu uničil kariero, se Lancaster 
odloči, da bo zadevo rešil po svoje, brez britanske policije. Poteza je tvegana, in to ne le za predsednika vlade,  
pač pa tudi za agenta, ki bo vodil operacijo. Časa imate sedem dni, sicer punca umre.

Rop
Vohun Gabriel Alone, 4. knjiga; 492 strani; 15,95 €

Roman Rop je naravnost fenomenalen. Njegovo najboljše delo doslej. In glede na to,  
da je vsak njegov roman edinstven in fantastičen, je to res ogromna pohvala. – Naples Daily News

Ekscentrični trgovec z umetninami Julian Isherwood, Gabrielov prijatelj, je namreč vkorakal naravnost  
na prizorišče srhljivega umora in zdaj je v priporu kot osumljenec. Umorjeni moški je padli vohun,  
ki ima skrivnost – po naročilu skrivnostnega zbiratelja je preprodajal ukradene umetnine. Gabriel želi rešiti 
prijatelja iz pripora, a za to mora izslediti najbolj opevano ukradeno sliko na svetu: Caravaggievo Jezusovo  
rojstvo s svetim Frančiškom in svetim Lovrencem.

Angleški vohun
Vohun Gabriel Alone, 5. knjiga; 496 strani; 15,95 €

Nedvomna uspešnica … Svet potrebuje več takih ljudi, kot je izraelski agent.  
In več pisateljev, kot je Silva. – Bookreporter.com

Gabrielova tarča je Eamon Quinn, vrhunski izdelovalec bomb in smrtonosni plačanec, ki svoje storitve prodaja 
najvišjemu ponudniku. Quinn je izmuzljiv kot senca, toda Gabrielu ga k sreči ni treba iskati na lastno pest. 
Ob njem je Christopher Keller, nekdanji britanski specialec, zdaj poklicni morilec, ki dobro pozna Quinnovo 
smrtonosno obrt. Roman Angleški vohun se s svetlobno hitrostjo seli z glamuroznega otočka Saint Barthélemy  
v nevarne ulice zahodnega Belfasta in do hiške na pečinah Cornwalla, ki je Gabrielu tako pri srcu. Zgodba  
z osupljivimi preobrati bralca očara že na prvih straneh in ga ne izpusti vse do presunljivega zaključka.

K R I M I N A L K E

je nagrajeni avtor New York 
Timesa in najbolje prodajani 
pisec literarnih del The Unlikely 
Spy, The Mark of the Assassin, 
The Marching Season,  
The Kill Artist, The English 
Assassin, The Confessor,  
A Death in Vienna, Prince  
of Fire, The Messenger, 
 The Secret Servant, Moscow 
Rules, The Defector, The 
Rembrandt Affair, The English 
Spy, The Black Widow, House 
of Spies, The Other Woman, 
The New Girl; v slovenščino 
so doslej prevedene Portret 
vohunke, Padli angel, Angleško 
dekle, Rop, Angleški vohun in  
Črna vdova.

Najbolj znan je po svoji 
dolgotrajni seriji trilerjev, 
v katerih blesti vohun in 
restavrator Gabriel Allon.  
Silvove knjige so uspešnice, 
ki jih hvalijo kritiki po vsem 
svetu in so jih prevedli v več 
kot trideset jezikov. Z ženo, 
televizijsko novinarko Jamie 
Gangel, ter njunima dvojčkoma 
Lily in Nicholasom živi na Floridi.

Prodajna 
uspešnica
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tudi zvočna knjiga

Črna vdova
Vohun Gabriel Alone, 6. knjiga; 568 strani; 17,95 €

Zastalo vam bo srce. – Bookreporter.com

On je teroristični genij, čigar ambicije niso nič manj veličastne od njegovega psevdonima in ki je tako težko 
ulovljiv, da se ne ve niti tega, katere narodnosti je. Njegova mreža, zaščitena z vrhunsko šifrirno programsko 
opremo, deluje v popolni tajnosti, tako da Zahod o njegovih načrtih ne ve nič – in zato Gabrielu ne preostane 
drugega, kot da v najnevarnejšo teroristično skupino vseh časov podtakne agentko. Natalie Mizrahi je izjemna 
mlada zdravnica, pogumna in lepa. 

Roman leta po izboru književnega portala Kirkus. Knjiga leta po izboru urednikov pri Amazonu.
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Vse, kar se je zgodilo  
z Mirando Huff
Javier Castillo 
344 strani; 12,99 €

Partnerja, ki se soočata z zakonsko 
krizo, se odločita, da bosta poskusila 
zakrpati zakon v koči sredi gozda. 
Toda ko Ryan Huff pride tja, so vrata 
koče odprta, na mizi sta dva kozarca 
vina, notri ni nikogar in kopalnica je 
polna krvi. 

Popolna neznanka
Megan Miranda
400 strani; 14,95 €

Srhljiv triler bistroumno preučuje 
spolzko področje teme o osebni 
identiteti. V svetu, kjer ljudje osebne 
identitete redno izgubljajo, kradejo 
ali jih žrtvujejo zaradi takšnih ali 
drugačnih nedolžnih razlogov,  
ni dovolj, da se sprašujemo,  
kam je odšla Emmy.

Blackout
Marc Elsberg
416 strani; 15,99 €

Mednarodni bestseller! Več kot 
milijon prodanih izvodov. Ko nekega 
večera zmanjka elektrike, nihče ne 
zganja panike. Ne še. Nikoli ne traja 
dolgo, da luči spet zasvetijo, kajne? 
Gotovo je le manjša motnja, kakšno 
neurje, morda okvara. Jutri bo 
prepozno!

Izginuli
Lisa Gray 
304 strani; 13,99 €

Prodajna uspešnica! Zasebna 
preiskovalka Jessica Shaw anonimno 
prejme fotografijo triletne deklice, 
ki so jo pred 25 leti ugrabili. 
Pretrese jo spoznanje, da je 
ta deklica ona sama.

Oči teme
Dean Koontz
356 strani; 13,99 €

Roman Deana iz leta 1981 o »biološkem 
orožju« Wuhan-400 je svetovna javnost ob 
pojavi koronavirusa postavila na piedestal 
kot najbolj preroško literarno delo. Ko se  
Tina Evans končno odloči, da je čas, da 
preboli izgubo sina in zaživi na novo se 
začnejo dogajati čudne stvari, ki namigujejo 
na to, da njen sin morda sploh ni mrtev. 

Moja tašča
Sally Hepworth
348 strani; 14,99 €

Zapleten odnos med taščo in snaho 
je pogost. V družini, kjer se drama 
poglablja z vsako stranjo in kjer se 
motivi nizajo kot perle na verižici,  
pa se nekaj hudo zalomi.

Moja (pre)čudovita žena
Samantha Downing 
456 strani; 15,99 €

Takojšnja mednarodna uspešnica! 
Vsak par ima skrivnosti, s katerimi 
v zakonu ohranja iskrico. Njuna 
skrivnost je umor. Temačno, srhljivo  
popotovanje v srce družine, zakona  
in morilskih vzgibov.

Usodne posledice
Marie Force 
Fatalno, 3. knjiga;  
458 strani; 13,99 €
Politika je lahko umor … 
Poročnica Sam Holland 
je komaj dobro privolila 
v poroko s senatorjem 
Nickom Cappuanom,  
že so jo znova klicali 
v službo. Zgodil se je 
brutalen umor ženske.

Usodno zbližanje
Marie Force 
Fatalno, 3,5. knjiga;  
192 strani; 9,95 €

Ko v nekem starem nerešenem 
primeru na površje priplava 
nov namig, Nick prosi Sam, naj 
se pred poroko ne izpostavlja 
nepotrebnemu tveganju in 
naj se s primerom nekaj časa 
ne ukvarja. Sam ugodi njegovi 
prošnji, vendar ji je ne uspe 
upoštevati v celoti.

Usodna zamera
Marie Force 
Fatalno, 4. knjiga; 464 strani; 
13,95 €

Ko Sam odkrije poročne čestitke  
s slabo prikritimi smrtnimi grožnjami, 
ni povsem prepričana, ali je tarča ona 
ali Nick. Kot da to ni dovolj, pa mora 
Sam z ekipo obenem raziskovati še 
serijo nenavadnih umorov. Žrtve 
so priljubljene osebe brez znanih 
sovražnikov, vsi umori pa so izvedeni 
naravnost mojstrsko in brezhibno.

Izginuli dekleti
Megan Miranda
424 strani; 13,95 €

Deset let je minilo, odkar je  
Nicolette Farrell odšla iz Cooley 
Ridgea. Deset let, odkar se je  
razšla s Tylerjem, moškim,  
o katerem je mislila, da se bo  
z njim poročila. Deset let, odkar  
je njena najboljša prijateljica  
Corrine izginila brez sledu.

Morilski gen
William Landay 
512 strani; 14,99 €

Andy Barber je pomočnik okrožnega tožilca, 
v sodni dvorani je deležen občudovanja. 
Zasebno je srečen z ljubeznima svojega 
življenja: ženo in sinom Jacobom. A mirno 
predmestje pretrese grozljiv zločin.  
Ko v parku najdejo truplo mladega fanta,  
za umor obtožijo Andyjevega sina.

Na lestvici 
največjih 
uspešnic 
Sunday Timesa! 
Kriminalna 
serija 
o naredniku 
Marku 
Heckenburgu.

Zalezovalci
Paul Finch
442 strani; 14,99 €

Kriminalistični narednik Heck 
preiskuje izginotje 38 žensk. Vse so 
bile srečne in uspešne, nato pa so 
brez sledu izginile. 

Žrtvovani
Paul Finch
460 strani; 15,95 €

Prebivalcem po širni Angliji vliva strah  
v kosti sprevržen in zloben serijski morilec, 
ki mori javno in na grozovit način. Ko med 
kresovanjem zgori moški, se zdi, da se je 
pripetila tragična nesreča. 

Prodajna 
uspešnica

Prodajna 
uspešnica

Prodajna 
uspešnica
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Snežna deklica
Javier Castillo 
416 strani; 14,95 €

New York, 1998, sprevod ob zahvalnem dnevu. Kiera Templeton izgine 
med množico. Po mrzličnem iskanju po vsem mestu nekdo najde 
nekaj pramenov las in oblačila, v katera je bila oblečena malčica.

»Javier Castillo je nedvomno nov fenomen evropske 
literature.« – Joël Dicker

• Udaren povratek  
Javierja Castilla. 

• Več kot 1.000.000 
prodanih izvodov. 

• Popoln triler, ki spreminja 
pravila žanra.

Najbolj 
bran roman  
o ujetništvu.

Usodna prevara
Marie Force 
Fatalno, 5. knjiga

dec. 2022
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Žena med nama
Greer Hendricks in  
Sarah Pekkanen 
480 strani; 15,99 €

Med prebiranjem te knjige 
boste domnevali, da berete  
o ljubosumni nekdanji ženi. 
Domnevali boste, da je 
obsedena s prelepo mlajšo 
žensko, ki se bo v kratkem 
poročila z moškim, ki ga 
ljubita obe. Nikar ničesar  
ne domnevajte.

Anonimno dekle
Greer Hendricks in  
Sarah Pekkanen 
448 strani; 14,95 €

Jessica se prijavi na 
psihološko študijo o morali 
in etiki. Anonimnost 
zagotovljena. Ko vprašalniki 
preidejo v seje z izleti, 
navodili o oblačenju, 
delovanju, obnašanju, 
zadeva postaja vse bolj 
srhljiva. 

Nisi sama
Greer Hendricks in  
Sarah Pekkanen 
428 strani; 14,95 €

Shay Miler želi najti 
ljubezen, vendar se ji ta žal 
izmika. Želi si ustvarjalno in 
izpolnjeno življenje, vendar 
je njena kariera v slepi ulici. 
Nekomu želi pripadati, 
vendar je njeno življenje vse 
bolj osamljeno. Dokler ne 
spozna sester Moore.

Zlati par 
Greer Hendricks in  
Sarah Pekkanen 
448 strani 
tv 36,90 €; mv 15,95 €

Marissa in Mathew sta na 
videz zlati par – dokler 
Marissa ne prevara 
moža. Nato želi stvari 
popraviti in odloči se 
za nekonvencionalno 
terapevtko, ki je zaradi 
kontroverznih metod 
izgubila licenco.

Zajčji faktor
Antti Tuomainen
322 strani; 14,95 €

Zavarovalni agent Henri 
Koskinen pozna formulo za 
popolno življenje, saj je vse 
mogoče izračunati do zadnje 
decimalke. Dokler prvič ne 
naleti na nepredvidljivo 
situacijo. Henri izgubi 
službo in od svojega brata 
podeduje pustolovski park 
in z njim tudi rahlo čudaške 
zaposlene. Tu pa so še resne 
finančne težave s posojili iz 
kriminalnega ozadja …

Mož, ki je umrl 
Antti Tuomainen 
288 strani; 13,99 €
Jaakko Kaunismaa je 
37-leten uspešen lastnik 
gobarskega podjetja, ki ga 
zdravnik seznani s šokantno 
novico: umira. Kot da ta 
novica ni dovolj pretresljiva, 
preiskave pokažejo, da 
je žrtev dolgotrajnega 
zastrupljanja – ali z drugimi 
besedami – nekdo ga 
vztrajno in počasi ubija.

Žena iz zgornjega 
nadstropja
Rachel Hawkins
348 strani; 14,95 €

Spoznajte Jane.  
Je obubožana sprehajalka 
psov v zaprti skupnosti, 
polni športnih terencev in 
zdolgočasenih gospodinj, 
kjer nihče ne opazi, če kateri 
od premožnih strank z mize 
sune kakšen kos nakita,  
in kjer nikomur ne pride  
na misel, da bi jo vprašal,  
ali ji je zares ime Jane.

Moja sestra,  
serijska morilka
Oyinkan Braithwaite 
240 strani; 13,99 €

Kratka, mračno zabavna 
ročna granata v obliki 
romana o nigerijski ženski, 
katere mlajša sestra ima 
zelo neprijetno navado,  
da ubija svoje fante.

Oster kot žebelj in poln 
črnega humorja je 
smrtonosni prvenec  
Oyinkan Braithwaite hkrati 
zabaven in strašljiv!

Iskra v temi
Stacy Willingham 
Ko je bilo Chloe Davis  
12 let, je v majhnem  
mestu Louisiane izginilo  
šest najstniških deklet.  
Do konca poletja so 
Chloejinega očeta aretirali 
kot serijskega morilca  
in ga takoj zaprli. 

Pridna punčka
Mary Kubica
438 strani; 13,99 €

Pridna punčka je prvenec, 
ki vas bo s svojo napeto 
zgodbo, polno negotovosti, 
zasvojil in razkril, da v na 
videz popolni družini ni nič 
tako, kot se zdi. 

Sprva se zdi Colin Thatcher 
precej varen za afero za eno 
noč. Izkaže pa se, da je to, 
da je šla k njemu domov, 
največja napaka v življenju  
Mie Bennett.

Druga gospa
Mary Kubica
400 strani; 14,95 €

Sadie in Will Foust sta se  
z družino pravkar preselila  
iz živahnega Chicaga  
v mestece Maine, ko njuno 
sosedo Morgan Baines 
najdejo mrtvo v njenem 
domu. Sadie se globoko 
zakoplje v to, kar se je 
zgodilo tiste temačne  
in smrtonosne noči.  
Toda mora biti previdna.

Pogrešana
Mary Kubica
384 strani; tv 37,95 €; mv 15,95 €

Prva, ki izgine, je Shelby Tebow. 
Nato nekaj uličic naprej od kraja, 
kjer so nazadnje opazili Shelby, 
izgineta še Meredith Dickey in 
njena šestletna hči Delilah, in 
tedaj v mirno sosesko useka strah. 

Zdaj pa, po enajstih letih, se 
Delilah nepričakovano pojavi. 

»Nemogoče je predvideti, kaj se 
bo zgodilo na naslednji strani ...  
Mary Kubica bralce popelje  
v povsem nove dimenzije  
prevar in ironije.« – Booklist

Prodajna 
uspešnica

»Roman o razburljivi igri mačke z mišjo, ki raziskuje 
zapletenost zakonske zveze in številne načine, kako 
ljudje lažemo sami sebi ... in drugim.« – Lori Gottlieb

dec. 2022
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Obešenec
Daniel Cole 
Fawkes in Baxter, 2. knjiga  
464 strani; 15,99 €
V Londonu udari oponašalec,  
ki svoja »dela« podpisuje z LUTKA,  
s čimer prisili Emily Baxter  
v nelagodno partnerstvo  
s posebnima agentoma Rouchem  
in Curtisom. Vsakič, ko izsledijo 
novega osumljenca, je morilec že 
korak pred njimi. Število trupel pa 
raste na obeh straneh Atlantika. 

Končnica
Daniel Cole 
Fawkes in Baxter, 3. knjiga 
400 strani; 14,95 €
Londonski kriminalisti si belijo 
glavo s skrivnostjo zaklenjene 
sobe, najtežjim primerom doslej.  
Ko upokojenega policista  
Finlaya Shawa najdejo mrtvega 
v zaklenjeni sobi, vsi mislijo, da 
si je vzel življenje. A nepriljudni 
kriminalist William »Wolf«  
Fawkes ni tako prepričan.

K R I M I N A L K E

Ameriški morilec
Vince Flynn
Mitch Rapp, 1. knjiga, 456 strani; 15,95 €

Avtor uspešnic New York Timesa Vince Flynn predstavlja 
mladega Mitcha Rappa na njegovi prvi tajni nalogi. 

Mitch Rapp je kot študent in nadarjen športnik užival brezskrbno 
življenje … dokler mu ni sveta obrnila na glavo tragedija.  
V terorističnem napadu, katerega tarča so bili nedolžni ameriški 
državljani, je bilo ubito tudi Rappovo dekle. Dvesto sedemdeset 
duš, ki so preminile na tisto mrzlo decembrsko noč, je za seboj 
pustilo na tisoče objokanih sorodnikov in prijateljev. Eden izmed 
njih je bil tudi Mitch Rapp, ki pa v nasprotju z drugimi ni iskal 
tolažbe. Zanima ga edino maščevanje.

DANIEL
COLE
Britanski pisatelj Daniel Cole,  
rojen leta 1983, nekdanji 
reševalec je dvignil nemalo 
prahu s svojim prvencem 
Lutka iz cunj. Knjiga je postala 
takojšnja uspešnica Sunday 
Timesa in je že izdana  
v 35 državah, avtor pa ima 
prodane pravice za TV serijo.

Trenutno avtor živi v sončnem 
Bournemouthu, ob plaži, kjer 
nastajajo nove uspešnice. 

Posnemovalec
Daniel Cole 
416 strani, 15,95 €

1989 Kriminalist Benjamin Chambers 
in policist AdamWinter sta na sledi 
sprevrženemu serijskemu morilcu,  
čigar strast je poustvarjanje največjih 
svetovnih umetniških del iz trupel 
njegovih žrtev. Toda potem ko Chambers 
skoraj izgubi življenje, primer zastane – 
njun morilec miruje, toda njegova zbirka 
še ni končana.

Sedem let pozneje Jordan Marshall 
izvrstno opravlja delo pri Metropolitanski 
policiji, kajti žene jo izguba, ki je 
zaznamovala njena najstniška leta. 
Uspe ji pridobiti nove dokaze in tako 
Chambersa kot Winterja prepriča,  
da se ponovno posvetita primeru. Toda 

ponovno odprtje primera s seboj prinese nov val strahot, vsi trije pa se med zasledovanjem 
pošasti, ki je veliko nevarnejša in inteligentnejša, kot so pričakovali, gibljejo po tenki meji 
med policisti in vigilanti …
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Za vsako ceno
Christian Unge
Tekla, 1. knjiga
496 strani; 16,95 €

Tekla Berg dela kot urgentna zdravnica  
v Nobelovi bolnišnici v Stockholmu. S svojim 
nekonvencionalnim in intuitivnim pristopom 
se dobro znajde pod pritiskom. Sprejema 
tudi drzne odločitve, ki lahko ogrozijo njeno 
kariero ter življenja in zdravje pacientov. 
Večina njenih sodelavcev ne ve, da ima 
izjemen občutek za podrobnosti – intenziven 
fotografski spomin, ki je hkrati blagoslov in 
prekletstvo. Nadzorovati ga poskuša  
s samozdravljenjem z amfetaminom. A delo 
ni edino, s čimer se ukvarja. Njen ljubljeni brat 
Simon je skrivnostno izginil, sama pa se  
v mislih vedno znova vrača v težavno otroštvo. 

»Napeta kriminalka z najbolj 
nepozabno glavno junakinjo doslej. 
Christian Unge popolnoma obvladuje 
svoje okolje. Roman si zasluži uspeh.«  
– Imran Mahmood, avtor romana You Don't 
Know Me

Kill Shot
Vince Flynn
Mitch Rapp, 2. knjiga»Mitch Rapp še vedno velja 

za najboljše orožje v človeški 
podobi, ki ga je CIA izurila pred 
Jasonom Bournom.« – Contra Costa 
Times (California)
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Dlje od večnosti
Jill Shalvis
Lucky Harbor, 6. knjiga
390 strani; 13,95 €

Grace ni nikoli pomislila, da bo 
svoje življenje morala začeti znova. 
Izgubila je vse, kar jo je pripeljalo 
v Lucky Harbour, kjer dela kot 
sprehajalka psov.

Le enkrat v življenju
Jill Shalvis
Lucky Harbor, 9. knjiga
384 strani; 14,95 €

Po boleči izgubi skuša Ben McDaniel 
ubežati žalosti prek dela na nevarnih 
območjih, ki jih je opustošila vojna –  
v Afriki in na Bližnjem vzhodu. Zdaj se je 
vrnil v domači kraj, kjer se je znašel iz oči 
v oči z Aubrey Wellington, prekleto seksi 
žensko, ki pa prinaša težave z velikim T. 

Lov na božični večer
Jill Shalvis
Zaliv lomilcev src, 4. knjiga
392 strani; 13,95 €

Colbie Albright ima vsega vrh glave. 
A v manj kot uri po prihodu v San 
Francisco pade v fontano. K sreči se 
začne zaradi moškega, ki jo reši iz 
fontane, veseliti božiča med tujci, 
čeprav je prepričana, da ji Spence 
Baldwin ne bo prav dolgo tujec.

Videl sem jo stati tam
Green mountain, 3. knjiga
544 strani; 14,99 €

V družini Abbott se zgodi nova 
ljubezen, ki jo glavna junaka skušata 
ohraniti zase. V družini z devetimi 
sorojenci je to skoraj nemogoče …

Čas za ljubezen
Marie Force 
McCarthyjevi z otoka Gansett, 9. knjiga 
416 strani; 13,99 €

Bosta dve ranjeni duši našli tolažbo 
in stopili na novo pot ljubezni?  
Ali jima bodo duhovi iz preteklosti 
preprečili, da bi živela srečno  
do konca svojih dni?

Samo ljubezen
Green mountain, 5. knjiga
412 strani; 13,95 €

Ella Abbott je že dolgo skrivaj zaljubljena 
v Gavina Guthrieja. Njena čustva do 
njega se le še okrepijo, ko si izmenjata 
poljub na poroki njene sestre.

Usojena za ljubezen
Marie Force 
McCarthyjevi z otoka Gansett, 10. knjiga 
524 strani; 14,99 €

Dvanajst let je že tega, kar je Jenny 
Wilks v napadu na newyorška  
dvojčka izgubila zaročenca.  
Vse od takrat je povsem izgubljena.

Poročni zvonovi  
na otoku Gansett
Marie Force 
McCarthyjevi z otoka Gansett, 11. knjiga 
424 strani; 13,99 €

Owen Lawry bo moral čez nekaj dni 
zapustiti otok Gansett in se udeležiti 
sojenja svojemu očetu, ki je bil obtožen 
napada na ženo.

Kdo drug kot ti
Jill Shalvis
Lucky Harbor, 7. knjiga
388 strani; 12,95 €

Ali Winters nima dobrega dne. 
Zapustil jo je fant, vsi v mestu so 
prepričani, da je tatica, in zdaj bo 
ostala še brez strehe nad glavo.

Vselej v mojih mislih
Jill Shalvis
Lucky Harbor, 8. knjiga
372 strani; 13,95 €

Leah Sullivan, obremenjena s tem,  
da ničesar v življenju ne izpelje do 
konca. Ko se vrne domov, skuša 
razveseliti bolno mamo svojega 
prijatelja. 

O tistem poljubu
Jill Shalvis
Zaliv lomilcev src, 5. knjiga
368 strani; 15,95 €

Privlačni Joe Malone je po noro strastnem 
poljubu ne pokliče več, zato si ga Kylie 
na silo izbije iz glave, a le do takrat, ko 
potrebuje zelo specifično uslugo. Ukradli so 
ji namreč nekaj dragocenega, pri čemer ji 
lahko pomaga le ena oseba z edinstvenimi 
sposobnostmi, izurjena v iskanju – Joe.

Tako zelo jo ljubim
Green mountain, 4. knjiga
480 strani; 13,99 €

Hunter, najstarejši od otrok v družini 
Abbott, ima v rokah vse finančne 
niti podjetja. Ne zna pa obvladovati 
privlačnosti do Megan Kane.

Poljubi v mraku
Marie Force 
McCarthyjevi z otoka Gansett, 12. knjiga
480 strani; 14,95 €

Katie Lawry se je vse življenje izogibala moškim, saj je odraščala 
ob nasilnem očetu. Vse se je spremenilo, ko jo je na bratovi  
poroki iz vode rešil Shane McCarthy. Vsi, ki jim je Katie zaupala,  
so jo prepričevali, da je Shane eden tistih dobrih fantov,  
in zato se mu je prepustila. Toda …
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Ljubezen po mraku
Marie Force 
McCarthyjevi z otoka Gansett, 13. knjiga 
432 strani; 15,95 €

Hope in njen sinček Ethan resnično potrebujeta novo priložnost na otoku 
Gansett in odločena je, da bo poskrbela, da se bo njena nova služba lepo 
obrestovala obema. Poljubljanja s šefom pa le ni načrtovala. Več časa kot 
preživi s Paulom, bolj občuduje njegovo skrb za mater in pozornost,  
ki jo namenja njenemu sinu. 

Butler
Vermont

Vse tiste drobne reči 
Butler Vermont, 1. knjiga
400 strani, tv 36,90 €; mv 15,95 €
Force je postala ena od mojih najljubših avtoric. 
Njene knjige »požrem«, takoj ko izidejo, in vselej 
se veselim naslednje. Še eno odlično branje! 
– Bralsko priporočilo strani Romance Junkie 

Grayson Coleman se po letih dela v uspešni odvetniški 
pisarni v Bostonu preseli domov v Butler v Vermontu. Želi si 
preprostejšega, manj stresnega življenja v zaspanem gorskem 
mestecu, kjer je odraščal z brati, sestrami ter Abbottovimi 
sestričnami in bratranci. Po počitnicah se namerava tu 
zasidrati in odpreti novo odvetniško pisarno. Ker je pomagal 
vzgojiti sedem mlajših sorojencev, mu na kraj pameti ne pade,  
da bi imel lastno družino.

M a r i e  F o r c eM a r i e  F o r c e - Čustveno in strastno!
nov. 2022
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Ulovila te bom,  
River
K. A. Tucker
Zakopana voda, 3. knjiga
454 strani; 14,99 €
Amber Welles je dve 
leti varčevala za veliko 
potovanje. Zadnje, kar si 
želi, je, da bi v Dublinu 
umrla. Če ne bi bilo 
pogumnega mladeniča,  
bi se ji zgodilo prav to.

Premagani led
K. A. Tucker
Zakopana voda, 4. knjiga
480 strani; 14,99 €
Ko potrebujejo najboljšega, 
pokličejo njega. Zato se je 
Sebastian Riker vrnil  
v Kalifornijo, da počisti za 
lastnikom salon. Ivy je že  
z eno nogo iz San Francisca, 
ko po naključju spozna 
neznanca. Vedno so jo 
privlačili ognjeviti moški ... 
odloči se ostati.

Večno pretvarjanje
Prve žene, 4. knjiga 
426 strani; 13,95 €

Shannon Wentworth počasi tiktaka biološka ura, 
ona pa je odločena, da ji dejstvo, da je samska, ne bo 
preprečilo, da bi imela otroka. Ko jo fotografsko delo 
popelje na poroko v Mehiko, namerava tam najti 
voljnega očka za dojenčka, ki bi ji lahko priskočil 
na pomoč. Nato nevesta pobegne, Shannon pa ne 
preostane drugega, kot da poskrbi za arogantnega 
zaročenca, ki prav njo obtoži, da je sabotirala 
njegovo poroko.

»Ta knjiga se vas bo POLASTILA ... Prečudovita  
je in prav ljubosumna sem, ker jo boste zdaj  
prvič prebrali.« – Christina Lauren

Preprosto divji
K. A. Tucker
Preprosta divjina, 1. knjiga
512 strani; 14,95 €

Mestno dekle Calla Fletcher  
se poskuša povezati  
z odtujenim očetom, saj se je  
pri 2. letih preselila z mamo  
v Toronto. Na Aljaski se znajde 
v čustveni dilemi spoznavanja 
umirajočega očeta, med željo 
po vrnitvi v vrvež Toronta in 
čednim, robatim aljaškim 
pilotom Jonahom.

Divji po srcu
K. A. Tucker
Preprosta divjina, 2. knjiga 
560 strani; 15,95 €

Od ene mednarodno najbolj 
prodajanih avtoric knjige 
Preprosto divji, prihaja 
nadaljevanje, o potovanju 
zaljubljene ženske na Aljasko 
in življenju, ki si ga sama zase 
nikoli ni predstavljala.

»Tuckerjeva nehote zaigra na 
najmočnejše strune romance.« 
– Publisher Weekly

Catherine 
Bybee
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Vedno divji
K. A. Tucker
Preprosta divjina, 2,5. knjiga
184 strani; 10,95 €

Pred Callo in Jonahom je 
praznični čas z omelo in 
medenjaki ter veliko družinske 
drame. Jonah se pripravlja na 
dva dolga tedna z očimom,  
ki ga sovraži, in medtem ko se 
Calla veseli prihoda mame in 
Simona, pa se boji nadaljnjih 
pritiskov, naj določita datum 
poroke ... v Torontu.

Divja tekma
K. A. Tucker
Preprosta divjina, 3. knjiga 
464 strani 
tv 37,90 €; mv 16,95 €

Marie kot prostovoljka na 
dirki pasjih vpreg Iditarod 
ugotovi, da je bil prvi vtis 
morda napačen in da jo 
Tyler še kako privlači. Toda 
njegovo srce pripada drugi, 
zato ji lahko ponudi zgolj 
prijateljstvo.

Ko vidim tvoj 
nasmeh
Prve žene, 2. knjiga
436 strani; 13,95 €

Zakonska zveza Trine 
Petrov, sklenjena na osnovi 
pogodbe, bi morala biti 
kratka. Vendar tragedija 
njeno trajanje še skrajša in 
Trina postane najbogatejša 
vdova na svetu. 

Preganjanje senc
Prve žene, 3. knjiga
404 strani; 13,95 €

Liam je nad Avery 
očaran od trenutka, ko 
jo zagleda, in odločen je, 
da bo o tej močni, seksi, 
zapleteni ženski izvedel 
vse. Njene obrambe ne 
bo lahko zaobiti, toda 
Liam se ne bo pustil 
odgnati. Najti mora 
le drobceno razpoko v 
Averyjinem oklepu, skozi 
katero si namerava utreti  
pot do njenega srca.

Reci to še enkrat
Prve žene, 5. knjiga 
448 strani; 15,95 €

V zadnjem romanu iz serije Prve žene bi se zaljubljenost 
lahko izkazala za najnevarnejši izziv v življenju ženske. 
Varnostnica na poziv Sasha Budanov je navajena 
samotarskega življenja. Vselej je bila v teku, zdaj pa 
se je znašla na razcepu. V iskanju odgovorov o svojem 
mračnem otroštvu se je vrnila na strogo internatsko  
šolo v Nemčiji, kjer je odrasla. Tu se je tudi izučila  
v skrivnostni, vojaški umetnosti preživetja. Toda za 
bleščečimi vrati je Richter trdnjava skrivnosti in med 
njimi so tudi tiste, ki so zakopane v Sashini skrivnostni 
preteklosti.

Ne igraj se z mano
Prve žene, 1. knjiga
436 strani; 13,99 €

Lori že ima za sabo spodletel 
zakon z nizkim in bolečim 
pristankom – in tega si res 
ne želi ponoviti. Povsem 
zadovoljna je z opazovanjem 
zakonov svojih bogatih in 
slavnih strank. 
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Romantično popotovanje s Carole 
           Matthews – ZZabavno, duhovito, ganljivo
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Dom je tam,  
kjer je srce
Carole Matthews
518 strani; 14,95 €
Hayden, nekdanji pop 
zvezdnik, se že leta drži zase. 
Le dvema človekoma je 
doslej odprl vrata svojega 
doma: Crystal, poklicni 
plesalki z zlatim srcem, in 
Joy, zlovoljni upokojenki,  
ki se ji smilijo potepuhi  

in brezdomci. Ko Crystal prosi Haydna, ali bi lahko Ayesha  
in Sabina živeli z njimi, nerad privoli.

Slaščičarna  
na vrtu
Carole Matthews
528 strani; 14,95 €
Življenje, ljubezen  
in družina se znajdejo 
v precepu. Fay 
Merryweather si je  
v svojem prečudovitem 
vrtu uredila majhno 
slaščičarno. Skrbi za 
slaščičarno, za vrt in še za 

muhasto mater. Nato pa v njeno življenje pripluje Danny 
Wilde, ki živi na kanalskem čolnu.

Božična  
zabava
Carole Matthews
512 strani; 14,95 €
Louise Young je predana 
mati samohranilka  
in njena hči Mia je 
njena prva skrb. Louise 
ima odlično službo v veliki 
mednarodni korporaciji in je 
hvaležna. Edina težava je šef, 
ki kar ne more držati rok  

pri sebi, toda Louise se zna spoprijeti tudi s tem. Nima pa  
časa za romance – vsaj dokler ne spozna vzhajajoče zvezde  
v podjetju.

V Valerijinih čevljih
Elisabet Benavent
Valeria, 1. knjiga
464 strani; 14,99 €

Valeria je pisateljica ljubezenskih zgodb. 
Valeria doživlja ljubezen na vzvišen 
način. Valeria ima tri prijateljice: Nereo, 
Carmen in Lolo. Valeria živi v Madridu. 
Valeria ljubi Adriána, dokler ne spozna 
Víctorja. Valeria mora razčistiti sama  

s sabo. Valeria joče, Valeria se smeji. Ampak seks, ljubezen in 
moški niso lahek cilj. Valeria je posebna. Kot ti.

Valeria v ogledalu
Elisabet Benavent
Valeria, 2. knjiga
424 strani; 13,99 €

Valeria se znajde v vrtincu 
nasprotujočih si čustev. Valeria 
ravnokar objavi svoj roman in se  
boji kritik. Valeria se loči od Adriána, 
kar ne gre brez težav. Valeria ne ve 
dobro, ali si želi zveze z Víctorjem.

Valeria v belem in črnem
Elisabet Benavent
Valeria, 3. knjiga
430 strani; 13,95 €

Valeria najde v Víctorjevem 
stanovanju modrček, ki ni njen. 
Valeria se počuti ponižana, izigrana, 
trapasta … Nenadoma se prikaže 
Bruno. Nevarnost! 

Valeria se razgali
Elisabet Benavent
Valeria, 4. knjiga
541 strani; 14,95 €

Valeria je z Brunom, toda …  
zakaj ji Víctor kar ne gre in  
ne gre iz glave? Valeria se odloči,  
da bo naredila konec trpinčenju.  
In Víctor se odloči, da bo odslej 
iskren. Toda ali sta lahko prijatelja? 

Serija, ki je obnorela Španijo. Knjige, ki jih ne boste mogli  
odložiti. Junakinje, ki so kot vaše prijateljice. Romani,  
v katere vas bo kar posrkalo.

Sončni dnevi in 
morski vetrič
Carole Matthews
480 strani; 15,95 €
Kdaj postane umik 
najboljše, kar se vam je kdaj 
zgodilo? Jodie Jackson se 
znajde na morju. Na trajektu 
je, namenjena na otok Isle 
of Wight, ker zapušča svoje 
sanjsko londonsko življenje, 
svojo kariero, svojega moža. 

Želi si nove priložnosti, predvsem pa miru in tišine, zato se 
umakne na čudovito obnovljen bivalni čoln Sončni dnevi, 
katerega lastnik je njen brat Bill.

Zdaj ali nikoli
Carole Matthews
480 strani; 16,95 €
Dve sestri. En pomemben 
rojstni dan. Leto, v katerem 
je treba sprejeti tvegane 
odločitve. Ko se dvojčici 
Annie in Lauren udeležita 
zabave za 40. rojstni dan 
starejše sestre Chelsea 
v razkošnem hotelu 
Dorchester, se sprašujeta, 
zakaj se njuni življenji tako 

zelo razlikujeta od sestrinega sanjskega življenja. Chelsea 
mož vrti po plesišču, medtem ko je odšel Anniejin mož na 
ribolov, Laurenin ljubimec pa je doma z ženo in otroki.

S teboj ali  
brez tebe 
Carole Matthews
496 strani; 16,95 €
Ko Jake Lyssi pove, da je šlo 
vse skupaj k vragu, ji takoj 
postane jasno, da ne govori 
o opekaču. Najprej se zjoče 
v blazino in čaka, da bi Jake 
prišel k pameti. Toda počasi 
dojame, da se to ne bo 
zgodilo. Iz obupa se odpravi 

na treking v Nepal. Lyssa mora proč – in nikoli, prav nikoli ji ni 
prišlo na misel, da bi se lahko zaljubila ... Ko se vrne domov, 
se Lyssa znajde pred najtežjo odločitvijo v življenju. 

Španska  
ljubezenska  
prevara
Elena Armas
560 strani; 16,95 €

Senzacija TikToka,  
ta romantična komedija  
o mladi ženski, ki se odloči,  
da bo na sestrino poroko prišla 
z lažnim spremljevalcem,  
ima čisto vse, kar si želite  
od romance. – Helen Hoang

Uspešnica New York Timesa

Catalina Martín obupno potrebuje spremljevalca za sestrino 
poroko, še zlasti ker njena laž o ameriškem fantu zbezlja in ji 
uide izpod nadzora. Tam bodo namreč čisto vsi, ki jih pozna – 
tudi njen bivši in njegova zaročenka – in vsi komaj čakajo,  
da ga spoznajo.
 
Samo štiri tedne ima, da najde nekoga, ki bo pripravljen  
z njo prepotovati Atlantik.



 

Roman za plažo
Emily Henry
416 strani; 13,95 €

Augustus Everett 
je priznan avtor 
leposlovja. January 
Andrews piše romance, 
ki so prodajne 
uspešnice. Popolni 
nasprotji. Pravzaprav 
jima je skupno zgolj to, 
da bosta naslednje  
tri mesece soseda  
v obalnih hiškah,  
kjer sta obtičala vsak  
v svoji ustvarjalni krizi.

S O D O B N E  R O M A N C E

Vse o naju
Tom Ellen
392 strani; 13,95 €

Ben je imel vedno rad mesec 
december, a letos njegovemu  
odnosu z Daphne manjka čarobnosti. 
In potem z njim stopi v stik njegova 
stara prijateljica Alice. Če bi lahko 
obrnil uro nazaj, bi si izbral  
drugačno življenje?

Sladkih petdeset
Jane Wenham-Jones
342 strani; 12,99 €

Štiri prijateljice in veliko praznovanje 
rojstnega dne! Prijateljice načrtujejo 
skupno praznovanje abrahama, 
takšno, ki ga mesto Brodstairs nikoli 
ne bo pozabilo. Toda štiri 49-letnice 
imajo v mislih mnogo več kot zgolj 
kanapeje in balone ...

Nov začetek Evvie Drake
Linda Holmes
370 strani; 12,95 €

V zaspanem obmorskem mestecu  
v Mainu vdova Eveleth »Evvie«  
Drake le redko zapusti svojo veliko, 
boleče prazno hišo. Minilo je skoraj 
leto dni, odkar je v prometni nesreči 
izgubila moža.

Oh, ta Aisling
Emer McLysaght,  
Sarah Breen
444 strani; 13,99 €

Aisling je dekle iz majhnega mesta,  
z redno službo in zvestim fantom.  
A en sam romantičen teden je 
dovolj, da zapusti fanta in se odpravi 
svetlim lučem naproti. Nima pojma, 
kaj jo je doletelo.

99-odstotno moj
Sally Hepworth
344 strani; 12,95 €

Ko Darcy in Jamie od 
babice podedujeta 
starejšo kočo, jima 
ostanejo stroga navodila,  
da ji povrneta nekdanji 
sijaj in prodata posest.

S O D O B N E  R O M A N C E

Draga Emmie Blue
Lia Louis
408 strani; 13,95 €

Dolgo je tega, ko je Emmie Blue 
spustila v zrak rdeč balon, v katerega je 
spravila skrivno sporočilo. Poneslo ga je 
čez širno morje, kjer ga je na francoski 
obali našel deček z imenom Lucas. 
Štirinajst let kasneje, na predvečer 
njunega 30-ga rojstnega dne, Emmie 
upa, da jo bo Lucas končno poljubil. 

(Z)lomljivo
Tammara Webber
Obrisi srca, 2. knjiga 
448 strani; 14,95 €

Bil je izgubljen in sam. Potem je 
našel njo. In prihodnost se je zazdela 
krhka kot še nikoli prej.

Ko je bil Landon Lucas Maxfield otrok, je 
verjel, da ima popolno življenje. Veselil se 
je svetle, obetavne prihodnosti – dokler 

ni družine razklala tragedija, ki je na glavo postavila vse, v kar je verjel. 
Želel si je le pozabiti preteklost. Ko je spoznal Jacqueline Wallace, ga je 
obsedla želja, da bi bil tisto, kar dekle potrebuje … A kako preprosto je 
lahko to za mladeniča, ki je na lastni koži izkusil, da je duša krhka in  
da lahko v hipu izgubiš vse, kar ti je pri srcu in po čemer hrepeniš?
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Preprosto ljubezen
Tammara Webber
Obrisi srca, 1. knjiga; 352 strani
Včasih lahko ljubezen zelo zaplete življenje ... 
Opazoval jo je, vendar se nista poznala.  
Dokler je po srečnem naključju ni rešil.

Serija, ki je obnorela Španijo. Knjige, ki jih ne boste mogli  
odložiti. Junakinje, ki so kot vaše prijateljice. Romani,  
v katere vas bo kar posrkalo.

Osem popolnih ur
Lia Louis
336 strani; 14,95 €

Ko se tridesetletna Noelle Butterby na snežen marčevski večer vrača s prireditve  
na svojem nekdanjem kolidžu, jo doleti nesreča. Zaradi snežnega meteža, ki zapira  
ceste, se znajde sama v avtu, brez hrane, pijače in delujočega polnilca za telefon.

Vse se zdi izgubljeno, dokler na njeno okno ne potrka Sam Attwood, privlačen  
Američan, ki je prav tako ujet v bližnjem avtomobilu, in ji ponudi pomoč. 

»Smešno, sladko in romantično.« – Debbie Johnson

Trgovinica v Cornwallu
Helen Pollard
480 strani; 16,95 €

»Nikakor nisem mogla dovolj hitro obračati strani. Navdušujoče, duhovito, ganljivo 
in romantično ... Zagotovo se boste nasmejali, vzdihovali in zasvojila vas bo.«  
– Bookish Jottings

Minili sta dve leti, odkar je prišla na čudovito razgibano obalo Cornisha z enim samim kovčkom  
v roki. Zapustila je moža, ki je ni nikoli ljubil, pustila službo, ki si je nikoli ni želela, in si sveto 
prisegla, da ne bo dovolila, da se ji kakšna članska karta za fitnes približa na manj kot deset metrov.

Ljudje, ki jih spoznamo  
na počitnicah, Emily Henry
464 strani; 15,95 €

»Veščin Henryjeve s čutnimi podrobnostmi 
in prikupnimi liki ni mogoče spregledati. 
Dobra odločitev za vse bralce, ki bi radi 
na svoji koži izkusili počitnice nekoga 
drugega.« – Publishers Weekly

Avtorica prodajnih uspešnic na lestvici New 
York Times, se vrača z iskrivim romanom, ki vam 
bo pustil topel, megličast priokus, kakršnega 
običajno doživimo po najboljših počitnicah.

Poppy in Alex. Alex in Poppy. Ničesar nimata 
skupnega. Ona podivjana; on nosi kaki hlače. Ona z nenasitno željo po potovanjih;  
on s knjigo v rokah raje ostaja doma. Pa vendar sta po usodni skupni vožnji iz šole  
do doma pred toliko leti postala zelo dobra prijatelja.

Ljubitelja 
knjig 
Emily Henry
Ostroumna 
newyorška 
literarna agentka 
Nora gre med 
drugim na zmenek 
z domačinom. 
Toda tisti, na 
katerega Nora 
vedno znova 
naleti, je Charlie, 
elegantni 

zoprnež iz službe, vrhunski urednik, mestna srajca, 
za katerega se razkrije, da je v resnici domačin iz 
Sunshine Fallsa. Privlačnost je neizpodbitna.



Z G O D O V I N S K E  R O M A N C E

Stava nepridiprava
Grešne neveste, 1. knjiga
322 strani; 13,99 €

Ko Robert neko noč po 
nesreči stopi v njeno sobo, 
se je Helena prisiljena odreči 
nepredvidljivemu življenju, 
saj mora zaživeti v bleščečem 
svetu visoke družbe. 
Se v markizovem šarmu skriva  
večja nevarnost od tiste, ki jo je 
poznala, ko je še živela na ulici?

Čast malopridneža
Grešne neveste, 2. knjiga
448 strani; 13,95 €

Gospod Black ni gentleman. 
Zrasel je na ulicah in je lastnik ene 
najbolj razvpitih igralniških beznic 
v Londonu. Živi v svetu, polnem 
razvrata in nevarnosti. Poroka 
 z žensko iz visoke družbe, ki jo tako 
prezira, ni del njegovega načrta.

Damin stražar
Grešne neveste, 3. knjiga
416 strani; 13,95 €

Niall Marksman v zloglasnem 
klubu Pekel in greh z veseljem 
pobira bogastvo tistih ljudi iz 
visoke družbe, ki ga nekoč niti 
pogledali ne bi.

Prevara dedinje
Grešne neveste, 4. knjiga
376 strani; 13,95 €

Lady Eve Pruitt ni nikoli pozabila 
prijatelja iz otroštva, mladega 
žeparja Caluma, za katerega se je 
bala, da je končal na vislicah. Zdaj, 
leta kasneje, je Eve tista, ki se je 
znašla v nevarnosti.

Hudičevka
Zlobni Wallflowerji, 1. knjiga
348 strani; 12,99 €

Adair Thorne je lahko samo 
nemo opazoval, kako so  
njegove sanje o igralnici  
izginile v požaru, za kar je krivil 
svoje konkurente, Killoranovo 
družino. Njegova jeza in strast 
pa zagorita še močneje,  
ko spozna Cleopatro Killoran. 

Zgodilo se je opolnoči
Julie Anne Long
Pennyroyal Green, 8. knjiga
400 strani; 13,99 €

Jonathanu Redmondu, najmlajšemu 
v sloviti rodbini, so odprta vsa vrata –  
dokler mu oče ne postavi ultimata  
in dokler ga ciganska prerokba  
ne požene v beg pred edino rečjo,  
ki se ji hoče izogniti: poroko. 

Moj popolni tujec
Anne Gracie
Merridewove sestre, 3. knjiga
416 strani; 13,95 €

Faith Merridew je zapustila vse, kar je 
nekoč poznala, in se predala moškemu, 
za katerega je od nekdaj vedela, da bo 
postal ljubezen njenega življenja.  
On pa je njeno dobro ime in vse njene 
sanje brezobzirno poteptal v prah.  
Pot ji je prekrižal Nicholas Blacklock, 
veteran iz bitke pri Waterlooju.

Moj popolni poljub
Anne Gracie
Merridewove sestre, 4. knjiga
376 strani; 13,95 €

Po treh letih na ženitnem trgu Grace 
Merridew še ni srečala moškega, čigar 
poljubi bi ji zatresli tla pod nogami.  
Zato se raje posveti načrtom za 
pustolovsko življenje – želi si videti,  
kako nad piramidami v Egiptu vzhaja 
luna, in zaplesati med marmornatimi 
ruševinami Grčije. Še prej pa mora 
pomagati prijateljici v stiski ...

Jesenska nevesta
Anne Gracie
Sestre Chance, 1. knjiga

Nova serija priljubljene in 
večkrat nagrajene pisateljice 
Anne Gracie o štirih mladih 
ženskah na robu preživetja – 
dokler jim drzno dejanje ne 
spremeni poteka usode in vsaka 
od njih postane od sreče žareča 
nevesta. Kot nalašč za ljubiteljice 
pisateljic Mary Balogh, Julia 
Quinn in Stephanie Laurens.
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Prepirljivka
Zlobni Wallflowerji, 2. knjiga 
464 strani; 13,95 €

On ni pravi plemič ... Tudi ona ni 
ravno dama. Zaradi lepote in divje 
narave je bila Ophelia Killoran 
vedno za vse uganka – in ženska, 
ki so jo podcenjevali. Nihče ne bi 
uganil, da večere preživlja tako,  
da ščiti otroke z ulic.

Guvernanta
Zlobni Wallflowerji, 3. knjiga 
480 strani; 16,95 €

Regina Spark ljubi Brodericka 
Killorana, iznajdljivega in 
zaščitniškega lastnika Hudičevega 
brloga, odkar jo je rešil z ulice in jo  
v zloglasni igralnici postavil za svojo 
desno roko. Reggie si že vse odtlej 
ne prizna, kaj čuti do njega. Prav 
tako mu sploh ni zaupala svojih 
pestrih ambicij – da bi tradiciji in 
pričakovanjem navkljub odprla 
glasbeno dvorano.

Med hudičem in Ianom Everseajem
Julie Anne Long
Pennyroyal Green, 9. knjiga
368 strani; tv 35,90 €; mv 15,95 €

V trenutku, ko osirotela ameriška dedinja Titania »Tansy« Danforth prispe na angleško obalo, zareže skozi 
Sussex, osvaja srca in krade lepotce. Zaveda se, da ji je usojena spektakularna poroka z nekom z naslovom – 
toda edini moški, ki jo očara, ne bi mogel biti bolj neslaven ... ali manj zainteresiran. Ampak hudiča prepozna 
samo drug hudič …

»Longova oživi te nasprotujoče si like v čudoviti, oplemeniteni in resnično nepozabni zgodbi.«  
– Library Journal

Tisti pravi
Maloryjevi, 10. knjiga
482 strani; 13,95 €

Richard Allen je pobegnil pred 
očetom, odločen, da bo zaživel 
življenje po svoje. Ustalil se je na 
Karibih, kjer se je pridružil skupini 
lovcev na zaklade. Ko se vrne  
v Anglijo, se prelevi v zapeljivega 
Francoza Jeana Paula, da ga ne bi 
nihče prepoznal. 

Christi Caldwell - umetnica besede

Johanna LindseyJohanna Lindsey Nesporna mojstrica ljubezenskih zgodb 
in neprekosljiva v spletanju ¢ustvenih junakov.

Strastno 
prepričevanje
Maloryjevi, 11. knjiga
432 strani; tv 36,90 €; mv 16,95 €
Maloryjevi ne vedo, da je mornar 
Nathan Tremayne tihotapec  
v škripcih. Odločen je, da bo  
v Ameriki izpeljal tajno misijo, 
ki mu bo prinesla pomilostitev, 
vendar dobi občutek, da bo 
prelepa Judith delala zgago.nov. 2022

dec. 2022



Z G O D O V I N S K E  R O M A N C E Z G O D O V I N S K E  R O M A N C E

Lahkoživi vojvoda
Največji ljubimci Londona,  
1. knjiga; 306 strani; 12,99 €
Lady Grace Mabry nikakor 
ni mogla vedeti, ali ji moški 
dvorijo zaradi ljubezni do nje  
ali pa so zgolj zagledani  
v njeno bogastvo. Za pomoč  
prosi prijatelja iz otroštva.

Poljubi me, falot
Največji ljubimci Londona,  
2. knjiga; 408 strani; 13,99 €
Drake Darling je, preden ga je 
k sebi vzela plemiška družina, 
najzgodnejša leta preživel na 
ulici. Lady Ophelia Lyttleton ga 
na to vedno znova opominja –  
a ko izgubi spomin, jo Drake 
prepriča da je njegova služkinja 
in se vanjo zaljubi.

Vojvoda in dama  
v rdečem
Največji ljubimci Londona,  
3. knjiga; 400 strani; 13,99 €
Čudovita, neobičajna 
romanca, ki poveže odločna, 
toda osamljena človeka, ki 
ne verjameta, da sta vredna 
ljubezni. Hkrati pa nam pokaže 
tisto najslabšo, a hkrati tudi 
najboljšo plat človekove narave.

Razvpita dedinja
Največji ljubimci Londona,  
4. knjiga; 394 strani; 13,99 €
Alistair Mabry velja za najbolj 
zaželenega samskega moškega  
v Londonu, zato se bo zadovoljil  
le z ženo, ki se ponaša  
z brezhibnim ugledom in  
dobrim poreklom.

Vojvoda na preizkušnji
Lorraine Heath
Izgubljeni lordi iz Pembrooka, 1. knjiga
384 strani; 13,95 € 

Roman je prvi v navdušujoči seriji, 
ki spremlja usode izgubljenih lordov 
iz Pembrooka – treh temačnih 
in nevarnih plemičev, v otroštvu 
oropanih dediščine, ki so zdaj, odrasli 
in svobodni, odločeni, da si bodo vzeli 
tisto, kar jim pripada že od rojstva. 

Zapeljivi lord
Lorraine Heath
Izgubljeni lordi iz Pembrooka, 2. knjiga
372 strani; 13,95 € 

Pred davnimi leti je bil lord Tristan 
Easton – zdaj je Škrlatni Jack, zloglasni 
kapitan, ki ne odgovarja nikomur. 
Njegovo srce pripada morju. Toda vse to 
se spremeni, ko ga lady Anne Hayworth 
najame za plovbo, ki se bo izkazala za 
polno nevarnih skušnjav ...

Lord pregrešnih strasti
Lorraine Heath
Izgubljeni lordi iz Pembrooka, 3. knjiga
378 strani, 14,95€ 

Le ena ženska lahko omehča njegovo 
kamnito srce … Lord Rafe Easton je 
plemenite krvi, vendar ga je življenje 
naučilo, da se zanaša le nase in se ne zaljubi 
v nikogar. Vse dokler ne zagleda grofove 
nezakonske hčere Evelyn Chambers – odloči 
se, da jo mora imeti, četudi samo kot ljubico.
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Moj nevarni vojvoda
Gaellen Foley
Klub Pekel, 1. knjiga
544 strani; 15,95 €
Izjemno dobro prodajana  
avtorica na lestvici New York 
Timesa vas vabi, da znova 
vstopite v londonski zloglasni  
in škandalozni klub Pekel. 

V zgodbi Moj nevarni vojvoda 
spoznamo preganjanega 
aristokrata, ki je zaprisegel 
skrivnim plemenitim idealom, 
in ugrabljeno lepotico, ki ji uspe 
odtajati njegovo ledeno srce.

Častivredno srce
Kat Martin
Trilogija Srce, 1. knjiga
480 strani; tv 37,90 €, mv 16,95 €
On je mogočni vikinški bojevnik iz neodkritega 
sveta, ona pa prefinjena londonska dama,  
ki v njem razvnema strast … in odločen  
jo je dobiti za vsako ceno.

Krista Hart, lastnica londonske damske revije 
Srčni namigi, se ne boji zapisati svojega mnenja. 
Niti glede tako nepriljubljenih tem, kot so 
družbene reforme, s čimer pa tvega sloves –  
in lastno varnost. Krista se ne da zastrašiti, 
četudi se dobro zaveda, da si je zaradi tega,  
ker je brez dlake na jeziku, pridobila srdite  
in vplivne sovražnike.

Christi Caldwell - umetnica besede

»Lorraine Heath je 
mojstrica spretno stkanih, 
vznemirljivih pripovedi,  
ki bralca začarajo že  
na prvih straneh.«  
– Karen Hawkins

Lorraine 
Heath

Z vojvodo med rjuhe
Razposajenci s Havishama, 1. knjiga

Po šesti neuspešni sezoni se gospodična Minerva Dodger raje kot za svoje dote lačne lovce na bogastvo odloči za samski stan. Klubu Slavček se lahko 
zahvali, da ji je dana vsaj ena noč slastnega užitka. Na tem zloglasnem kraju se namreč dame zamaskirajo, preden si izberejo ljubimca. Pregrešno čedni 
vojvoda Ashebury še kako rad poteši poželenje skrivnostne dame – in Minervo potegne v izjemno ter vse bolj intimno zvezo.

dec. 2022

dec. 2022



Malopridneževa čast
Rosemary Rogers
528 strani; 15,95 €

Z G O D O V I N S K E  R O M A N C E

Gospodar 
meglice  
Paula Quinn
MacGregorjevi, 1. knjiga 
368 strani; 13,99 €

Ona je njegov 
najhujši nasprotnik 
doslej. Ne more se 
ljubiti z njo, ne da 
bi s tem izdal svoje 
ljudi ... in ne da bi ji  
s tem za večno  
izročil svoje srce.

Višavec se nikoli 
ne preda 
Paula Quinn
MacGregorjevi, 2. knjiga 
368 strani; 12,99 €

Claire, škotska upornica, 
bistra in spretna  
z mečem, je bila divje 
neukrotljiva. Ko se 
je odločila, da bo 
preprečila vsiljeno 
poroko in rešila svojo 
sestro, je nič več ni 
moglo zaustaviti.  
Niti privlačni Višavec ne.

Nepozabni poljub
Teresa Medeiros
Nekoč v davnih časih, 3. knjiga/ 
Sestre Farleigh, 1. knjiga 
384 strani; 13,95 €

Ko Laura v gozdu najde nezavestnega 
skrivnostnega neznanca z obrazom 
angela in Adonisovim telesom, brez 
spomina na njegovo ime ali preteklost, 
se odloči, da ga bo zahtevala zase.

Nevesta in zver
Teresa Medeiros
Nekoč v davnih časih, 2. knjiga
320 strani; 12,99 €

Gwendolyn Wilder ni verjela v zmaje.
Vraževerni Višavci iz Ballyblissa pa so,  
in tako se je Gwendolyn znašla privezana 
na lesen kol kot devica, ki so jo žrtvovali 
Zmaju. Gwendolyn kmalu ugotovi,  
da Zmaj ni nobena pošast, pač pa moški.

Najlepša od vseh
Teresa Medeiros
Sestre Farleigh, 3. knjiga 388 strani; 13,95 €

Temačno-čedni Valižan je na lovu za čim bolj 
navadno nevesto. Temu opisu najbolj ustreza 
Holly, ki se nato nenadoma znajde v lasti tega 
skrivnostnega tujca, zaprta v njegovem gradu in 
prisiljena verjeti v svojo skrbno premišljeno iluzijo.

Ena škandalozna noč
Teresa Medeiros
Sestre Farleigh, 2. knjiga; 360 strani; 13,95 €

Carlotta je večino mladosti uživala  
v vznemirljivih užitkih gotskih romanov. 
Sanjari, da bo napisala svojo zgodbo  
o umoru in zmedi, toda ko neuspel  
poskus vohunjenja povzroči hud škandal, 
se proti svoji volji znajde kot junakinja  
v resnični drami.
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»Paula Quinn čudovito opiše lepoto 
Višavja in nam prinaša zgodbo, polno 
škotskega izročila in neslavnih sporov 
med klani. V zgodbi enkratno združi strast, 
zgodovino, nevarnost in spletke.«  
– Kathe Robin, Romantic Times BookClub Magazine

»Sijajno združi strast, zgodovino, nevarnost, 
intrige.« – Romantic

»V tej knjigi je veliko več kot zgolj vroča 
čutnost: ljubitelji zgodovine bodo navdušeni 
nad podrobnostmi obdobja ... Ob brezhibni 
prozi Quinnove in njenem strastnem 
pripovedovanju zgodb bodo bralci lačno 
pričakovali naslednje dele serije.«  
– Publishers Weekly

Prevzel jo je Višavec 
Paula Quinn
Otroci megle, 1. knjiga 
386 strani; 13,95 €

Davina Montgomery ni običajna 
angleška dama. Da bi jo zaščitili,  
so jo skrili pred svetom, njena  
identiteta pa je najbolj varovana 
skrivnost v kraljestvu. Dokler se ne 
dogodi pretresljiva izdaja, ob kateri 

se znajde v objemu drznega Višavca, pogumnega in mogočnega 
bojevnika, ki ji z žgočim pogledom in čutnim dotikom predrami 
telo in dušo.

Zapeljal jo je Višavec 
Paula Quinn
Otroci megle, 2. knjiga 
398 strani; 13,95 €

Tristan MacGregor je po vsem  
Višavju znan kot neustavljiv 
zapeljivec in brezsramen sovražnik. 
Drzen in očarljiv, kot je, je zapeljal  
že množico žensk, a nobena še ni  
bila tako skrivnostna kot dekle,  

ki ji je ukradel poljub na kraljevem dvoru. Ne zaveda pa se,  
da je ta lepotica pripadnica klana, najbolj sovražnega njegovemu.

Ukrotil jo je Višavec 
Paula Quinn
Otroci megle, 3. knjiga 
400 strani; 14,95 €

Connor Grant je svojo prvo ljubezen 
zapustil z obljubo, da se bo vrnil  
v Škotsko višavje, ko bo odslužil  
v kraljevi vojski. Sedem let pozneje  
se še vedno bori za krono, njegove zmage 
so legendarne – tako na bojiščih kot v 

spalnicah – a svoje lepotice ni pozabil. Zagotovo pa ni pričakoval, da jo 
bo zagledal sredi razkošnega britanskega kraljevega dvora: čudovito, 
osupljivo in izzivalno do te mere, da ne bo imel več možnosti vrnitve.

Vrag nosi plet
Teresa Medeiros
Emmaline Marlow se bo poročila z izjemno 
vplivnim poglavarjem Hepburnovega 
klana, da reši očeta pred zaporom za 
dolžnike, ko razbojnik Jamie Sinclair na 
čudovitem črnem konju vdre v opatijo 
in jo v hipu ugrabi. 

Pregrešno seksi junak, 
inteligentna junakinja z močno 

voljo in očarljiv zaplet, bogato prežet z nevarnostjo in 
poželenjem, se odlično dopolnjujejo. – Chicago Tribune

Ena najbolje prodajanih 
avtoric na lestvici New York 
Timesa, Rosemary Rogers, ki je 
napisala uspešnici Škandalozna prevara 
in V okovih ljubezni, se vrača  
z novo mikavno zgodbo o izdaji in skušnjavi.

Ko odločni Emmi Linley-Kirov ugrabijo sestro,  
bi se za njeno rešitev pogodila še s hudičem. Nepopisno 
čedni Dimitri Tipova je malopridnež, hudodelec in zapeljivec ... 
ter edini moški, ki ji lahko priskoči na pomoč, pa čeprav ima za to lastne 
razloge – hladnokrvno, neusmiljeno maščevanje. Emma si mu drzne 
zaupati, toda za kakšno ceno?
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Veličastna zora
Lavyrle Spencer
580 strani; 14,99 €

V tej izjemno čustveni zgodovinski 
romanci izpod peresa avtorice 
številnih uspešnic se v ljubezni 
najdeta dve izgubljeni duši. 
Spencerjeva je mojstrica 
pripovedovanja zgodb! 

Komančeva luna
Catherine Anderson
Komanči, 1. knjiga
560 strani; 14,95 €
Lovec na volka, znan kot 
najstrašnejši in najbolj prebrisan 
nasprotnik ameriške vojske, 
verjame, da je Loretta »medenolasa 
ženska brez glasu« iz starodavne 
prerokbe – ženska, ki ji mora 
izkazati čast, ženska, ki mu je 
usojena. 

»Catherine Anderson ima 
poseben dar: njeni liki, 
obdarjeni z dostojanstvom, 
sočutjem, pogumom in močjo, 
so bralcem neverjeten navdih.« 
– RT Book Reviews

Komančevo srce
Catherine Anderson
Komanči, 2. knjiga 
404 strani; 15,95 €
Hitri, ki se je odpovedal nasilnemu 
življenju revolveraša, je prišel po 
žensko, za katero meni, da mu po starih 
indijanskih običajih pripada. Žensko,  
ki se mu je pred davnimi leti zaobljubila, 
sveto in dokončno. A Amy zaradi krute 
preteklosti ne more zaupati nobenemu 
moškemu – tudi če je pogumen bojevnik, 
ki jo preganja v sanjah. 

»Če iščete res močna čustva, vzemite  
v roke roman Catherine Anderson.«  
– Jayne Ann Krentz, avtorica prodajnih uspešnic  
s seznama časopisa New York Times
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Popolna predaja
Anne Mallory
Skrivnosti, 3. knjiga 
404 strani; 13,95 €

Andreas Merrick je kralj mračnega 
londonskega podzemlja, ima 
nepredstavljivo bogastvo in moč … 
in strašen sloves, zaradi katerega se 
še najpogumnejšim tresejo hlače. 
Nekdo pa se vseeno prav nič ne boji.

Ena noč ni nikoli dovolj
Anne Mallory
Skrivnosti, 2. knjiga 
432 strani; 13,95 €

Že ko jo je prvič ugledal, je vedel, 
da jo mora imeti - pa čeprav le za 
eno noč ... Roman Merrick, vpliven, 
neusmiljen in neverjetno zapeljiv 
gospodar londonskega podzemlja, 
vedno dobi tisto, kar si poželi. 

Na lovu za nevesto
Olivia Parker
Devine in prijatelji, 1. knjiga 
358 strani; 12,95 €

Za Gabriela Devina, vojvodo 
Wolvereškega, so zakonske vezi 
še hujše od okov. A če želi vse 
življenje uživati kot neporočen 
moški, mora nadaljevanje 
družinskega imena naprtiti 
mlajšemu bratu. 

»Pod srebrnim sijajem lune 
se je zagledala v njegove oči. 
Gledal jo je tako intenzivno,  
tako preiskujoče, da se je 
počutila golo.« 

Na lovu za ljubeznijo
Olivia Parker
Devine in prijatelji, 2. knjiga 
320 strani; 13,95 €

Charlotte je prepričana, da 
si grof, edini moški, ob čigar 
dotiku vsa zadrhti, nikoli ne bi 
želel ženske, kot je ona. Zaveda 
se, da ji je namenjena usoda 
stare device, zato se odloči, 
da je prijateljstvo z grofom 
morda natanko tisto drobno 
zadovoljstvo, ki si ga želi. 
Medtem ko skrbno skriva čustva, 
z Adamom načrtujeta lažno 
poroko, s katero bosta pomirila 
staro matrono.

Na lovu za očarljivko
Olivia Parker
Devine in prijatelji, 3. knjiga 
320 strani; 14,95 €

Nedotaknjena in lepo vzgojena 
lady Rosalind je hkrati tudi 
brezsramna vtikljivka in 
vohljačka – prav zato si je brat, 
medtem ko je na poročnem 
potovanju, ne upa pustiti same 
doma. Vendar pa Rosalind nobeni 
»varuški« v obliki nevidnega 
in nezaželenega varuha ne 
namerava olajšati stvari in 
zapriseže, da bo uporabila vse 
svoje zvijače, da skrivnostnega 
varuha razkrije in odžene.

Poroka  
z neukročenim 
lordom 
Sabrina Jeffries
Razposajenci iz dvorca  
Halstead, 4. knjiga;  
384 strani; 15,95 €

Bo neustrašni angel 
smrti izgubil življenjsko 
pomembno dirko proti 
ljubezni? Jeffriesova bralce 

razveseljuje s četrto regentsko romanco o temačnem in 
nevarnem lordu Gabrielu Sharpu, pa čeprav ima za to lastne 
razloge – hladnokrvno, neusmiljeno maščevanje. Emma si 
mu drzne zaupati, toda za kakšno ceno?

Dama se nikoli 
ne preda
Sabrina Jeffries
Razposajenci iz dvorca 
Halstead, 5. knjiga
416 strani; 15,95 €

Ko najmlajša Sharpova 
sestra skuje načrt, 
kako pridobiti snubce, 
zategnjeni detektiv z 
ulice Bow, Jackson Pinter, 
spozna, da bo naredil vse, 
da ji pri zviti nakani prekriža 
načrte … in jo osvoji zase.

Noč po božiču 
Sabrina Jeffries
Razposajenci iz dvorca  
Halstead, 6. knjiga
376 strani; 15,95 €

Pierceu se niti sanja ne, da 
mu bo na videz mučna sprava 
z materjo prinesla ljubezen, 
eno najlepših božičnih juter 
in veličastno noč po božiču... 
Pierce Waverly, grof Devonmont, 
je bil skoraj vse življenje odtujen 
od matere. Ko pa mu materina 
nova družabnica, gospa Camilla 
Stuart, piše, da je mati resno 
zbolela, se nemudoma vrne 
domov.
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Umetnost spanja
Rob Hobson
192 strani; 15,99 €
Umetnost spanja povzema zadnje 
znanstvene raziskave, nasvete strokovnjakov 
in avtorjeve lastne izkušnje z nespečnostjo  
in jih strne v praktično in privlačno knjižico. 

Za srečnejši, mirnejši  
in uspešnejši dan!

Uživaj 
PRAVO 
hrano
408 strani; 26,99 €
Knjiga vseh knjig o prehrani v sodobnem 
svetu. Osnove prehrane, brez katerih se 
ni mogoče začeti zdravo prehranjevati. 
Ne gre za še eno izmed popularnih diet, 
pač pa znanstveno raziskana dejstva  
o tem, katera prehrana nam škodi in 
zakaj, o tem, kaj in kako jesti, če želimo 
zdravo živeti. Vodnik o prehrani, ki vam 
bo pokazal pot iz primeža ultrapredelane 
hrane in vas popeljal v svet zdrave 
prehrane.

Rešitev za mikrobiom, Robynne Chutkan
400 strani; 26,99 €
Mikrobiom – enotno poimenovanje za milijarde bakterij, ki živijo v našem črevesju – je dandanašnji najbolj vroča tema prispevkov o zdravju. 
Robynne Chutkan, dr. med., povzema najnovejša dognanja in obenem pojasnjuje, kako z zahodnjaškim načinom prehranjevanja in življenjskim 
slogom stradamo lastni črevesni mikrobiom in tako siromašimo »dobre bakterije«, ki varujejo naše zdravje, ter spodbujamo pretirano množenje 
prav tistih napačnih vrst bakterij. To povzroča črevesno neravnovesje, zato smo bolj nagnjeni k obolenjem in debelosti, in negativno vpliva na našo 
presnovo, hormone, povečuje željo po hrani, nam ruši imunost in celo kvari gene. Ta knjiga pa se od drugih ne razlikuje samo zaradi samih 
znanstvenih dognanj, pač pa tudi zaradi učinkovitega tristopenjskega programa Robynne Chutkan, dr. med., za optimizacijo 
črevesne mikroflore in krepitev zdravja.

Chutkanova pojasni:
• zakaj z uporabo razkužilnih gelov in antibiotikov slabimo svoj naravni imunski sistem,
• osnove o prebiotikih in probiotikih,
• recepte iz sestavin, ki na vsaki stopnji okrevanja obnavljajo črevesni mikrobiom,
• najnovejše raziskave o povezavi med mikrobiomom in možgani,
• osnove fekalne transplantacije (FMT), revolucionarne rešitve za resno okvarjeni mikrobiom.

»Zaradi vseh razburljivih odkritij o mikrobiomu se mnogim obeta pomoč, da prevzamejo nadzor nad svojim zdravjem in odpravijo kronična 
obolenja. V tej knjigi pa je prvič prikazano, kako ta odkritja zlagoma vpeljati v vsakdanjik. Pod vodstvom Robynne Chutkan, dr. med., 
 boste spoznali, zakaj pretirana raba antibiotikov, običajna zahodnjaška prehrana in pretirano čisto okolje siromašijo mikrobiom,  
ter se poučili o ključnih prijemih za ohranjanje zdravja. Ta knjiga je vir moči in nujno čtivo za vsakogar, ki se trudi (p)ostati zdrav.«  
– Terry Wahls, dr. med., avtor knjige The Wahls Protocol
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IZGORELOST
Ključ do razumevanja stresnega cikla
dr. Emily Nagoski in dr. Amelia Nagoski
270 strani; 24,99 € Ob pomoči znanosti, ki nam odpira oči, dobrih 

nasvetov, koristnih delovnih listov in vaj se bo v tej 
knjigi našla vsaka ženska – in dobila moč, da življenje 
spremeni na boljše. Emily in Amelia ne opevata 
dragih, na skrb zase osredotočenih metod 
in puhlic niti ne vztrajata, naj stremimo 
k nemogočemu cilju »imeti vse«. Namesto 
tega nam sporočata, da smo dovolj že same 
po sebi, takšne, kot smo – in da lahko takšno 
dobro počutje doseže vsaka posameznica.

Kaj pa, če so krivi hormoni?
Emmanuelle Lecornet-Sokol, Caroline Balma-Chaminadour
240 strani; 24,90 €
Dragoceni vodnik, s katerim boste zdravje vzeli v svoje roke. 

V tej knjigi nas bo zanimalo predvsem sledeče:

• Kakšni so simptomi in opozorilni znaki ter katerim 
boleznim jih pripisujemo? 

• Ali so določene težave odvisne od starosti? 

• Kakšno vlogo imajo pri tem naši geni?

• Ali obstaja kakšen način, s katerim lahko spodbudimo 
ali obrzdamo naše hormone? 

• Ali za boljšo kakovost življenja lahko poskrbimo sami?

• In kateri so tisti zloglasni motilci endokrinega sistema, 
ki so nevarni za naše hormone? 

• Kako prepoznati in se izogniti tem kemičnim snovem, 
ki jih organizem ne pozna in ki škodujejo zdravju ter 
povzročajo različne vrste rakov, deformacije zarodkov 
in težave z rastjo?
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Kristali – sodobni vodnik zdravljenja s kristali
Yulia Van Doren 
144 strani; 21,90 €

Odstiranje anksioznosti
Judson Brewer
336 strani; 26,99 €
Takojšnja uspešnica New York Timesa

Klinično dokazan načrt, ki po korakih pomaga prekiniti cikel skrbi in strahu, ki povzročajo anksioznost  
in zasvojenost.

Anksioznost vključuje vse od blagega vznemirjenja do popolne panike. Vendar je tudi gonilo različnih oblik  
zasvojenosti in slabih navad, s katerimi se spopadamo (npr. stresno prehranjevanje, odlašanje, brskanje po družabnih medijih).  
Poleg tega tesnoba živi v delu možganov, ki se upira racionalnemu razmišljanju. Zato se ujamemo v zanke anksioznih navad,  
iz katerih se ne moremo izviti samo z razmišljanjem ali močjo volje. 

»Odstiranje anksioznosti je vodnik, ki nas po korakih vodi po osebno zasnovani, klinično dokazani poti Judsona Brewerja, 
ki lahko naš um razbremeni anksioznosti, obsesivnega razmišljanja, odvisnosti in še česa. Na koristne načine usmerja naše 
možgane, da vzpostavijo nove povezave, in spodbuja naš um h globljemu razumevanju notranjih procesov ter življenju z več 
svobode, hvaležnosti, medosebnega povezovanja in veselja.« – Daniel J. Siegel, doktor medicine, avtor uspešnice New York Timesa Aware

Znanost o življenju 
dr. Stuart Farrimond
256 strani; 30,99 €
Preberite si najnovejša znanstvena dognanja o vsakodnevnih življenjskih navadah. Tako bo vaš dan lahko bolj 
zdrav, srečnejši in produktivnejši. Številne dejavnosti, ki jih imamo za samoumevne, v resnici spodkopavajo našo 
blaginjo. V tej prelomni knjigi nova znanstvena odkritja ovržejo stara prepričanja, ko se dr. Stuart Farrimond z očesom 
znanstvenika ozre na naš običajni vsakdan. 

»Naj si zobe umijem pred zajtrkom ali po njem?« »Zdravo jem, zakaj torej ne morem nadzorovati svoje teže?«  
»Je sedenje novo kajenje?« »Zakaj se počutim mlajši, kot sem v resnici?« »Zakaj so nekateri ljudje tako trmasti?«  
»Je zaljubljenost dobra za moje zdravje?« »Zakaj so družbena omrežja tako zasvajajoča?« »Ali moje sanje kaj 
pomenijo?« V knjigi so odgovori na ta in še mnoga druga vprašanja. Dr. Stuart Farrimond pojasnjuje najnovejše 
raziskave v psihologiji, nutricionizmu, biologiji in fiziki, razkriva dejstva, skrita za kapricami, in ponuja nasvete  
za vsako področje vsakdanjega življenja, da bi lahko sprejemali boljše odločitve.

Spoznajte 50 najbolj priljubljenih in cenovno ugodnih 
mineralov, odkrijte, kako se povezati z njimi, ugotovite, 
kateri so pravi za vas in kako z njihovo pomočjo okrepite 
svojega duha in si z njimi polepšate tako življenje kot dom.  
V tem praktičnem vodniku boste dobili vse potrebno znanje  
in napotke za boljši vsakdan, ne glede na to, ali so vas kristali 
očarali že zdavnaj ali pa ste novopečeni raziskovalec vsega,  
kar je povezano z njimi – dodana poglavja o uravnovešanju  
čaker in manifestacijah ob luni vam bodo zagotovo prišla prav.

Ta knjiga je sodobni vodnik o vsem, kar morate vedeti 
o kristalih: kako jih izbrati, programirati, polniti, čistiti in 
uporabljati njihove magične lastnosti sebi v prid.

En dan – eno telo – več kot  
200 primerov znanosti v akciji.

Domača lekarna
Becky Cole
176 strani; 34,90 €
Domača lekarna je navdihujoča in veselja polna hvalnica rastlinskemu svetu. Knjiga vas poduči o tem, kako prepoznati, 
gojiti ter nabirati najpogostejše cvetlice, zelišča in plevele, izvedeli pa boste tudi, katere zdravilne lastnosti nosijo v sebi 
in na kakšen način si z njimi lahko pomagate. Zeliščarka Becky Cole se osredotoča na 20 najpogostejših rastlin, ki jih boste 
zlahka našli v svoji okolici. Zaupa vam recepte, ki bodo razveselili vaše brbončice (na primer glogov kis, med z vrtnico in 
meliso, pesto z navadno zvezdico), prav tako pa vam pokaže, kako lahko rastline vključite v nego svojega telesa (na primer 
sivkin dezodorant, botanično obrazno olje, mazilo s trpotcem in marjeticami za odrgnine). Vsak korak priprave receptov je 
natančno opisan, vsebino pa spremljajo izjemne fotografije, ki bodo poskrbele, da se boste še bolj zaljubili v svoj vrt. Vse, 
kar raste v njem, boste spremenili v domače zdravilo.
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KATERA ŽIVAL JE TO?
12 strani; format 21 × 21 cm; 9,95 €

Ali veš, katera žival se skriva pod 
zavihkom? V tej zabavni interaktivni 
kartonki odkrivaj svoje najljubše 

živali, ki živijo na kmetiji,  
v gozdu, morju in še kje!

KATERO VOZILO JE TO?
12 strani; format 21 × 21 cm; 

9,95 €
Ali veš, katero vozilo se skriva 

pod zavihkom? Lahko je avto, 
tovornjak ali celo raketa! 
Odkrivaj svoja najljubša  

vozila v tej zabavni 
interaktivni kartonki!

DVIGNI 

ZAVIHKE IN SI 

OGLEJ, KAJ SE 

SKRIVA POD 

NJIMI!

PO 7 
ZAVIHKOV 
ZA VSAKO 
OKOLJE
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Mavrica čustev
Elena Ulyeva, Iga Agafonova

22 strani; format 20,5 × 20,5 cm; 14,90 €

Spoznaj svoja čustva: jezen, vznemirjen, 
srečen, ljubosumen, sramežljiv, žalosten,  

v zadregi, prestrašen.

Kameleon Kamil se želi igrati z nekom,  
ki je točno tak, kot je on sam. A ko ne 

najde nikogar, čuti celo paleto čustev -  
in se obarva v vse barve mavrice!  

Se bo Kamil naučil obvladati svoja čustva?

Zbirka Poklici, Magda Garguláková
14 strani; format 21 × 22 cm; 9,99 €/izvod

Vsak otrok sanja o tem, kaj bo postal, ko odraste. Kartonke razpravljajo 
o prednostih in slabostih določenih poklicev (zdravnik, gasilec, baletni 
plesalec, vzgojitelj) in jasno prikažejo, v katerih situacijah se dnevno 

znajdejo ljudje, ki jih opravljajo, kaj vse morajo znati in kaj pri svojem delu 
potrebujejo. Vsaka knjiga s pomočjo ilustracij na zabaven in igriv način 
motivira vašega otroka in spodbuja njegovo domišljijo.

Želim si vzgajati otroke v vrtcuŽelim si plesati baletŽelim si gasiti požare Želim si zdraviti ljudi

Živalski vrt v hiši
Sabina Konečná,  
Zuzana Dreadka Krutá
14 strani; format 21 × 28,5 cm; 16,99 €

Živali iz bližnjega živalskega vrta so 
se odpravile raziskovat sosednjo hišo. 
Zabavaj se ob iskanju vseh 86 živali, ob 
tem pa spoznaj zanimiva dejstva o njih. 

Zbirka Prve besede Živahne ilustracije hitro pritegnejo pozornost najmlajših, hkrati pa jim puščajo dovolj prostora za lastno domišljijo.
14 strani; format 16 × 16 cm; 8,95 €/izvod

OVCA ALI KOKOŠ? Kmetija SONČNO ALI OBLAČNO? VremeVELIKO ALI MAJHNO? NasprotjaLETALO ALI LADJA? Vozila
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ZAVRTI K0L0 
Vesel božič

Vesele barve
Veseli mladički

12 strani; format 17 × 17 cm; 8,95 €/izvod

Igrive kartonke z vrtljivimi kolesi,  
ki bodo vašega malčka  

prijetno zaposlile.
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ABECEDA abeceda
24 strani; format 18 × 22 cm; 8,95 €

S pomočjo 25 besed, izpisanih  
z velikimi in malimi tiskanimi 

črkami, se na zabaven način  
nauči abecede! Da pa bo  

učenje še lažje, vsako besedo 
spremlja pisana ilustracija.

Zbirka Prva čustva 
Samara Hardy

12 strani; format 17 × 17 cm; 
9,95 €/izvod

Očarljive kartonke z zavihki so 
kot nalašč, da z otrokom prvič 

spregovorite o čustvih. 

Veseli samorog
Že malčki lahko odkrivajo zavihke, kjer bodo 
spoznavali, kdaj je samorog vesel – na primer, 
kadar se igra s prijatelji ali skupaj z njimi je 
piškote. Prav tako otroci lahko raziskujejo,  
kaj razveseljuje njih same.

Žalostni samorog
S pomočjo zavihkov bodo malčki odkrivali in 
spoznavali, zaradi česa so samorog in njegovi 
prijatelji žalostni – na primer zaradi polomljene 
igrače ali opraskanega kolena, in kaj jih razveseli.

Raketa: Vsi na krov! 
Pavla Hanáčková in Diarmuid Ó Catháin

20 strani; format 24,5 × 24,5 cm; 13,95 €

S pomočjo te knjige boš izvedel ogromno 
zanimivega o raketah in drugih vesoljskih 

plovilih. Spoznal boš najbolj slavne izmed 
njih in dobil vpogled v dogajanje pred 

samim poletom. Prav tako se boš seznanil 
z usposabljanjem astronavtov in opisom 
stopenj vzleta rakete. Pridruži se ptičku 
Karliju v njegovem vesoljskem plovilu, 

spoznaj naše osončje in še kaj! Kdo ve, 
                 kaj vse se skriva onkraj naše galaksije?

Postani zdrav kot zmaj!
Veronika Zacharová,  

Štěpánka Sekaninová
26 strani; 24,5 × 24,5 cm; 16,99 €

Jokav in umazan zmajček bo zelo kmalu 
postal prijatelj, ki bo zlahka kos vsem 

izzivom! Po princeskini zaslugi se 
bo naučil pravilnega umivanja rok 

oziroma svojih šap, ščetkanja zob  
in nekaj malega o pospravljanju. 
Jedel bo zdravo zelenjavo in  

zamenjal brezdelje za šport …

Igrive kartonke Premični vstavki in zavihki. 12 strani; format 19,6 × 19,6 cm; 9,90 €/izvod

Barve Čas za lahko noč Živalski mladičkiLetni časi

Spoznam se na ...
... naravo ... vse ... poklice
18 strani; format 20 × 22 cm; 12,90 €/izvod

Poglej pod zavihke in izvedel boš veliko  
o očarljivem svetu okoli sebe. 

PAMETNA VPRASANJA



Zakaj so Božiček in njegovi 
nenavadni prijatelji tako posebni?

S L I K A N I C E

Kaj šteje največ?
Emma Dodd
24 strani; format 20 × 20 cm; 14,90 € 

Kaj po tvojem mnenju
od vsega največ šteje v življenju?
Skupaj se malo naokoli ozriva in 
kaj je najpomembnejše, ugotoviva.

Radosti življenja
Emma Dodd
24 strani; format 20 × 20 cm; 14,90 € 

Morda ne opaziš vseh daril, 
ki ti jih daje življenje dan za dnem.
Koliko jih lahko najdeš?
Naj ti pomagam, preštejva jih skupaj.
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Metuljček cekinček 
Janez Bitenc
36 strani; format  
21 × 28,5 cm; 15,90 € 

Le komu pesmice Metuljček 
cekinček, Kuža Pazi in Naša 
četica koraka ne narišejo 
nasmeha na obraz? Slikanica 
s pomočjo večnih pesmi 
Janeza Bitenca in pravljičnih 
ilustracij otroka vodi skozi 
letne čase, od jutra do 
večera.

Dežnik 
Elena Arevalo Melville
32 strani; format 20 × 27,5 cm 
19,95 € 

Čarobnost, glasba in čudež se 
prepletajo v tej navdihujoči 
slikanici v Gvatemali rojene 
avtorice besedila in ilustracij  
Elene Arevalo Melville. 
Osupljivo umetniško delo 
bo otroke in njihove starše 
popeljalo v svet, kjer gresta 
prijaznost in odpuščanje z roko  
v roki, kjer je vse mogoče.

Lačni medved
Sylvie Auzary Luton, 
Michaël Derullieux
36 strani; format  
22,5 × 27,5 cm; 19,90 € 

Martin se zbudi sredi zime. 
Tako rad bi nekaj pojedel,  
vendar mu od zalog ni 
ostalo prav nič več.  
A nič zato! 

Pojedel bo kar zaloge 
svojih sosedov.

Želim postati gasilec 
Quentin Gréban
28 strani; format 25 × 28 cm; 19,90 € 

O tem ni nobenega dvoma! Ko bo Gaber 
odrastel, želi postati gasilec. Mogoče  
se bo moral pred tem še česa naučiti,  
a je neustrašen, poln energije in vedno 
dobre volje!

Moje hlače so izginile! 
Quentin Gréban
32 strani; format 24,5 × 27,5 cm; 21,90 € 

Na bazenu, natančneje v kabini za 
preoblačenje, vlada zmeda. Koalček 
Niko je našel svoje nogavice in celo svoje 
majcene spodnje hlače s srčki, s hlačami 
pa ni imel take sreče.

Zelenjavni vrt gospoda Volka
Claire Bouiller, Quentin Gréban
28 strani; format 23 × 28 cm; 19,90 €

Gospod Volk je neke zime tako lačen, da se 
odloči zasaditi svoj zelenjavni vrt. Načrt mu 
čudovito uspeva, vse dokler na vrt ne zaide 
zajec in mu potaca nekaj pridelka.

Čarobna božična  
dogodivščina
Chiara Cioni
36 strani; format 23 × 29 cm; 21,90 € 

No, škratek Palek bo to kaj kmalu ugotovil,  
saj bo na najbolj čaroben večer v letu doživel  
nepozabno dogodivščino …

Lulat me!
Quentin Gréban
32 strani; format 24 × 32 cm; 21,90 € 

Eva se z mamo odpravi na tržnico.
A komaj prispeta tja, Eva že začne  
iskati stranišče ...
»Lulat me!«

feb. 2023
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Zlati želod 
ŽVIIZ! Veverica se je kar se da hitro pognala skozi 
krošnje dreves. Toda pozor, kajti Lov na zlati želod 
je letos ekipni dogodek. Veverica se zmrduje,  
a kljub temu prijavi tudi svoje prijatelje.  
Bo veverica pokazala svoj tekmovalni značaj ali 
se bo naučila, kako se prilagoditi skupini?

Zimski dremež 
Želve ne marajo zime. Zakaj? Tako pač je. 
Toda kaj se zgodi, če želva ne more najti 
mirnega prostora za spanje? Ji bo pozimi 
sploh kdaj uspelo zatisniti oči?

Recept za popoln rojstni dan 
Bober je ogromno svojega časa posvetil pripravi 
recepta za popolno rojstnodnevno torto.  
Njegovi prijatelji mu navdušeno priskočijo  
na pomoč, njega pa skrbi, da zahtevni nalogi  
ne bodo kos. Želva je prepočasna pri okraševanju, 
ptička pa med sestavine doda tudi črve.  
Bober sploh ni zadovoljen! 

Preveč korenja 
Zajec OBOŽUJE korenje! V resnici ga obožuje tako 
zelo, da z njim v celoti napolni svoj brlog, in zdaj 
v njem ni več prostora niti zanj. Bo zajec zaradi 
kopičenja korenja izgubil vse svoje prijatelje 
ali bo še pravočasno spoznal, da je prijateljstvo 
pomembnejše? Katy Hudson

32 strani; format 25 × 25 cm; 19,90 €/izvod

S temi slikanicami se bodo otroci sprehodili skozi vse štiri letne čase in spoznali, kako lahko s pomočjo prijateljstva premagamo vse težave.
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Čarobna božična  
dogodivščina
Chiara Cioni
36 strani; format 23 × 29 cm; 21,90 € 

No, škratek Palek bo to kaj kmalu ugotovil,  
saj bo na najbolj čaroben večer v letu doživel  
nepozabno dogodivščino …

Ježkov dom, ko pride zima 
Elena Ulyeva
32 strani; format 24,5 × 24,5 cm; 19,90 €

Ko pride zima, ježka zaskrbi, da bo njegove 
prijatelje morda zeblo in bodo potrebovali njegovo 
pomoč, zato jih vse po vrsti obišče – a ugotovi, 
da so vsak po svoje poskrbeli, da jim je v zimskem 
mrazu prijetno toplo. Na koncu te čakajo še 
zanimivosti o zimi in poskus.

Ježkov dom, ko pride pomlad 
Elena Ulyeva
32 strani; format 24,5 × 24,5 cm; 19,90 €

Ko pride pomlad, se ježek prebudi iz zimskega 
spanja. Vse živali in rastline se veselijo njenega 
prihoda, toda ježku se zdi, da je nikjer ne more 
najti. Le kaj čaka radovednega ježka in ali mu bo 
uspelo najti pomlad? Na koncu knjige te čakajo  
še zanimivosti o pomladi.

Ježkov dom, ko pride poletje 
Elena Ulyeva
32 strani; format 24,5 × 24,5 cm; 19,90 €

Ko pride poletje ježek opazi, da je narava vsem 
njegovim prijateljem prinesla darilo – metulji  
in čebele so dobili cvetlice in sladki nektar;  
mama ptička se je razveselila mladih ptičkov; 
medved pa je našel okusne maline. Kje pa je 
darilo za ježka?

Ježkov dom, ko pride jesen 
Elena Ulyeva
32 strani; format 24,5 × 24,5 cm; 19,90 €

Ko pride jesen, gozdni prebivalci prav nič ne 
žalujejo za poletjem. Vsak po svoje se pripravlja 
na prihajajočo zimo. Ptice selivke že načrtujejo 
polet v južne kraje, žuželke pa se umirijo in 
zaspijo. Le kaj jeseni čaka radovednega ježka?
Na koncu knjige te čakajo še zanimivosti o jeseni.

Miklavževi čeveljci
Laurence Bourguignon
32 strani; format 22,5 × 27,5 cm; 17,95 €

Miklavž je že začel s pripravami na svoje 
vsakoletno obdarovanje. Medtem ko so piškoti  
v pečici, poišče svojo slavnostno opravo in 
ugotovi, da mora nujno zloščiti še čeveljce.  
A glej ga zlomka, to ga tako zaposli, da pozabi  
na dobrote v pečici. Ne samo da je zažgal piškote, 
izginili so tudi čeveljci. Brez njih pa res ne more  
na pot. K sreči ima osel genialno idejo.

Male rdeče sani
Erin Guendelsberger
40 strani; format 23 × 28 cm; 24,90 €

Male rdeče sani imajo eno samo željo - da bi 
nekoč postale velike Božičkove sani! A to ni tako 
preprosto, sploh če jim vse življenje niso govorili 
drugega, kot da so premajhne, premlade in  
da ne morejo leteti, kaj šele spoznati Božička.  
No, ta božič so sani trdno odločene, da jim bo  
ob pomoči peščice prijateljev uspelo nemogoče.

Prevelik pulover
Armelle Modéré 
32 strani; format 26,7 × 30 cm; 22,90 €

Gospod Medved je našel babičin pulover.  
Zdi se kot nalašč za zimske dni! Toda pulover mu 
je prevelik, zato ga odreže in popravi, preostalo 
pletenje pa izroči svoji sosedi, gospe Jazbečevki.  
Ta si izdela gamaše, ostanke pletenja pa izroči  
gospe Ježevki …

Polarko in izgubljeni jelenček
Michael Engler
28 strani; format 22 × 28 cm; 19,90 €

Severni jelenček brezupno obtiči v ledeni razpoki, 
medtem ko njegova družina že nadaljuje pot 
proti jugu. Polarna lisička in njeni prijatelji mu 
želijo priskočiti na pomoč. Ampak, kako sploh 
pomagati  izgubljenemu jelenu? Ta vprašanja  
skoraj pripeljejo do prepira, vendar lisička  
kljub temu najde rešitev. Čudovita zgodba  
o prijateljstvu, empatiji in pripravljenosti pomagati.

mar. 2023
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Ne zbudi Zmaja 
Bianca Schulze
32 strani; format 24,5 × 24,5 cm; 19,90 €

Psst! Bodi zelo, zelo tiho. Nabriti Zmaj je končno zaspal. A ko se 
stran obrne, vetrič zaloputne vrata tako glasno, da se strese ves 
grad. Pa hrup zbudi Zmaja? Z branjem te interaktivne knjige o 
zmaju, ki ne mara spati, boste ustvarili čudovito vzdušje, preden 
otroku zaželite lahko noč.

Kdo ima rad Zmaja? 
Bianca Schulze
32 strani; format 24,5 × 24,5 cm; 19,90 €

Za Zmaja je danes najljubši dan v letu: v kraljestvu spet poteka 
Festival prijateljstva. A kaj, ko so vsi preveč zasedeni, da bi šli z njim. 
Zmaj je žalosten in čisto sam. Nam ga lahko pomagaš razvedriti? 
Pokimaj z glavo in dvakrat pomežikni, če mu želiš pokazati malce 
ljubezni. Knjiga bo v vsakem bralcu vzbudila prijetne občutke 
prijateljstva, polne topline in medsebojne naklonjenosti.

Bodi to, kar si, Zmaj 
Bianca Schulze
32 strani; format 24,5 × 24,5 cm; 19,90 €

Danes je Zmajčkov prvi šolski dan, zato je tako na trnih, da se najprej 
skriva pod posteljo in nato še pod mizo. Mu lahko pomagaš? Dvigni 
roko, če bi Zmaju rad pokazal, da je šola zabavna - še zlasti, ker se mu 
tam ni treba sprenevedati in je lahko to, kar je. Knjiga bo nedvomno 
pomagala ublažiti tremo na prvi šolski dan.

Interaktivne slikanice o ZMAJU otrokom pomagajo:
-  vzbuditi prijetne občutke prijateljstva, topline in medsebojne naklonjenosti, 
-  ublažiti strahove in tremo na prvi šolski dan, 
-  vzpostaviti čudovito vzdušje, preden jim zaželite lahko noč.
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Povej po pravici, Zmaj
Bianca Schulze
32 strani; format 24,5 × 24,5 cm; 21,90 €

Zmaj OBOŽUJE torte. Ko kuharja torej spečeta najčudovitejšo in 
najslastnejšo torto na pogled, vesta, da jo morata skriti, sicer bi jo 
Zmaj pojedel kar takoj. Toda Zmaj jo najde, odgrizne velik kos in 
obtoži muca. Duhovita zgodba, ki na interaktiven način naslavlja 
tematiko poštenosti in priznavanja svojih napak.

Dan, ko je izginila luna
Michael Engler, Martina Matos
34 strani; 22,5 × 28,7 cm; 19,90 €

Tistega dne, ko je izginila Luna, se je Nace hotel igrati z vrvjo, Pika pa 
bi raje skakala na trampolinu. »Na trampolinu lahko samo skačeš,« je 
izjavil Nace prezirljivo.

Vnel se je prepir in besedi je sledila beseda. O čem sta se prepirala, se Nace 
kmalu ni več spomnil, saj se je prav tako dobro lahko igral tudi brez Pike … 
Fantastično ilustrirana knjiga o prijateljstvu, sporu in spravi.

Luna in mesečev zajec 
Camille Whitcher
32 strani; 26 × 26,5 cm; 21,90 €

Čarobna povest, napisana po vzoru azijskih ljudskih pripovedk,  
govori o majhni deklici po imenu Luna, ki se spoprijatelji  
z orjaškim zajcem, živečim na mesecu, in odide z njim  
na pomirjujočo, sanjsko pustolovščino. Knjiga je kot nalašč  
za branje pred spanjem.

Pišče, ki bruha ogenj
Christelle Huet-Gomez
32 strani; 22,5 × 27,5 cm; 21,90 € 

Mama Kokoš na dvorišču odkrije nenavadno jajce, in ko se 
iz njega izleže čudno pišče, se v njej prebudi materinski čut. 
Čeprav ji gospod Petelin ves čas prigovarja, da to, kar se je 
izvalilo, ni piščanec, mama Kokoš vztraja pri svojem. Malo 
pišče pa raste … in poglej, vse bolj in bolj je podobno zmaju.

Lahko noč, osliček
Véronique Cauchy
32 strani; 21,5 × 25,8 cm; 21,90 € 

Osliček je našel rešitev za soočenje s svojimi nočnimi 
strahovi ... svojo plišasto igračo močno stisne k sebi in 
vse njegove skrbi izginejo. A njegov starejši brat se mu 
posmehuje: »Spiš z igračko za lahko noč? Kakšen otročiček!«

Barve življenja
Chiara Pastorini
32 strani; 20 × 23,5 cm; 21,90 € 

Marcela nenadoma zaskrbi, da nekoč ne bo več videl svoje mame. 
Boji se, da bo umrla. Skozi pogovor z mamo spozna, da je smrt 
sestavni del neskončnega cikla življenja. Z dreves prav tako vsako 
jesen odpade listje, da lahko spomladi požene novo. 
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Pandova čarobna pustolovščina 
Diane C. Ohanesian
32 strani; format 24,5 × 24,5 cm; 19,90 €

Tibor je panda, ki se nikoli ne dolgočasi. Rad bi se igral, vendar 
ga mama kliče k zajtrku. Objame svojega zmaja in si zaželi, da 
bi odletel daleč proč, kjer bi lahko počel, kar bi hotel. Nenadoma 
jadra nad gozdom! Bo v njem našel dom, kakršnega si želi? 
Slikanica vključuje tudi zabavna dejstva o gozdu.

O volku, ki je padel iz knjige 
Thierry Robberecht
32 strani; format 22,5 × 27,5 cm; 19,90 €

V razmetani sobi na tla slučajno pade knjiga …  
Volk na ta način telebne iz svoje knjige in se znajde sredi neznane 
sobe. Hitro! Da bi ušel groznemu mačku, švigne v najbližjo knjigo! 
Toda kakšna zgodba ga čaka šele tam!

Volčja šola 
Caroline Roque
32 strani; 22,5 × 27,5 cm; 19,90 €

Bliža se prvi šolski dan in Volfijevi starši komaj čakajo,  
da se bo njihov sin naučil zavijati, pretepati in jesti kot pujs…  
tako kot vsi drugi volkci. Toda Volfi sanja o povsem drugačni šoli …

Zgodba o kitu 
Karen Swann
32 strani; format 24 × 28 cm; 19,90 €

Tako se začneta lirično potovanje do čudes in odkritij ter zelo 
posebno prijateljstvo. Je pa to tudi potovanje, ki nas privede 
do neprijetnega spoznanja, da onesnaževanje s plastiko ter 
brezvestnost uničujeta oceane in bitja, ki živijo v njih.

Dan, ko je izginila luna
Michael Engler, Martina Matos
34 strani; 22,5 × 28,7 cm; 19,90 €

Tistega dne, ko je izginila Luna, se je Nace hotel igrati z vrvjo, Pika pa 
bi raje skakala na trampolinu. »Na trampolinu lahko samo skačeš,« je 
izjavil Nace prezirljivo.

Vnel se je prepir in besedi je sledila beseda. O čem sta se prepirala, se Nace 
kmalu ni več spomnil, saj se je prav tako dobro lahko igral tudi brez Pike … 
Fantastično ilustrirana knjiga o prijateljstvu, sporu in spravi.

Herbijeva velika pustolovščina 
Jennie Poh
40 strani; format 23 × 26 cm; 19,90 €

Čas je, da se ježek Herbi odpravi na svojo prvo veliko pustolovščino. 
Toda ali je pripravljen nanjo? Herbi spozna, da ima z malo domišljije 
ves pogum, ki ga potrebuje, da se sooči z velikim, širnim svetom.

Super dan/Grozen dan – obrni knjigo za 
drugo zgodbo (obojestranska slikanica)
Anastasiya Galkina
32 strani; format 24,5 × 24,5 cm; 19,90 €

Ni nam vedno lahko opaziti pozitivne strani življenjskih situacij in to 
velja tudi za otroke. A če nam uspe v vsakem dogodku najti nekaj  
lepega, se tudi vse težave rešijo veliko lažje. V zgodbici Super dan je 
Oskar vedno pozitivno naravnan in se uspešno spopade z vsemi izzivi, 
ki jih prinaša ta dan. V zgodbi Grozen dan pa dopusti, da ga nekateri 
dogodki razjezijo, in tako se njegov dan konča s slabo voljo.

Kdo se boji Velike modre pošasti?
Lucille Dubisy in Emma de Woot
28 strani; 23,5 × 31,5 cm; 21,90 €

Prišli ste ravno v najbolj kočljivem trenutku … Suzi se je prebudila 
v krasen dan, sedaj pa skozi gozd beži pred Veliko modro pošastjo.
Kakšna je Velika modra pošast in ali bi se je morali bati? Pokukajte 
v knjigo in našli boste odgovore na vsa svoja vprašanja.

Zakaj nočeš cveteti?
Katarína Macurová
32 strani; 21 × 29 cm; 19,90 €

»Čudovita je!« se je razveselil medved, ko je na svojem vrtu odkril 
nenavadno rastlino. Vsak dan jo je pridno zalival in jo s senčnikom 
ščitil pred soncem, predvsem pa ji nikoli ni pozabil voščiti lahko noč. 
Ampak rastlini ni bilo mar za to. »Zakaj nočeš cveteti?« je tuhtal mali 
vrtnar. Toda ali je medved vedel, kaj se je dogajalo pod zemljo?

Hobotniček Cene 
Coralie Saudo
26 strani; format 22,5 × 27,5 cm; 19,90 €

Očarljiva in zabavna slikanica, ki s hobotničkom Cenetom duhovito 
prikaže, kako lahko zaposlimo tudi otroke, ki se težko 
osredotočijo samo na eno stvar. Predvsem pa nas spomni na 
to, da smo si ljudje pač različni in da je dobro temu primerno najti 
rešitve, ki ustrezajo posameznemu otroku.
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Z znanjem  
nad viruse!
Eloise Macgregor
24 strani; format 21 × 21 cm; 
9,99 €

Z znanjem nad viruse, 
otroški vodnik do dobrega 
zdravja! Nauči se vsega,  
kar moraš vedeti za uspešen 
spopad z virusi. Zaščiti sebe 
in svoje najdražje pred 
nevarnimi klici.

Kaj se zgodi, ko se spremeni 
vreme?
Sabina Konečná, Tereza Marková
48 strani; format 21,5 × 28 cm; 19,95 €

Ali si se kdaj čudil obliki dežne kapljice? Ali se 
spraševal, zakaj piha veter? Ali kako nastane 
sneg? Ali kaj se zgodi, ko privrši nevihta?  
Kaj sta slana in ivje? Odgovore na ta in še  
mnoga druga vprašanja boš našel v tej knjigi,  
ki opisuje neznansko zanimiva dejstva  
o vremenu. Vaša vodnica ne bo nihče drug  
kot drevesna žaba Rozi, vremenoslovka  
z veliko izkušnjami. Torej, kaj še čakaš?  
Zgrabi Rozi za nogo in naj ti pokaže,  
kaj se zgodi, ko se vreme spremeni!
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Velika knjiga nasprotij
Magda N. Garguláková,  
Ekaterina Gaigalova 
Več kot 500 primerjav
40 strani; format 28 × 23 cm; 22,90 €

Ali bi rad vedel, kaj vse diši, kaj je hitro in kaj 
glasno? Ena kepica sladoleda – je to veliko 
ali malo? In ali sploh veš, kaj so nasprotja?

No, ko boš odprl to knjigo, boš spoznal, da 
jih je svet okoli nas poln! Zakaj si jih potem 
ne bi pobliže ogledal? In potem boš spoznal, 
da so stvari lahko hladne, lahke, koničaste, 
lahko celo smrdijo … Vse, kar obstaja na 
tem svetu, ima svoje nasprotje. V tej knjigi 
boš našel le nekatera od njih – v resnici jih  
je še veliko, veliko več. Kaj torej čakaš – 
poišči jih! Kar takoj!

Na kaj pomisliš, ko nekdo 
reče ...
Radka Píro, Oksana 
Drachkovska 
40 strani; format 26 × 23 cm; 22,90 €

Zamisli si drevo. Kako je videti?  
Ali je listavec ali iglavec? Kakšne barve je? 
Je nizke rasti ali sega visoko proti nebu? 
Ali na njem raste sadje?

Ali bi rad vedel, kaj si drugi ljudje 
mislijo o svetu okoli nas? Ta knjiga ti bo 
pokazala, na kaj pomislijo, ko slišijo tako 
splošne besede, kot so na primer družina, 
sporazumevanje in poklic, ali pa kako 
dramatično različni so lahko pogledi na 
isto stvar.

Kako ... Jahati konja - korak za korakom do obvladovanja veščin jahanja
Caroline Stamps 
64 strani, format 28 × 22 cm; 19,90 €

Osedlaj konja in vstopi v čudoviti svet jahanja! Kako jahati 
konja je odličen vodnik za začetnike, ki prinaša koristne 
nasvete tudi že bolj izkušenim jahačem.

Poln je praktičnih navodil in fotografij, ki korak za 
korakom prikazujejo vse, kar moraš vedeti o jahanju: 
od tega, kako zajahati in razjahati konja, do informacij 
o krosu in dresurnem jahanju. V njem najdeš nasvete 
glede nege konja in opreme, pa tudi čudovite namige 
za odlične predstave in zmage na tekmovanjih.

Svet, poln ekstremov
Helena Haraštová, Lukáš Fibrich 
44 strani, format 25,5 × 32,5 cm; 23,90 €

Na planetu Zemlja lahko izkusimo mnogo 
ekstremov. Visoke temperature, nedostopno 
rastlinstvo, skrivnostne jame in neskončna 
brezna so le nekatere izmed težavnih razmer, 
ki jih srečamo po svetu ... Če ob tem ne 
zamižite od strahu, temveč še naprej sanjarite 
o pravi pustolovščini, odprite to knjigo in 
dovolite, da vas skupina štirih pogumnih 
otrok s kamerami in fotoaparati  
v rokah povabi na privlačno potovanje  
na rob človeških zmogljivosti. 

Vzgajanje strastnih bralcev
Nancy Newman
270 strani; 26,99 €

Avtorica znanstvene raziskave povezuje 
s svojimi izkušnjami, ki jih je pridobila 
kot učiteljica in mati, ter ponuja 
realistične, zabavne, vsakdanje strategije, 
ki spodbujajo razvoj otrokove bralne 
zmožnosti in mu vcepljajo veselje  
do branja.
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Ne bi hotel živeti brez bakterij!
Roger Canavan
36 strani; format 21,5 × 24,5 cm; 17,95 €

Čeprav je večina bakterij tako majhnih, da jih  
s prostim očesom ne moremo videti, so vseeno 
povsod. Na Zemlji so se pojavile več kot 3 milijarde 
let pred prvimi dinozavri. Nekatere bakterije 
povzročajo smrtne bolezni, vendar pa so številne  
za nas koristne. Bakterije v našem telesu so 
ključnega pomena za naš prebavni proces.

Ne bi hotel živeti brez čebel!
Alex Woolf
36 strani; format 21,5 × 24,5 cm; 17,95 €

Kaj bi se zgodilo, če bi čebele izginile s sveta? 
To bi bila katastrofa! Brez čebel seveda ne bi 
imeli medu. Poleg tega ne bi imeli veliko druge 
hrane in uporabnih izdelkov. Preberi, kako čebele 
oprašijo rastline in nam pomagajo izdelovati 
veliko uporabnih stvari. Poduči se tudi o njihovi 
izjemno pomembni vlogi v prehranjevalni verigi!

Ne bi hotel živeti brez dreves! 
Jim Pipe
36 strani; format 21,5 × 24,5 cm; 17,95 €

Drevesa so eno izmed največjih čudes narave.  
Iz majhnega semena, ki ga lahko držimo v rokah, 
lahko zrastejo več nadstropij visoko. Poduči se  
o njihovi neverjetni življenjski dobi in o tem, kako 
lahko preživijo v kar najsurovejših okoljih, kot so 
žgoče puščave ali ledenomrzle tajge. Spoznal pa 
boš tudi, da nam dajejo goriva, hrano, zatočišče.

Ne bi hotel živeti brez elektrike!
Ian Graham
36 strani; format 21,5 × 24,5 cm; 17,95 €

Od elektrike smo odvisni pri skoraj vsem,  
kar počnemo. Z njo grejemo, osvetljujemo,  
se prevažamo in se zabavamo. Elektrika je tu  
že od nekdaj, vendar smo šele pred 200 leti 
ugotovili, kako jo uporabljati. Ugotovi,  
kaj vse nam omogoča – in kako nam je  
nekdaj uspelo živeti brez nje.
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Ne bi hotel biti vikinški 
raziskovalec!
Andrew Langley
36 strani; format 21,5 × 24,5 cm; 17,95 €

Pripravi se … kot mlad pustolovski Viking  
se boš odpravil iskat nova ozemlja in podal  
se boš na naporno in nevarno potovanje  
kot VIKINŠKI RAZISKOVALEC. Nevarno je!

Ne bi hotel graditi  
piramid! 
Jacqueline Line
36 strani; format 21,5 × 24,5 cm; 17,95 €

Pripravi se … kot revnega kmeta, ki životari 
v starem Egiptu, te je faraon zaposlil, da 
zanj pomagaš zgraditi ogromno grobnico – 
VELIČASTNO PIRAMIDO!

Ne bi hotel biti polarni 
raziskovalec!
Jen Green
36 strani; format 21,5 × 24,5 cm; 17,95 €

Pripravi se … kot mlad mornar si želiš 
dogodivščin, zato se boš pridružil siru Ernestu 
Shackletonu na ledeni Antarktiki na njegovi 
zadnji POLARNI ODPRAVI.

Ne bi hotel biti v prvi 
podmornici!
Ian Graham
36 strani; format 21,5 × 24,5 cm; 17,95 €

Pripravi se … kot mladenič v ameriški 
državljanski vojni se boš odpravil na izjemno 
nevarno podvodno bitko. S prvo podmornico 
lahko zapluješ resnično globoko. Skrajno tvegano!
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V tem poučnem vodniku so zajeti VSI strahovi in VSE skrbi, ki ti med odraščanjem lahko 
povzročijo nemalo tegob – najsi gre za težave v šoli ali razmerjih, nenehne pritiske 
družbenih omrežij, stiske zaradi samopodobe ali zapletov doma. S pomočjo spodbudnih 
nasvetov, resničnih primerov in življenjskih vprašanj mladoletnikov boš premagal 
tesnobo in stres, ki lahko zamajeta tla pod nogami vsakemu od nas.

S knjigo do 
brezskrbnosti: 
kako preživeti 
odraščanje?
Lizzie Cox,  
Tanja Stevanovic
64 strani; format  
24,5 × 20 cm; 16,90 €

Dejstev poln vodnik o menstruaciji odgovarja na vsa tvoja ključna vprašanja, kot so »kaj je spolovilo, kako 
doživljaš menstruacijo in kaj se zgodi, če na hlačkah opaziš krvav madež«.
S svojimi pozitivnimi in iskrenimi nasveti aktivistka in pedagoška delavka Chella Quint razbija vraževerja, 
ruši ustaljene mite in se bori proti občutkom sramu, povezanih z menstruacijo, ter hkrati podaja praktične 
informacije o menstrualnih izdelkih, beleženju cikla in izkušnje iz lastnega življenja. 

Knjiga je duhovita, pronicljiva in vključujoča. Tvoja menstruacija je priročnik o vsem, kar moraš vedeti  
o pozitivnem sprejemanju menstruacije!

Tvoja 
menstruacija
Chella Quint
95 strani; format  
18,5 × 24 cm; 17,90 €
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Nova nogometna žoga
Erhard Dietl, 
Wilfried Gebhard
44 strani; format 17,5 × 24 cm; 17,90 €

Tomi je dobil svoje prvo spričevalo in očka mu  
je za nagrado podaril novo nogometno žogo. 
Tomi bi jo seveda takoj rad preskusil. Kdo 
bo z njim igral nogomet? Z zvestim pasjim 
prijateljem se odpravita poiskat soigralce …

Poni na obisku
Julia Breitenöder, 
Jutta Berend
44 strani; format 17,5 × 24 cm; 17,90 €

V mesto pride na obisk prav poseben gost – 
poni. Na balkonu stanovanja mu hitro  
postane dolgčas, zato ga je treba peljati ven. 
Toda kaj sploh lahko počneš s ponijem v mestu? 
Gre lahko na avtobus? Se sme z njim jahati  
po parku?

V deželi dinozavrov
Leopé, 
Pascal Nöldner
44 strani; format 17,5 × 24 cm; 17,90 €

Maja in Timi na sprehodu v gozdu najdeta 
nenavadno kost. Ko se je dotakneta, se začne 
svetlikati in bliskati – v trenutku se znajdeta 
sredi goščave v pradavnini! Vsepovsod okoli 
njiju so le velikanske praproti, ovijalke, 
korenine, pa tudi … dinozavri.

Prijateljica za Mio
Alexandra Fischer-Hunold, 
Lena Hesse
48 strani; format 17,5 × 24 cm; 17,90 €

Mia gre v novo šolo. Upa, da bo kmalu  
našla tudi novo prijateljico. Najraje bi videla,  
da bi bila princeska. Te najhitreje prepoznamo 
po zlatih laseh. Toda ali princeske sploh 
obstajajo?

Samorogov gozd
Maja von Vogel, 
Florentine Prechtel
48 strani; format 17,5 × 24 cm; 17,90 €

Samorog piko je črn, njegova griva pa  
oranžna in ščetinasta, a zna vseeno čarati tako 
kot beli samorogi. Toda ali bo kos  
vsem dogodivščinam v temnem gozdu?

Živali na olimpijadi
Henriette Wich, 
Dominik Rupp
48 strani; format 17,5 × 24 cm; 17,90 €

Poni Pia, flamingo Fred in opica Ali se veselijo 
velike živalske olimpijade. Kdo najhitreje teče 
in plava, kdo najdlje vrže žogo? Kdo na koncu 
dobi medaljo?

Prva stopnja

Predbralna stopnja

• za predšolske otroke,
• preproste slikopisne zgodbe,
• slikovni slovarček na koncu 

knjige,
• VELIKE tiskane črke.

• za bralce začetnike,
• kratke zgodbe in veliko slik,
• VELIKE tiskane črke.

www.hisaknjig.si/knjigoljub
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Tretja stopnja

Druga stopnja

Na pomoč, vampir!
Susan Niessen, 
Frederic Bertrand
48 strani; format 15 × 21,5 cm; 17,90 €

Beno se zbudi sredi noči. Zdi se mu,  
da je nekaj narobe in da je nekaj v njegovi 
sobi. Preplavijo ga mračne misli in vanj se 
naseli strah: kaj če ga je obiskal vampir? 

Na pomoč, zmaj!
Thilo Petry-Lassak, 
Martina Theisen
48 strani; format 17,5 × 24 cm; 17,90 €

Mila in Jošt dobita skrivnostni paket,  
v katerem je veliko jajce z rožnatimi madeži.  
Iz njega se kmalu izvali prijazen zmajček,  
ki pa vse hitreje raste in raste … Kam ga 
lahko skrijeta, kaj naj naredita z njim?

Živalske prigode
Vanessa Walder, 
Carola Sieverding
48 strani; format 17,5 × 24 cm; 17,90 €

Adamov pes šepa, Mirin zajček je poškodovan, 
Elin pes je žalosten – vsi potrebujejo 
posebnega zdravnika za živali. Medtem ko se 
Adam znajde v nenavadni živalski ordinaciji, 
pa je Toni navdušen nad živalskimi prigodami 
in želi postati veterinar.

Konjeniška druščina
Judith Allert, 
Eleonore Gerhaher
64 strani; format 15 × 21,5 cm; 17,90 €

Kostanjeva domačija potrebuje obnovo,  
a njena lastnica Hana nima dovolj denarja, 
zato namerava prodati nekaj konjev. Ko Alma 
in Lili odkrijeta njen namen, se odločita 
pomagati, zato skujeta prav poseben načrt … 

Krofovska druščina
Britta Vorbach, Annett Stütze,
Veronika Gruhl
64 strani; format 15 × 21,5 cm; 17,90 €

Predrzni Maks vsak dan nadleguje Julijo,  
Leno in Suzano ter jim krade krofe, ki jih 
morajo dekleta dostaviti naročnikom. 
Kako naj dekleta zaustavijo tega zlobneža? 
Potrebujejo prav poseben načrt …

Začarana hiša
Henriette Wich, 
Carola Sieverding
64 strani; format 15 × 21,5 cm; 17,90 €

Nikolaj in Julija odkrijeta skrivnostno staro 
hišo, v kateri se dogajajo nenavadne stvari: 
prostori se manjšajo in večajo, na podstrešju 
se sliši ropotanje … Skrivnost kmalu razrešita 
na podstrešju, kjer spoznata posebno bitje,  
ki jima podari čarovniško moč.

• za prve samostojne bralce,
• krajše zgodbe in veliko slik,
• male tiskane črke.

• za bralne mojstre,
• daljše zgodbe s slikami,
• male tiskane črke.
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Umazani Berti  
in drobižek! 
11. knjiga; 11,90 €

Umazani Berti  
in vampir! 
12. knjiga; 11,90 €

Umazani Berti 
in poljub! 
13. knjiga; 11,90 €

Umazani Berti  
in avč, kako boli! 
14. knjiga; 11,90 €

Umazani Berti 
in sneg! 
15. knjiga; 11,90 €

Umazani Berti 
in smrad! 
16. knjiga; 16,90 €

Umazani Berti je nadvse simpatičen literarni 
lik, kljub temu, da ima kar nekaj zares ogabnih 
navad. Rad ima svojega psa, s katerega pobira 
bolhe in sanja o lastnem bolšjem cirkusu. Po vrtu 
išče polže, krastače in deževnike, ki jih skriva  
v svoji sobi in jih skuša trenirati. Berti si rad vrta po 
nosu, riga in prdi. Velikokrat se povsem nenamerno 
znajde v težavah; kar se začne kot igra, se slabo 
konča. Berti je zagotovo tako priljubljen pri bralcih 
vseh starosti zato, ker je tako življenjski. V njem  
se lahko prepozna vsakdo: otroci ga doživljajo  
kot vrstnika, ki se mu dogajajo podobne stvari 
kot njim samim; odrasli pa se ob njem spomnijo 
vragolij in nerodnosti iz svojega otroštva. 

Umazani Berti nam brez lažnega sramu  
in nepotrebnega moraliziranja pokaže 
človekove bolj nemarne navade, in ima  
zato tudi vzgojno sporočilo. V britanskih  
šolah so knjige o Umazanem Bertiju večkrat  
na seznamih domačega branja, ker nudijo 
odlično iztočnico za pogovor v razredu.

Alan MacDonald, 
David Roberts
96 strani
format 13,5 × 20,5 cm

Umazani Berti  
in bolhe! 
1. knjiga; 11,90 €
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Umazani Berti 
in pirati! 
17. knjiga; 16,90 €

Umazani Berti
in zobje! 
18. knjiga; 16,90 €

Umazani Berti 
in vreščanje! 
19. knjiga; 16,90 €

Umazani Berti 
in dinozaver! 
20. knjiga; 16,90 €

Umazani Berti 
in zombi! 
21. knjiga; 16,90 €

Umazani Berti 
in tresk! 
22. knjiga; 16,90 €

Umazani Berti
in glavni dobitek! 
24. knjiga; 16,90 €

Umazani Berti 
in vesoljci! 
25. knjiga; 16,90 €

Umazani Berti 
in groza! 
27. knjiga; 16,90 €

Umazani Berti 
in podgane! 
23. knjiga; 16,90 €

Umazani Berti 
in slava! 
26. knjiga; 16,90 €

Umazani Berti  
in težava! 
28. knjiga; 16,90 €

Umazani Berti  
in disko! 
30. knjiga; 16,90 €

Umazani Berti 
in maskota! 
31. knjiga; 16,90 €

Umazani Berti  
in pajek! 
29. knjiga; 16,90 €

Umazani Berti 
in pošast! 
32. knjiga; 16,90 €

O T R O Š K O  L E P O S L O V J E

O avtorju: 
Alan MacDonald je v mladosti 
sanjal, da bi postal profesionalni 
nogometaš. Ko pa je na enem 
od pisateljskih tekmovanj 
prejel nagrado, je bila njegova 
usoda zapečatena. Alan je sedaj 
uspešen avtor in televizijski 
pisatelj. Napisal je že več 
nagrajenih otroških knjig, ki so 
bile prevedene v številne jezike.

O ilustratorju: 
David Roberts je britanski 
ilustrator črno-belih in barvnih 
otroških knjig. Njegovo  
črno-belo tehniko zasledimo 
večinoma v knjigah za starejše 
bralce. Sodeloval je tudi  
z znanimi avtorji, kot so:  
Philip Ardagh, G. P. Taylor,  
Mick Jackson, Susan Price,  
Jon Blake in ostalimi. 

Umazani Berti  
in čebele! 
33. knjiga; 16,90 €
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Čarovniška sirota
Paige Crutcher
472 strani; 14,95 €

Persephone May je že celo življenje del rejniškega sistema.  
V njeni prisotnosti se vedno dogajajo nerazložljive stvari, zato jo  
vsaka družina, ki jo vzame v svoj dom, iz njega tudi hitro izžene.  
Po naključnem in zelo javnem prikazu svojih moči Persephone ve,  
da bo spet čas za odhod. Odzove se vabilu svoje edine prijateljice  
in odide na Wile Isle. Hitro ugotovi, da to ni običajno mesto –  
tu bi lahko našla odgovore, družino in dom. Vendar na plan pride  
tudi 100 let staro prekletstvo in še starejše družinske zamere.  
Temo lahko premaga samo ljubezen.

Fant, ki je vse spravljal v smeh
Helen Rutter
248 strani; 13,95 €
Kadar je življenje smešno, se pošali na njegov račun.  
Billy Plimpton ima visokoleteče sanje: ko odraste, hoče postati 
slaven komik. Že zdaj pozna veliko šal, a se mu zdi, da mu na poti 
stoji velika težava: jecljanje. Billy sprva meni, da se bo s to težavo 
najlažje spopadel tako, da … nikoli ne spregovori niti besede.  
Tako otroci na njegovi novi šoli ne bodo slišali, da jeclja.

»Ta knjiga otrokom na čudovit način 
pokaže, kako biti samozavestni 
in zmagovalci, če imajo smisel za 
humor in lahko druge spravljajo  
v smeh.« – Baronica Floella Benjamin

Govorec za mrtve
Orson Scott Card
476 strani; 14,95 €

Govorec za mrtve, drugi roman Orsona Scotta Carda iz serije  
o Enderju, je dobitnik nagrade NEBULA za najboljši roman  
leta 1986 in nagrade HUGO za najboljši roman leta 1987. 

Po vojni je Ender izginil, in zaslišal se je močan glas: Govorec za mrtve, 
ki je povedal pravo različico zgodbe o bitki z Nezemljani. Zdaj, veliko 
let pozneje, so odkrili novo tujerodno raso ... ampak novoodkrita bitja 
so znova nadvse čudna in strašljiva in ljudje spet umirajo. In samo 
Govorec za mrtve, ki je obenem Ender Wiggin, je dovolj pogumen,  
da se sooči s skrivnostjo ... in resnico.

Gangrene
Cilla in Ralf Börjlind

Hot Winter Nights
Jill Shalvis

The Hyponotist
Lars Kepler

The Moose Paradox
Antti Toumainen

The Killing Club
Paul Finch

The Joy Luck Club
Amy Tan

My Irresistible Earl
Gaelen Foley

The Winter Bride
Anne Gracie

Noi, bambine  
ad Auschwitz 
Andrea in Tatjana Bucci

N A P O V E D N I K  N O V I H  I Z D A J 

Say You Still Love me
K. A. Tucker
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Moja super pobarvanka 
128 strani; format: 21,5 × 28 cm; 6,95 €
Moja super pobarvanka našim najmlajšim prinaša obilico zabave. Otroci bodo uživali ob barvanju obrisov sadja, ljudi, ki opravljajo 
različne poklice, ptic in drugih živali. Pri vsakem od njih je tudi že pobarvana risba – temu predlogu otroci lahko sledijo ali pa 
obris pobarvajo čisto po svoje. Ta pobarvanka bo na zabaven način otroke spodbudila h kreativnosti in pozitivno vplivala na razvoj 
njihovih finomotoričnih spretnosti. Prav tako pa se bodo z barvanjem učili novih besed, saj so vsi obrisi poimenovani. 

Knjige nalog z nalepkami: Dinozavri
16 strani; format 21,5 × 28 cm; 3,99 €
Poišči razlike, pobarvaj slike in reši uganke v tej zabavni knjigi 
nalog, v kateri se vse vrti okoli dinozavrov!

Knjige nalog z nalepkami: Na travniku
16 strani; format 21,5 × 28 cm; 3,99 €
Poišči razlike, pobarvaj slike in reši uganke v tej zabavni knjigi 
nalog, v kateri se vse vrti okoli travnika!

Knjige nalog z nalepkami: Vozila
16 strani; format 21,5 × 28 cm; 3,99 €
Poišči razlike, pobarvaj slike in reši uganke v tej zabavni knjigi 
nalog, v kateri se vse vrti okoli vozil!

Moja velika pobarvanka je idealna za otroke, ki se šele srečujejo z 
barvanjem. Ta neverjetna knjiga s 128 stranmi pobarvank je polna 
različnih zabavnih slik in popolna za malčke, ki radi barvajo. Na levi 
strani je že ponujen predlog za izbiro barv, ki jih uči o barvah in barvnih 
kombinacijah.

Moja velika pobarvanka 
      128 strani; format 
             21,3 × 27,7 cm; 6,95 €



Podarjamo
promo kodo

GALARNA10 
za dodatnih

Kodo vnesete v prvem koraku nakupa 
v nakupovalni košarici na strani www.galarna.si. 
Kodo lahko zaradi zakona ZECK uporabite le za knjige 
starejše od 6 mesecev. Koda velja do 30. 6. 2023.

10 % 
POPUSTA!

P O B A R V A N K E

Serija pobarvank za najmlajše 
36 strani; format: 21,5 × 28 cm; 4,90 €/izvod
Pobarvanka za najmlajše vsebuje preproste obrise na 
pisanem ozadju, ki jih bodo otroci z veseljem pobarvali. 
Poleg tega da barvanje spodbuja otroško ustvarjalnost,  
je tudi odlična vaja za razvijanje finomotoričnih spretnosti, 
ki so za sam razvoj otroka pomembne. Za dodatno zabavo 
bodo poskrbele nalepke v notranjosti, s katerimi bodo mali 
umetniki lahko še dodatno okrasili svoje izdelke. 
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• Več kot 6000 knjig, 2000 otroških izdaj 

• 95 % knjig na zalogi, dostava v 1–2 dneh

• Dostava preko DPD ali pošte

• Brezplačna dostava že nad 20 € 

• Veliko število žanrov – za vse okuse in želje

0všečkajte nas na 

Facebooku in Instagramu

Avrora AS, distribucija in založništvo, d. o. o.
Predilniška cesta 16, 4290 Tržič

T: 059 932 107 • 040 922 522 E: info@galarna.si • info@avrora.si • www.hisaknjig.si E-knjige: www.biblos.si

Potopite 
se v svet 

knjig!


