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v trdni svetlobi
sam

in vadim

svoj jasni glas,

da prikličem Resnico.

Prisluhnite … So trki in treski, so razpršene luči in vse
preredki, objeti okrog pasu. A je tudi tišina, zračnejša od
oblakov. In so sanje, ki jim ni nerodno – sukajo se z glasbo,
tonejo v dolg večer, ljubkujejo odtenke zore, mršijo krone
straže dreves in slutijo tisti čudni občutek v zraku, ko se viješ
vase, ko potrkaš in se oglasi topel smeh, ko vdihneš v svetlobo
in napraviš, da je je le še več in več … Dvajset let so krilile
na napeti vrvi, se budile v pridušene zvoke in jih vztrajno
drugačile, da bi zveneli v geometrijo najpopolnejših stvaritev.
Govorile so brez premora. Tako mikavno so zvenčale, a se sem
ter tja tudi hudile, ker je bil svet tako zelo narobe. Njihovi
koraki so lahno jadrali proti tlom in jih včasih celo ujeli.
Hardun! Vsem zaznambam v zvežčiču življenja navzlic, tako
se zdi, do danes svoje oblike še niso prilagodile hotenju sveta.
In tako je prav. Neubranljivo lastne so. Njihovo okno je široma
odprto in se razpira v ves svet. Ali čutite to svetlikanje?

Srečko Kosovel #Človek

Tjaša, Rok, Eda, Matjaž, Iva, Boštjan, Lidia, Darinka, Ajda, Narcisa,
Tajda, Danijel, Marko, Petra, Barbara, Saša, David, Sabina, Ines,
Andreja, Jerica, Tia, Jure, Blaž, Kaja, Tisa, Katarina, Nuk, Li, Runa,
Ran in številni drugi, mi, skoraj vsi.

Nestvarno in stvarno

LEPOSLOVJE
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Pater Karel Gržan

Ob 500. letnici reformacije

95 tez,

pribitih na vrata svetišča kapitalizma
za osvoboditev od zajedavskega
hrematizma
manifest
trda vezava in broširana / 80 strani
zbirka AKTIVNI DRŽAVLJAN
ISBN 978-961-274-512-7 / 3,00 EUR (broširana vezava)
ISBN 978-961-274-511-0 / 12,00 EUR (trda vezava)

Pogoltno zver, to temeljno globalno krivičnost, ki se zelo premeteno
skriva za pojmom ekonomije, je treba razkrinkati.
– Karel Gržan v pogovoru z Edito Žugelj, Zarja

Za vaju, draga prijatelja …
Sta le dva med
številnimi, ki sta me
zavezala,
da spregovorim …

Nevzdržnost razmer v Cerkvi je pred 500 leti Martina Luthra
primorala, da je 31. oktobra 1517 nadškofu Albertu v Mainzu
in Magdeburgu ter škofu v Brandenburgu poslal protestno
pismo, ki mu je priložil svojih 95 tez. Njegov poziv Cerkvi, naj
se vrne k nauku Svetega pisma, je bil glavni vzrok številnih
novosti.
Nevzdržnost današnjih razmer pa je vzrok 95 tez, »pribitih na
vrata svetišča kapitalizma«. V njih je poziv, da se odvrnemo
od krivičnega in zločinskega hrematizma in obudimo nauk
ekonomije, katere temeljno poslanstvo je skrb za dom –
poskrbeti za slehernika.
1. teza
V naraščajoči tesnobni bolečini izkoriščanih in zlorabljenih ljudi ter
celotnega stvarstva je dozorel čas, da se razkrije globalna prevara, s
katero ponižujoče manipulirajo v sedanjem času in prostoru našega
zemeljskega bivanja.
95 Theses Nailed to the Door of the Shrine of Capitalism to
Achieve Liberation from Parasitic Chrematism
IZID DECEMBRA 2017
Angleški prevod: Alenka Ropret, David Limon.

Pater Karel Gržan

Vstanimo, v suženjstvo
zakleti!
Stop smrtonosni igri polov!
1. zvezek

dokumentarna literatura
trda vezava s ščitnim ovitkom in bralnim trakom in broširana šivana vezava/488 strani
zbirka DOKUMENTA
ISBN 978-961-274-459-5 / 30,00 EUR (trda vezava)
ISBN 978-961-274-465-6 / 18,00 EUR (broširana šivana vezava)

Izstop iz smrtonosne igre polov
2. zvezek
dokumentarna literatura
broširana šivana vezava in trda vezava / 574 strani
zbirka DOKUMENTA
ISBN 978-961-274-459-5 / 30,00 EUR (trda vezava)
ISBN 978-961-274-465-6 / 18,00 EUR (broširana šivana vezava)

Zahodnjaki se že dolgo časa igračkamo »med dvema ognjema«.
V času, ko se usodno poglablja polarizacija na svetovni ravni
in je razumeti, da jo nevidna taktirka vodi v smer spopada za
interes globalnega imperija kapitala, se zdi najprimernejši čas
za osvetlitev javnosti preveč prikritih interesnih ozadij. Knjiga
Izstop iz smrtonosne igre polov ni le osvetlitev omenjenega,
pač pa nakazuje smeri možnih izstopov iz manipulacij,
v katere smo vpeti. Pri tem stavi na vlogo ozaveščenih/
prebujenih posameznikov in ljudskih gibanj/iniciative na
raznolikih področjih človekovega bivanja.
Knjigi je priloženo poglavje o slovenski spravi z analizo, zakaj
je, kljub formalni spravi, na dejanski ravni še nismo dosegli.
V Evropi se dogaja kemično zastrupljanje kljub tako
imenovanemu »načelu previdnosti«.

.

Knjiga, ki odstira in naredi
sliko na ekranu ostrejšo in
jo je ob opazovanju sebe in
okolice treba prebrati.
– Bojan Tomažič, Večer

Prej ko slej bomo morali
pozabiti na levo in desno
ter skupaj »vstati« v
skupnem boju za tisto, kar
je ključno.
– Vesna Milek, Delo
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Le kaj počne Bog v
nebesih, ko je na zemlji
toliko trpečih?
dokumentarna literatura
gibka (poltrda) vezava/400 strani
zbirka DOKUMENTA
ISBN 978-961-274-189-1 / 21,00 EUR

Ta knjiga je zgodovinsko
prelomna in mora biti
brana, saj je odrešujoča.
– Desa Muck
Pa to knjigo smo čakali, to!
– Zora A. Jurič

Ta knjiga je zgolj poizkus rehabilitacije podobe Boga, ki
je bila pred tisočletjem popačena za obrambo posvetnih
interesov cerkve. Je v njej Bogu končno povrnjeno dobro
ime? Bo osvobojen grozovite maske Srditeža, v katero so
ga našemili zavoljo zastraševanja in obvladovanja? Avtor
inovativno in izzivalno odgovarja na naslovno vprašanje, ob
tem pa odpira paleto za življenje pomenljivih razmišljanj, ki
bodo bralca samodejno pritegnila v zanimivo, celo razburljivo
avanturo nadaljnjega miselnega popotovanja.
Karel Gržan, rojen v Celju, je magister teologije in doktor znanosti s področja
literarnih ved. Pri 18 letih je vstopil v red bratov kapucinov, ker je verjel v
izročilo svetega Frančiška in želel svoje življenje posvetiti razdajanju revnim
in nemočnim. Kot duhovnik in kaplan v več župnijah na širšem Štajerskem je
odgovarjal na stiske časa in ljudi, ki so vstopili v njegovo življenje. Ukvarjal
se je tudi s problematiko zasvojenosti in na Razborju pod Lisco ustanovil Don
Pierinovo komuno za odvisnike in pozneje za odvisnice, prvo in edino tovrstno
dekliško skupnost v Sloveniji.

Iskrivo napisana knjiga
je vredna branja, pa če
ste verni ali ne, saj odpira
vprašanja, ki nas vse žulijo,
včasih pa tudi ubijajo. Pred
trpljenjem ni nihče varen.
– Sonja Grizila, Jana

7

sanje 20 let

Prinesite srce.

Dan reformacije
31. oktober 2018

- 50 %

V letu 2017 smo ustvarili
vrsto sijajnih knjig, osmič po
vrsti so se nam zgodile Sanje
v Medani, sedemnajstič
Festival Sanje, četrtič po
vrsti smo organizirali Noč
knjige, poslovili smo se od
naše potujoče knjigarne
Fantazija Ekspres, ki
bo poslej domovanje
čebelicam,14. decembra
praznujemo 20. let od izida
naše prve knjige, s serijo
slikanic smo obeležili 150.
obletnico rojstva Frana
Milčinskega, razširili in
poglobili smo sodelovanje
s kulturami na vse strani
oceanov, pridobili smo
vrsto srčnih zaveznikov v
Sloveniji in po svetu.
V letu 2018 oživljamo
sanje v slovenskih in
medcelinskih spletnih
prostorih, odpiramo literano
kavarnico v Hiši sanjajočih
knjig, bralski publiki
približujemo elektronsko
knjigo, se potapljamo v
poezijo perzijskih pesnikov
in v njihovo očuteno
razumevanje ljubezni (v
farsiju »eshgh«), praznujemo
Noč knjige in jo širimo na
druge kontinente.
Sanjamo drzne sanje
naprej!
Hvala, ker sanjate
skupaj z nami,
hvala, ker ste.
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Srečko Kosovel / Nahid Kazemi

Strel v tišino

Strel v tišino je lirična eksplozija verzov Srečka Kosovela,
potem ko so jo zračno sprejele krošnje likovne mojstrije
iranske ilustratorke in slikarke Nahid Kazemi.
Kosovelove impresije, žalobni zvoki spoznanja, ožarjena
nada, kriki upornega duha … Knjiga ilustrirane poezije za
odrasle ujame odmev kozmične pesnikove iskre. Filigranska
ilustracija z izjemnim občutkom za ritem slika pesniške
podobe in poustvarja čustvo, ki ga draži Kosovelova poezija.
Z zemeljskimi barvami akcentuirana in (mestoma) astralno
neoprijemljiva pesniška naracija z likovnim sledenjem iranske
umetnice kulminira v lepoto resnice.
Nahid Kazemi (1977) je diplomirala na teheranski univerzi; je ilustratorka in
grafična oblikovalka. Sodelovala je na vrsti domačih in tujih razstav. Doslej je s
svojimi pretanjenimi, navdušujoče podrobnimi ilustracijami, ki še posebej žarijo,
kadar avtorica umetniško gnete poetična besedila, požlahtnila prek 40 knjig
za otroke. Na festivalu Elmi Farhangi je njeno likovno delo Oblak in vrana
ovenčala prva nagrada (2007), dve leti prej je za Zgodbo o biseru prejela posebno
priznanje.		

A Shot in a Silence
pesniški grafični album
trdo vezano v knjigoveško platno / 32 strani
barvne grafike
ISBN 978-961-274-399-4 / 21,00 EUR

Kot človek je razbiral svet z neverjetno
občutljivostjo, kot bi bil ogoljen, brez
zaščite kože, kot živi seizmograf človeške
bolečine, ponižanja in neodtujljive vere v
pravičnost.
–Tanja Lesničar Pučko, Dnevnik

#Človek

Milijoni umirajo, a Evropa laže.
poezija
trda in broširana vezava / 80 strani
zbirka AKTIVNI DRŽAVLJANI
ISBN 978-961-274-186-0 / 14,99 EUR (trda vezava)
ISBN 978-961-274-186-0 / 3,99 EUR (broširana vezava)

pesniški grafični album
trdo vezano v knjigoveško platno / 32 strani
barvne ilustracije
ISBN 9789612743949 / 21,00 EUR

Jaz sem smehljajoča se luč
novemu življenju.
Jaz ne poznam starih
in mladih,
vse je v meni.
– Srečko Kosovel
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sanje 20 let

Prinesite srce.

Dan Srečka Kosovela
18. marec 2018

- 50 %

#Človek: Milijoni umirajo, a Evropa laže. Zbir poezije in
poezije v prozi. Strelice čiste misli, ki jo podpisuje Srečko
Kosovel, vizionar, pesnik vsemirja. Pesniško-prozna celota, ki
sije na razvaline človečnosti, je drhteče, a strumno, krhko, a
kleno celičje.
Stopimo kvišku in dalje, do zenita! Novi Človek prihaja.
V imenu Trubarja vam pošiljam to pismo in v imenu tistih,
ki so v molitvenike pisali naša imena, in v imenu tistih, ki so davno
davno govorili naš jezik.
– Srečko Kosovel

#Pravica

Mladi verujejo vate, Pravica.
poezija
broširana vezava / 80 strani
zbirka AKTIVNI DRŽAVLJANI
ISBN: 978-961-274-142-6 / 2,99 EUR

Izbor misli divje aktualnega in današnjemu sprenevedanju
smrtno nevarnega Srečka Kosovela, ki so kakor kozmična
energija – človeka predramijo v življenje. Vzviharjene vrstice
pesnika vsemirja, vizionarja, sijajnega misleca ustvarjajo iz
svetovnega pogleda in ostroumno imenujejo, pojmujejo …
Že takoj po izidu se je #Pravica povzpela na prvo mesto
najbolj prodajanih knjig v Sloveniji! Natisnjenih je bilo prek
10.000 izvodov.
Srečko Kosovel, občutljivi poet s Krasa, velja za enega najpomembnejših
slovenskih avantgardistov. V svojih ekspresivnih in simbolističnih pesmih se je
ukvarjal z bivanjskimi in etičnimi vprašanji, smrtjo, propadom civilizacije ter
slikal vizije novega, boljšega sveta. Pozneje, ko se je seznanil s futurizmom in
konstruktivizmom, je začel eksperimentirati s pesniškimi konstrukcijami, ki jih je
imenoval konsi. V njih je združeval revolucionarno udaren program za rušenje
starega in ustvarjanje novega sveta in človeka z moderno in izzivalno pesniško
formo. Pisal je tudi pesmi v prozi, črtice, eseje in kritike. Literarne interpretacije se
naslanjajo predvsem na njegovo konstruktivistično in ekspresionistično poezijo.

Zmaga resnice v
kulturnem, humanizma v
gospodarskem, pravičnosti
v socialnem življenju bo
največji triumf sodobnega
človeštva.
Samo Človek, ki bo globoko
izoblikoval svojo dušo, le
tak človek bo lahko človek
bodočnosti, pošten, pravičen,
etičen, ker je tudi vsa etika
le odsev lepote duše.
– Srečko Kosovel
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Svetlana Makarovič

Svetlana Makarovič

Šansoni

Kaj lepega povej

Knjiga

poezija
trdo vezano v platno , darilna vezava / 182 strani
bogato ilustrirano, zlatotisk
zbirka HIŠA PESMI
ISBN 978-961-274-458-8 / 21,00 EUR

Kratko odmerjene
pesemske oblike se oblačijo
v krhke umetničine
ilustracije, vzgibane s
šumenjem v visoki travi.
– Tjaša Koprivec
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sanje 20 let

šanson
4 glasbeni albumi
ISBN 978-961-274-362-8 / 33,00 EUR

Zbirka pesniških voščil Svetlane Makarovič iz leta 1993, ki ji je
dodanih nekaj še neobjavljenih pesmi in osupljive ilustracije, ki
jih je izdelala sama avtorica. Pesmi so razdeljene v pet sklopov:
nagajivke, novoletnice, valentinke, voščilnice in pesmi v slovo.
Čudovito darilno knjigo, vezano v platno in z zlato odtisnjeno
štiriperesno deteljico, je oblikovala Maja Licul.
Oprosti trdo mi besedo.
Saj ni izreklo je srce.
Zdaj vem, da te je zabolelo,
a glej, bilo je nehote.

Semkaj naj leže
štiriperesna deteljica.

Knjiga šansonov … je točno to, kar ime nakazuje. Vsi šansoni,
ki jih je Svetlana Makarovič ustvarila med leti 1984 in 1999
so lepo urejeni in zbrani na papirju. Med sijajno oblikovanima
trdima platnicama, da bodo zdržali. Tudi krese, pogrome in
druge piromanske vzgibe. Ima pomenljiv naslov … Šansoni.

Zbirka glasbenih albumov
šanson
4 glasbeni albumi, 46 šansonov
ISBN 978-961-274-362-8 / 33,00 EUR

Z zvezdo prekrit paket zgoščenk štirih albumov s šansoni,
ki jih je Svetlana Makarovič ustvarila med leti 1984 in 1999.
Sem spadajo Nočni šanson (1984), Dajdamski portreti (1985),
Večerni šansoni (1990) in Namesto rož (1999). Pri vseh
Makarovičeva nastopa kot vokalistka in avtorica glasbe. Vsi
albumi so ponovno masterirani in restavrirani iz originalnih
matric, tako da je tudi zvok vrhunske kakovosti.

Če te še ljubim, vprašaš me?
Ko bo preteklo tisoč let,
odgovor moj enak bo spet
kot ta trenutek: Še.

Večerni šansoni
šanson
978-961-274-226-3 / 14,95 EUR

Prinesite srce.

Svetovni dan poezije
21. marec 2018

- 50 %

Namesto rož

šanson
ISBN 978-961-274-227-0 / 14,95 EUR

»Uglasbena lahkotnejša
poezija« Svetlane Makarovič
je lahkotna samo na prvi
pogled. V resnici gre v večini
primerov za čisto pravo,
žlahtno poezijo z razkošnim
besednim zakladom, svežimi
metaforami in formalno
oblikovno spretnostjo, ki
jo v takem »lahkotnem«
žanru premorejo le redki.
Prisluhnite samo njenim
izjemnim rimam, gladko
tekočemu ritmu besed, jasnim
sporočilom pesmi in njenemu
končnemu učinku, ki nikoli ne
razočara, niti tedaj ne, ko jo
slišiš že velikokrat.
– Jure Potokar
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Sončna ura
Zbrane pesmi

poezija
trda vezava s ščitnim ovitkom / 672 strani
fotografije: Tone Stojko, Vlastja Simončič, družinski arhiv družine Milčinski
zbirka JEŽEK
ISBN: 978-961-274-026-9 / 30,00 EUR

Frane Milčinski - Ježek je
z jezikovno izbrušenostjo
uspešno nadaljeval žlahtno
družinsko tradicijo in je
še izostril očetove satirične
puščice.
– Eva Vrbnjak, Bukla

Sončne pesmi enega največjih slovenskih besednih
ustvarjalcev, legendarnega Franeta Milčinskega Ježka, so po
desetletjih zbiranja izšle v obsežni knjigi, ki bo nam in še
našim otrokom svetila skozi čas, po zavitih poteh in stezicah
Njegovega veličanstva, Človeka.
Zavedajoč se pomena tkiva si mojster besede ni natikal
uzd in resnici ni dovolil, da bi se skrila pod nagobčnikom.
Prvi slovenski kantavtor in televizijski pionir je na strmih
stopnicah sveta ustanavljal misijone dobre volje in v
nepredvidljivi dramaturgiji jezične telovadbe stresal zarjavele
rešetke zablod. Kako jih je stresal! Nositi jezik, kakor ga je bil
nosil Ježek, pomeni zastaviti se za Človeka, se v popolnosti
zastaviti. Izbira ali, nemara, poslanstvo, ki je muka in slast
obenem. Prekratek je čas in Ježkov svet prevelik. V zbranih
pesmih, ki se zberejo pod krovom Sončne ure, izboru, ki ga je
najti v pesemski knjigi Preprosta ljubezen, pridamo 150 novih
pesnitev, satiričnih utrinkov in hudomušnih osti.
Sončna ura dobro ve,
šteti temnih ur ne sme,
kaj zato, če temno
danes je vse nebo,
jutri zlato sonce bo.

Prinesite srce.

Frane Milčinski ‒ Ježek

Zbirka Srebrni glas
ISBN 978-961-274-321-5

Izbor poezije Franeta Milčinskega - Ježka je kakor snidenje
s Srečo. V vrsticah, ki so melodično usklajene, je brati lirične,
izpovedno ganljive pesmi, a tudi humorno privite, z občimi
resnicami (ne)sprijaznjene modrosti nedoseženega genija,
ki je zmogel bridkobo in sladkost. Ježkovi poeziji pridajamo
preudarek prozne nravi. Pesemsko-prozni ogrlici namenimo
posebno popotno brašno – zvočno knjigo, ki vsebuje šanson
in recitacijo.

Življenjepis (št. 86) v Ježkovih besedah pravi:
Tovariš urednik,

sporočili so mi, da želite za začetek najinega sodelovanja moj življenjepis.
Razumem to nujo. Vajen sem pisati življenjepise. Saj sem organiziran, a ljudska
primera pravi:
»Čisto je izgubljen, kot življenjepis na komiteju.- Zatorej kar naprej pišem
življenjepise. Prav je tako.

Naše živjenje je bogastvo - pišimo živjenjepise! Izvolite torej moj živjenjepis št.
86:

Rodil sem se v tretjem nadstropju, zdaj pa službujem v Radiu. Kaj se hoče - kdor
visoko leta, nizko pade; žalostno! Službujem torej v Radiu, čeprav to ni moja
strast. Vse življenje sem želel nastopati v cirkusu. Toda kdor hoče k cirkusu, mora
marsikaj znati. Jaz pa nisem znal ničesar, zatorej mi ni preostalo drugega, kot da
grem k Radiu. Tam nameravam ostati nekako do smrti. Kajpada, če me na stara
leta pamet ne bo še bolj pustila na cedilu. V tem primeru bom moral na TV. To je
moj življenjepis št. 86. Se priporočam!

Prinesite srce.

Dan F. M. Ježka

Dan za Sanje

- 50 %

- 50 %

14. december 2018

Naj sveti kdo ve kam,
saj kdaj že plamen sveče
pokaže pot do sreče,
človeku, ki je sam.

Frane Milčinski ‒ Ježek

21 eur
www.sanje.si
branje.sanje.si

Ježek

– Frane Milčinski - Ježek, Sončna ura
Druga dela avtorja:
Ljubezen naj gre vedno v cvet
Kapljica in morje

poezija in šanson
trda vezava / 176 strani
priložen CD – zvočna knjiga
zbirka SREBRNI GLAS
ISBN 978-961-274-321-5 / 21,00 EUR

Prižgimo jo vsi hkrati,
po celem svetu hkrati,
da bodo – kdove odkod –
utrujeni soldati
domov spet našli pot.

Frane Milčinski ‒ Ježek Ljudje, prižgimo luč!

Ljudje, prižgimo luč!

Frane Milčinski - Ježek

Že poznani stihi se pomešajo
z novimi odkritji in
zaokrožijo Ježkov zavidljiv
ustvarjalni opus, ki se zdi
brezmejen, tako kot njegove
rime, ki so v nekaterih
pesmih radožive, zaljubljene
v življenje, v drugih
kritično uperjene proti
družbenemu dogajanju, spet
v tretjih pa potrte, otožne.
– Manca Čujež
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sanje 20 let

17. december 2017

Prižgimo jo vsi hkrati, po
celem svetu hkrati, da bodo
- kdove odkod - utrujeni
soldati domov spet našli pot.
– Fran Milčinski - Ježek,
Ljudje, prižgimo luč!
Frane Milčinski - Ježek se je
trudil dihati. Žgoči bolečini
navkljub. Bil je pesnik. S
prisojnimi dlanmi je mehčal
temò. S čvrsto težo modrosti
je dorasel v žalostnega
klovna. Usločen proti nebu
je odpoljubljal grenke
padavine iz oči.
Kadar je sončava slabila, je
razstrl cvetne prte in židki
tesnobi ravno prav ožgal
krila, da je lice zaoblil smeh.
– Tjaša Koprivec
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sanje 20 let

Jani Kovačič

Agencija za človeške vire
poezija
trda vezava / 144 strani
opremljeno z izvirnimi grafikami Boštjana Pavletiča
zbirka HIŠA PESMI
ISBN 978-961-274-476-2 / 21,00 EUR

Kolektivne sanje bodo. Delovne organizacije bodo. Tovarišica
z nageljnom bo. Tovariš knjigovodja bo. Metafora bo.
Zgodovinski spomin bo. Splošna katastrofa bo. Kava za dva
bo. Dom kulture bo. Brezpogojne kapitulacije ne bo. Pesniška
eksplozija Janija Kovačiča je.

Ana Pupedan, Jani Kovačič
Besne pesmi
2 CD plošči
36 posnetkov
založba: Radio Študent v sodelovanju z Založbo Sanje
15,00 EUR

Prinesite srce.

Dan oporečnikov
15. maj 2018

- 50 %

Da, to je naša prabitnost. Še vedno se borimo za staro
pravdo, za desetino, za pravično državo ... Zato tokrat
program spevnih pesmi prigodnic za vsakdanjo rabo za te
neperspektivne čase. Zaigrajte jih, morda vam bo lažje!
Jani Kovačič je imel svoj prvi nastop davnega leta 1976 na
Filozofski fakulteti, prvič pa so ga opazili in pisali o njem
leta 1977 po nastopu v Šenčurju pri Kranju. Že od vsega
začetka piše poetične štorije o malih ljudeh in cinične
posmehljivke ter vsakdanje spevne pesmi. Aforističen slog,
ironični silogizmi in otroška naivnost krasijo besedila, glasbo
pa eklektična mešanica žanrov z nenavadnimi postopi in
rešitvami. Mestni ljudski pevec, izumitelj alternativnih
nastopov in nesmrtni individualec. Njegove pesmi iritirajo,
zahtevajoč opredelitev, a le pogumni so za.
Neprestana umna čuječnost, neumorna pobalinskost pri opisovanju
sveta in resna, ostra družbena kritika. To je prepoznavnost besed
Janija Kovačiča.
- Kristina Božič, Večer

Marko Tomaš

Črni molitvenik
poezija
prevod Aleksandra Rekar
broširana vezava/64 strani
ISBN 978-961-274-463-2 / 16,00 EUR

Tomaševo poezijo oblikujejo roke tisočev duš; njegove pesmi so
vesoljni odmevi; njegova pesniška drža je nedvoumen etični klic, ki
pripoveduje o stvarnosti, kakor jo zmorejo videti najgloblje umevajoče
oči. Izhodiščno vprašanje, rdeča nit ostaja »Kako živeti med toliko
smrtmi?« To doneče vprašanje pa poraja misel, ki je vgozdena v
popolno predajo ... Živeti, ljubiti. Scela.

Zbogom, fašisti!
poezija
prevod Aleksandra Rekar
izide januarja 2018

Začetki pesniške zbirke razonirajo Tomašove predhodne
pesnitve, in nikakor ne pretiravamo če zatrdimo, da gre za
zaokroženo, izpopolnjeno zbirko, ki se skozi avtorske pesmi
najavlja že od samega začetka ustvarjalne poti. Predstavlja
in pooseblja poezijo danes, preveva jo zagonetni eros ljudske
duše, odmev vesoljstva, vonj pokošene trave in pesem kot
politični izraz in jasno etično držo.

Kako sem postal terorist
poezija
prevod Aleksandra Rekar
izide pomladi 2018

V pesniški zbirki, ki bo zdržema odpirala rano in
samozavedanje, bomo brali Tomaševe zaključene celote
(Varanje smrti, Bulevar narodne revolucije, Život je šala, S
rukama pod glavom in doslej neobjavljene stihe). Briljantni
duh bo vidno zorel in se dvigoval z obrazom, ki ga klešeta,
kakor tolikokrat doslej, eros in tanatos.

Nick Cave Balkana.
Vsaka generacija bi morala
ustvarjati svoje mite,
svojo mitologijo in majhne
zgodbe, da bi lahko živela
svoje življenje, ne pa
zgodovine širše družbe.
– Marko Tomaš v pogovoru
z Natašo Žunič, Studio City
Marko Tomaš, rojen v Ljubljani
(1978), je objavil 8 samostojnih
pesniških zbirk in v treh sodeloval
kot eden izmed avtorjev. Je
prejemnik nagrade Super Cyber
Story za kratko zgodbo (2004),
nagrade World Music Centra
iz Mostarja za najboljšega
mladega književnika (2014) in
nagrade »Farah Tahirbegović«
za prispevek h kulturi Bosne in
Hercegovine (2015). Velja za
enega najizvirnejših pesniških
glasov na ozemlju bivše
Jugoslavije. Trenutno živi in
ustvarja v Mostarju.
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Edina luč,
ki zasije na razvaline človeštva in človečanstva,
je človek.

17

Človek kot poosebljeni etos.

72. teza
Ob vseh človekovih sposobnostih je pomembno poudariti naš največji talent
in v njem našo največjo vrednost: to je ljubezen – biti ljubljen in tudi sam
ljubiti. Temeljno poslanstvo ni v opravljanju zaposlitve. Ne živimo zato,
da smo zaposleni za preživetje; zaposleni smo zato, da lahko preživimo
(še posebej če opravljanje našega poklica ni v sozvočju s poklicanostjo) in
se tako uresničujemo v talentih – predvsem v osnovnem, ki se izraža v
medsebojnem odnosu ‒ ljubezni. Ljubezen nas uči in oblikuje. Ljubezen
nas, našo »bit v Biti vseh bitij«, povezuje v sveto Enost, ne v izgubljenost,
razpršenost. Ljubezen nas ne vodi le k bistvu našega jaza, pač pa tudi k
medsebojni srčnosti. Ljubezen je božanska učiteljica in mi smo njeni učenci.
V procesu izobraževanja ji je pomembno dodeliti častno mesto.
– pater Karel Gržan, 95 tez, pribitih na vrata kapitalizma za osvoboditev od
zajedavskega hrematizma.

Ilustracija Nahid Kazemi, Škrlatni hibiskus

– Srečko Kosovel
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Fran Milčinski / Peter Škerl

O dušici majceni, ki ni
smela v nebesa
pravljica
ilustacija Peter Škerl
trda vezava / 24 strani
zlatotisk in bogate, barvne ilustracije
ISBN 9789612745325 / 12,95 EUR

ISBN 978-961-274-538-7 / 12,95 EUR
-.

About the tiny little soul that couldn’t get
into heaven
ISBN 978-961-274-537-0 / 12,95 EUR

Človeška usoda ujeta v tankočutno, pravljično pripoved.
S posluhom za trpljenje slehernika in polno življenjskih
modrosti. Pripovedka o upanju , boju za obstoj in odrešitev.
Pretresljivo, presenetljivo aktualno in neskončno čarobno. Na
pot jo pospremijo tankočutni likovni doprinos akademskega
ilustratorja Petra Škerla.

pravljica
ilustacija Peter Škerl
trda vezava / 24 strani
zlatotisk in bogate, barvne ilustracije
ISBN 9789612745332 /12,95 EUR

pravljica
ilustacija Peter Škerl
trda vezava / 24 strani
zlatotisk in bogate, barvne ilustracije
ISBN 9789612745318 / 12,95 EUR

The Fairy

Na voljo tudi v angleškem jeziku (prevedel Michael Biggins)

Zlata hruška

Vila

Prinesite srce.

Dan Frana Milčinskega
3. december 2018

- 50 %

The golden pear tree
ISBN 978-961-274-539-4 / 12,95 EUR

Zimzelena, slikovita, humoreskna povestica o iskanju
obljubljenega sadeža, ki ga obeta poletje. Zgodba junaštva,
poguma in razburljivega popotovanja, ki v bralcu prebudi
otroško čud in radoživost. Povest je s svojim čopičem v svet
pospremil akademski ilustrator Peter Škerl.

Pravljica s srhkimi in čudovito plešočimi podobami je
izdelek pripovednega mojstrstva. V nežnosti in ljubeznivosti
povezana otroka, deklica in deček, se morata raziti. Potem
ko je deklica pila iz z živimi skalami ograjenega studenca, se
je spremenila v vilo. V napovedi dramatičnega neurja vnovič
združena mlada prijatelja poslej vsako noč prebijeta kramljaje.
Dokler v mladeničevo kamrico ne plane mati in z nenadnim
dejanjem (prereže namreč zlato kito in vili povrne človeško
podobo) zasuče navito prejo. Prijatelja se vzameta in živita
v obilju vilinskih blagoslovov, dokler se jima ne rodi prvo
dete. V nepojasnjenih okoliščinah prvorojenec izgine, nato še
drugorojenka. Takrat tašča snaho obtoži bogokletnih čarovnij
in umora rodnih otrok. Vest dospe do ušes gosposke, ki mlado
ženo sklene poklicati pred krvavo sodbo. Sodniki izprašujejo,
a žena ne sme odgovoriti, zakaj izpričala bi vilinsko skrivnost.
Sodba se zatorej ne more glasiti drugače – žena je obsojena na
gorečo grmado. A ker pod srcem nosi še tretje dete, oblast s
kaznijo počaka. Ko je otrok rojen in so zlatolasi vili ure štete,
sme ljubemu možu zaupati, kaj se je bilo zgodilo …
V bogatem jeziku zapisana pripovedka gradi pretresljiv dramaturški lok, opet
z zvestobo, zaupanjem, ljubeznijo in blagoslovom, a hkratnim bridkim urokom
vilinske »jasnoslutnosti«. Močan ženski lik, ki razvije briljantno prejo otožja in
neulovljive življenjske niti, zakorači v razkošen pravljični prostor, ki ga spretno in
pretanjeno upovedijo še likovne umetnije …
Fran Milčinski je bil humorist, satirik, mladinski pisatelj in dramatik. V
značilnem satiričnem tonu je pogosto smešil slovensko malomeščanstvo in
malomeščansko okolje, posmehoval se je uradništvu, političnim in kulturnim
razmeram v katerih je sam rasel. Napisal je tudi veliko umetnih pravljic v katerih
se je lotil prastarega pravljičnega motiva slovenske ljudske pesmi (Pravljice
(1911), Tolovaj Mataj in druge slovenske pravljice (1917) ). Navdih za pisanje
je večinoma dobil ob branju del svojih najljubših pisateljev (Dostojevski, Dickens,
Twain).

NAPOVEDUJEMO
dve ilustrirani pravljici
ilustracije Peter Škerl
izid konec leta 2018

Fran Milčinski, pisatelj
smešno grenkih knjig,
pronicljiv opazovalec
družbe ...
– Maja Črepinšek,
Moj malček
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Fran Milčinski

Fran Milčinski & Suzi Bricelj

pravljice in pripovedke

trda in broširana vezava / 32 strani
barvne ilustracije
zbirka SANJSKA KNJIGICA
ISBN 978-961-6653-24-4 / 12,95 EUR (trda vezava)
ISBN 978-961-274-159-4 / 12,95 EUR (broširana vezava)

NAPOVEDUJEMO
Boriška pripovedka
ilustrirana pripovedka
ilustracija Peter Škerl

Zbrane pravljice in pripovedke so cvetoči vrt – kamor koli se ozreš,
vsepovsod dražeče dehtenje. Šumeči vrhovi dreves, čudokrasne rože,
Majdalenkino koprnenje, pa nato globine in pečine, kjer zvonovi ne
zvoné in petelini ne pojó.
V svežnju pred vami se nenavadno iskrijo in tajinstveno štvigajo že
tolikokrat izgovorjene Desetnica, Poldrugi Martin, Tolovaj Mataj,
Kralj Matjaž, Gospod in hruška; uho ganjeno vsrka Vilo, O dušici
majceni, ki ni smela v nebesa, Cigana kralja; trebuh živahno poskoči,
ko ga Fran pospremi v vas, nak, mesto, ki leži tri ure hoda za pustno
nedeljo; blage cvetove v prsih ohranja boriška pripovedka; izpod kopit
junakovega konja prši rdeči ogenj – knjigo pravljic in pripovedk
zmagoslavno zapečatijo Zgodbe kraljeviča Marka, kakor jih je obnovil
Fran Milčinski.

Zgodbe kraljeviča Marka
pripovedke
trda vezava / 152 strani
ISBN 978-961-6653-43-5 / 15,99 EUR

Kdor je prebral vsaj katero od pisanj Frana Milčinskega, se
zdaj namuzne ob spominu na zanj tako značilno hudomušno
poigravanje s snovjo, ki pa mu ne zmanjka ne ostrine ne
mehke miline. S prepletom obeh si je domislil tudi Zgodb
kraljeviča Marka, ki so prvič izšle leta 1923.

»Fran Milčinski nadaljuje literarni kontinuum, ki sega nazaj vse
do antičnega mita. Ker je pravljice posodabljal in jim dodajal nove
elemente, jim je omogočil novo eksistenco; če tega ne bi počel, bi odmrle.
Navezoval se ni le na model slovenske, pač pa evropske, svetovne
pravljice. V knjigi so tako zbrane avtorske pravljice.«
– Milena Mileva Blažič

Kaj vse se lahko zgodi, če je gospod prelen, da bi sam stopil
na vrt po hruške, in ponje pošlje medveda? Začne se dolga
in zapletena zmeda, ki se konča s prazno hišo in hruškami,
zmendranimi v nič. Hja, prav bodi gospodu … za nas pa še
sreča, kajti če ne bi bil tako len, kje bi bila potem ta historija,
žmohtna kot medene hruške!
Ilustratorka slikanice Suzi Bricelj je prejemnica Nagrade za
izvirno slovensko slikanico 2009.

Laž in njen ženin
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Brezčasne knjige.
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Milčinskemu ni ušel noben
otrokov gib, vse je videl,
vse razumel, vse je znal
pravilno in smehljaje se
tolmačiti. Čitatelju je
približal otroka z vsem
njegovim bitjem in žitjem.
– Kristina Brenkova

ilustracija Gvido Birolla, Suzi Bricelj, Maksim Gaspari, Ana Razpotnik Donati, Ivan
Vavpotič
trda vezava / 464 strani
zbirka SANJSKA KNJIGICA
ISBN 978-961-274-324-6 / 33,00 EUR
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Gospod in hruška

Pr

Zbrane pravljice in
pripovedke

trda in broširana vezava / 32 strani
barvne ilustracije
zbirka SANJSKA KNJIGICA
ISBN 978-961-6767-17-0 / 14,95 EUR (trda vezava)
ISBN 978-961-6767262 / 6,95 EUR (broširana vezava)

Kaj se zgodi, ko ženin, gospodič Prilažič, sreča – laž, svojo
nevesto? Zaplet je dovolj za hudomušnico, v kateri gospa
kratkih nog ugotavlja, da ji ljudje ne verjamemo več kot nekoč.
Ko laž stopi v krčmo in jo pivci povprašajo, kaj se novega
godi po svetu, jim natrosi najdebelejšo laž, kar si je lahko
zamislite, da je namreč srečala gigantsko kokoš, ki z eno nogo
stoji na enem, z drugo na drugem bregu. Izmišljija kmetov
ne prepriča. Šele ko laži v krčmo sledi njen ženin in kmetom
prišepne o gromozanskem jajcu, se pivci spomnijo kokoši
velikanke. In poslej verjamejo vse po vrsti.
Slikanico enega največjih slovenskih mojstrov hudomušno se
vrtečega peresa prežemajo značilen humor, pomenski zasuki
in duhovita namigovanja. Knjigo bogatijo sveže, nagajive
ilustracije Ane Razpotnik, ki niso nič manj burkaste od
Franovih besed.

Laž in njen ženin je
bila ovenčana z nagrado
Najlepša slovenska
knjiga 2009 ter prejela
nominacijo za nagrado
Izvirna slovenska
slikanica 2009.
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Fran Milčinski & Ana Razpotnik
Donati

V Butalah sejejo sol

3. december 2017

- 50 %
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Duhovita, hudomušna, nabrita in nemalo nagajiva pripovedka
spod peresa veličastnega umetnika, ki je zmogel prisluhniti
najtanjšemu hrupu (tako težko ulovljive) resnice. Kako so
si Butalci omislili pamet se bere kot drobižek o imenitni
butalski srenji, ki jo je nekega dne obšla pomisel, kako sijajno
da bi bilo, ako bi ob koruznem kruhu, dežju in muhah mogla
rokovati s pametjo. Slikanica je namenjena vsem generacijam
bralcev – tudi najmlajšim.

e
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Kako sta se skušala
Butalec in Tepanjčan
pripovedka
trda vezava / 28 strani
barvne ilustracije
zbirka SANJSKA KNJIGICA
ISBN: 9789612744199 / 12,95 EUR
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Kako so si Butalci
omislili pamet

Predrzna in bistroumna miniaturka, še eno od del Frana
Milčinskega za otroke, v katerem pisatelj nabrusi svojo
humorno ost. Bralcem, ki smejo biti mladi in še mlajši,
s presežno likovno govorico Ane Razpotnik Donati
približujemo bogato koprivjo žetev, ki se jo, aleluja, sme
prekrstiti v ostro mlado sol, ki (da) bo še ostrejša, ko dozori.

e

Prinesite srce.

Dan Butalcev

Butalski policaj je občinski hlapec, ki si ob nedeljah in
praznikih na glavo povezne rdeče obšito kapo, v roko vzame
helebardo ali sulico in postane strah vseh tolovajev. Da, strah
vseh tolovajev, le enega ne. Razbojnika Cefizlja. Grozanskega
razbojnika, ki naj bi – saj si ne upamo reči.
Zgodi se, da Cefizlja zamika poizvedeti, kako se drži butalski
policaj, in ne obratno. Policaju se zato nastavi tik pod nos.
»Hop, Cefizelj, pa te mam!«

pripovedka
trda in broširana vezava / 32 strani
barvne ilustracije
zbirka SANJSKA KNJIGICA
ISBN: 978-961-274-036-8 / 14,95 EUR (trda vezava)
ISBN 978-961-274-160-0 / 6,95 EUR (broširana vezava)

n
jem

pripovedka
trda in broširana vezava / 28 strani
barvne ilustracije
zbirka SANJSKA KNJIGICA
ISBN 978-961-274-173-0 / 14,95 EUR (trda vezava)
ISBN 978-961-274-174-7 / 6,95 EUR (broširana vezava)

Pr

pripovedka
trda vezava / 28 strani
barvne ilustracije
zbirka SANJSKA KNJIGICA
ISBN: 978-961-274-325-3 / 12,95 EUR
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Butalci bi morali soditi v
antologijo slovenske, pa tudi
svetovne književnosti. Žal
pa imamo Slovenci do njih
neupravičeno ambivalenten
odnos. Lahko bi jih lansirali
v svet, podobno kot kakšno
človeško ribico.
– Milena Mileva Blažič

Butalski policaj in
Cefizelj

Do skeleče bodikavosti privita humoreska Kako sta se skušala
Butalec in Tepanjčan je enakovredna naslednica žlahtno
duhovitih Kako so si Butalci omislili pamet, V Butalah sejejo
sol in Butalski policaj in Cefizelj.
V epizodnem snidenju Butalca in Tepanjčana Fran Milčinski
izmeri težo modrosti in življenjske previdnosti. Komu mar
za šestdeset slastnih breskev v košku, še več, komu mar za
zmagoslavje, če bi koncem dne obtičal z Butalčevo soprogo, o
kateri si drznemo misliti lepe, a tudi manj lepe reči – nemara
je bolezen, ki jo izkaže županova hči, nalezljive sorte.
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Fran Milčinski & Ana Razpotnik
Donati
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Frane Milčinski - Ježek
Gorazd Vahen

Zvezdica Zaspanka
pravljica
primerno za starost od 5 do 3 milijone let
trda vezava / 48 strani / v več jezikih
22 dvostranskih ter več manjših ilustracij
zbirka SANJSKA KNJIGICA
ISBN 9789616767415
cena posamezne edicije 12,95 EUR

Ilustrirana pravljica, ki navdušuje bralce po svetu!
Nedavno je izšla na Kitajskem in v Latinski Ameriki, pri
Sanjah smo pravkar priobčili francoski in španski prevod,
ruski pa izide v kratkem.
Moj literarni otrok Zvezdica Zaspanka je naredil to, kar naredi toliko
in toliko otrok, ko malo dorastejo: ušla mi je z doma. ... Upam, da ta
moja Zaspanka na poti po širnem svetu daje otrokom, kamor že pride,
dovolj veselja, saj imam vse otroke tega sveta rad, kot bi bili moji.

– Frane Milčinski - Ježek

Zvezdica Zaspanka je spet zaspala in ni pravočasno prišla na
nebo. Zato se na Zemlji pričnejo dogajati čudne stvari. Boter
Mesec se razhudi in jo za kazen pošlje na Zemljo. Tam pa je
strašni razbojnik Ceferin, ki ima kamen namesto srca ...
Zvezdica Zaspanka je prva slovenska radijska igra za otroke.
Napisal jo je Frane Milčinski - Ježek in zanjo leta 1952
prejel Levstikovo nagrado. Zvezdica Zaspanka je med najbolj
priljubljenimi otroškimi liki in pravljicami pri nas. Ilustrirana
objava založbe Sanje obsega 22 dvostranskih ter več manjših
čudovitih ilustracij, ki so delo Gorazda Vahna. Poleg
materinščine izhaja v kar 9 jezikih.

Nastavite svetla lica, dragi otroci. Naj jih pobožajo laski srebrnih
zvezd. Na milijarde jih je, ki se razpenjajo čez žareče širno nebo
... Zvezde, zvezdice, katerih zvonak smeh napravi, da se nagnjene
glavice razkuštrajo pa pesmi zložijo pa dimniki čudežno ometejo ...
Ena med njimi, ta, ki se prešerno smeji, ta, ki te obsije, ko ti srčece
zazvoni, je Zvezdica Zaspanka.

– Tjaša Koprivec

... prepričljivo prenaša živo in spodbudno Ježkovo sporočilo o odrešilni
ljubezni, ki edina zmore v razbojniku Ceferinu obuditi srce ter
ponovno povrniti na zemljo in med zvezde harmonijo in red. Prenaša
pa tudi sporočilo o vrhunski slovenski literaturi ...

– Slavko Pezdir, Delo

Little Sleepy Star

Zvezdica Zaspanka - nahrbtniki, šalčke, sestavljanka,
priponke, magnetki, odejica ... Kmalu v Hiši sanjajočih
knjig v Ljubljani (Trubarjeva 29, 041 937 515, odprto
vsak dan do 22. ure, tudi ob nedeljah).
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Prinesite srce.

Dan Zvezdice
27. februar 2018

- 50 %

300 dpi

Zvezdica Zaspanka
ž
Frane Milcinski
- Ježek ilustriral: Gorazd Vahen
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Frane Milčinski - Ježek

Heja bumbarasa!
Gusarska

pravljična pesnitev
trda vezava / 20 strani
barvne ilustracije
zbirka SANJSKA KNJIGICA
ISBN: 978-961-274-322-2 / 12,95 EUR

Morje kodrajo preteči oblaki, nevihta bo zdajci raztrgala nebo ...
Vse višje valove reže ladja. Gusarska ladja.
Prapor se napenja v vetru. Na njem bela smrt.

NAPOVEDUJEMO
Nanine pesmi
pesemska slikanica
ilustracije
Mojca Sekulič Fo

Eksplozivna in v uporu rastoča pesnitev nedosežnega
Franeta Milčinskega - Ježka, pesnika, radijskega zvezdnika
in žalostnega klovna, se je tako pogosto zatekla v ušesa
poslušalstva, da je z udarno melodijo na krovu ponarodela.
Roparsko divja Gusarska (Heja bumbarasa!) je očarala
ilustratorja Gorazda Vahna. Kar se je zgodilo potem, je
zgodovina. Zažigalno!

Zgodba o zamorčku
Bambuleju in vrtoglavi
žirafi
trda in broširana vezava / 32 strani
barvne ilustracije
ISBN 9789616767217 / 14,95 EUR

Slikanica Zgodba o zamorčku Bambuleju in vrtoglavi žirafi
(Sanje, 2010) avtorja Franeta Milčinskega Ježka, ilustratorke
Tine Volarič in oblikovalke Jerneje Rodica je decembra 2010
prejela nagrado najlepša slovenska knjiga v kategoriji knjige za
otroke in mladino.

Tone Pavček, Maja Kastelic

Don

pravljica
ilustracija Maja Kastelic
trda vezava / 56 strani
zbirka SANJSKA KNJIGICA
ISBN 9789612744151 / 13,95 EUR

Ne hrt ne volčjak. Don. Tone Pavček je v svetlo in ubrano
pesniško obliko posprehodil Dona, kosmatinca, ki ljudomilo
zatrese dečkov svet. Življenjske vragolije dobrodušnega
štirinožca napravijo za junaka. V gozdnih teminah (od)
reši zajčjo družino in se nekoč pozneje snide s svojevrstnim
magom, sivim, nak, srebrnim volkom … Velika skrivnost, ki
veleva spoštovanje, vzajemno ljubezen in rahločutno umevanje
postaj na poti življenja, se izpiše v prostodušno potrkavajočem
slogu, ki izpričuje avtorjeva vitalizem in redko modrost.
Prelivajoče se besedne podobe, drzne rimane zasuke in hipne
tople pomiritve je ilustratorsko objela mlada umetnica Maja
Kastelic.
Tone Pavček je bil eden najvidnejših slovenskih sodobnih pesnikov. Leta 1953 je
skupaj s Kovičem, Menartom in Zlobcem izdal Pesmi štirih. V slovenski povojni
književnosti se je uveljavil kot predstavnik intimizma. Za pesniško zbirko
Dediščina je leta 1984 dobil Prešernovo nagrado, za pesniško zbirko Ujeti ocean pa
nagrado Prešernovega sklada.

Plod pesnikovih poslednjih
ustvarjalnih naporov in
odgovornega dela njegove
hčerke ter drugih je
povečini spevna, duhovita
in humanističnih sporočil
polna pesnitev, velika oda
prijateljstvu in tovarištvu,
v kateri se zlasti naslovni
kosmati junak izkaže s
pogumom, sočutjem in
nesebičnostjo.
– Andraž Gombač,
Primorske novice
Pes Don, ta igrivi modri
pes, ki nas spomni na
celotno Pavčkovo pesniško
vesolje, je pravi junak, poln
plemenitosti, miline in
dobrote. Pravi pavčkovski
junak današnjega in
vseh časov. Navzven črn
mešanec, navznoter ves
svetel, mavrično sijoč od
topline.
– Melita Forstnerič
Hajnšek, Večer
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Jana Kocjan

Povestica o sanjah
povestica
trda vezava / 28 strani
zbirka SANJSKA KNJIGICA
ISBN 978-961-274-409-0 / 12,95 EUR

Kakšnega okusa so sanje,
mar spominjajo na sneg,
se sem in tja zgodi, da
poženejo iz gozdne prsti;
so sladke, slajše, če se jih
sanja v odmerkih belega
dne?

Drobna, dražestna, v zagonetko sanj zagozdena uganka se
sreča s polprosojno daljo (nedo)umljivega. Prisrčno podrobne
ilustracije Jane Kocjan zrastejo in s presenetljivo pastelno
živostjo odprejo okno v svet, ki binglja z roba bližine.
Povestica o sanjah izhaja ob 18-letnici založbe Sanje.

Neža Maurer

Nekaj zelo zelo lepega
zbrane pesmi za otroke:
oblikovanje in ilustracije: Barbara Ogrič Markež
IZIDE JANUARJA 2019

Izbor verzov pesnice vitalizma in radožive pisateljske krojačice
za mlade bralce bo iskal kukavico, ljudomilo poizvedoval,
kje spi veverica, zasledoval Kostanjevega škratka, meril
dolžino laži, teden skrajšal za polovico ... Nagajive, šaljive in
dobrosrčne vrstice umetniško raznorodne ustvarjalke se toplo
vgozdijo v spomin in tam pustijo trajni pečat.
Neža Maurer piše literaturo za otroke, mladino in odrasle.
Največji del njenega opusa zajema poezija, piše pa tudi prozo,
publicistiko ter otroške igre. Delovala je kot prevajalka,
prevajala je iz nemščine ter slovanskih jezikov. Svoj pesniški
pečat na slovenski prostor odtiskuje že plodovitih 60 let.

Ljubezenski triptih
Andrej Jus, Jana Kocjan

Na trati
pesmi za otroke
ilustracije Jana Kocjan
trda vezava / 64 strani
zbirka SANJSKA KNJIGICA
ISBN 978-961-274-357-4
12,95 EUR

Pod drobnimi prsti Andrejeve poezije se jasneje vidi, da se
svetloba vnanjega spočenja v jasminovem popku. Da mehka
kopita in bosi podplati masirajo zemljo. Da nas najmanjši
sesalci žgečkajo, da bi jih pobožali.
Janina rahla ilustracija se usede na nabrekle kaplje in zdrsi po
suhi površini sveta. Svet se tedaj odžene s praga.
– Tjaša Koprivec

poezija
trda vezava / 112 strani
ISBN / EAN: 978-961-274-211-9 / 21,00 EUR

Ljubezenski triptih odstre oltar umetničine nezaslišano
vitalne snovi. Z nenapeto in spet gosto hrepenenjsko liriko
zaniha duha in telo – in razodeva zrelo, razgaljajoče zastrto
pisavo, ki odpira polje hotenja, dvoma, (grenkih) slasti in žive,
radostne življenjske žeje.
Troedina pesniška misel (Hrepenenje, Iste besede ne
pomenijo vselej isto, Vlaki vabijo) je zavita v žareč kolutec
budnega čustva, ki je tihi krik človeške (ženske) občutljivosti.
Pesemska knjiga Neže Maurer je zvonek lirični zajem, ki je po
čuječnem zorenju vendarle razprl opojno socvetje.
– Tjaša Koprivec
Druge knjige Neže Maurer:

Litanije za mir
(razprodano)

Prinesite srce.

Dan Neže Maurer
22. december 2018

- 50 %
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Gromozanski krokodil
pravljica
prevod Ana Barič Moder / ilustracija Quentin Blake
trda vezava / 59 strani
ISBN 978-961-6653-45-9 / 13,99 EUR

Gromozanski krokodil je
komaj opazno privzdignil
veko in si ogledal otroke,
zbrane okrog sebe. Kmalu,
je pomislil, kmalu mi bo
eden od njih sedel na glavo,
in naenkrat bom šavsnil in
potem bo njamsi ham ham.
– Roald Dahl, Gromozanski
krokodil

Sredi največje in najbolj blatne afriške reke ždi Gromozanski
krokodil, ki mu od vsega najbolj teknejo sočni in hrustljavi
otroci. Se vam ne zdi tale klopca malce grčasta? In deblo tiste
palme sumljivo zeleno? Potem le previdno, kajti Gromozanski
krokodil je poln zvitih načrtov in prebrisanih zvijač.
Kdor ne ve, kdo je Dahl – ta Anglež je absolutni car otroške literature
zadnjega stoletja. Morate ga prebrati!
– Maja Črepinšek, Moj malček
Prinesite srce.

Roald Dahl

Dan Roalda Dahla

Danny, prvak sveta

13. september 2018

- 50 %

roman
prevod Sunčan Patrick Stone / ilustracije Quentin Blake
mehka vezava / 220 str.
ISBN 961-6387-80-4/ 15,90 €
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Danny je srečen. Obožuje življenje z očetom v stari romski
prikolici za bencinsko črpalko. Posluša zgodbe, ki mu jih
pripoveduje oče in njegovo življenje teče mirno, vse dokler
po naključju ne odkrije skrivnosti, ki jo je oče dolgo skrival
pred njim. Nekega dne presenečen ugotovi, da njegov oče s
seboj nosi veliko, temno skrivnost – kot Dannyjev ded pred
njim je tudi on strasten krivolovec fazanov. V zavetju noči
se pogosto odkrade v Leskov gozd, kjer skrivaj lovi fazane
nepriljubljenega zemljiškega gospoda Viktorja Hazella. Ko se
Danny neke noči pridruži očetu, se prične najboj razburljiva
pustolovščina njegovega življenja ...

Roald Dahl
VDV –
Veliki
dobrodušni
velikan
pravljica
prevod Ana Barič Moder / ilustracije
Quentin Blake
trda in broširana vezava / 216 str.
ISBN 978-961-274-446-5 / 17,95 EUR
(trda vezava) / 978-961-6653-75-6 /
12,95 EUR (broširana vezava)

Zgodba o dobrosrčnem
velikanu, ki ponoči
otrokom prinaša sanje, je
duhovita himna nenasilju
in obenem Dahlov
najljubši roman izpod
lastnega peresa. Po knjigi
avtorja Matilde in Čarlija
in tovarne čokolade so
posneli film prav tisti
čloreški, ki so ustvarili
E.T.-ja.

Gravža

pravljica
prevod Ana Barič Moder / ilustracije
Quentin Blake
žeparka / 96 str.
ISBN 978-961-6767-68-2 / 8,99 EUR

Dobrodošli v
gospodinjstvu Gravževih
... in nikar si ne obrišite
nog!
Sanjsko nagravžno!
Nekega jutra si je vzela ven
stekleno oko in ga potunkala
v možev vrček s pivom, ko je
Gravž ravno gledal drugam.
Gravž je počasi srkal pivo.
Na dlakah okrog ust se mu
je naredil bel obroč iz pene.
Peno si je obrisal z rokavom,
rokav pa v hlače.
– Roald Dahl, Gravža

Jurijevo
čarobno
zdravilo

pravljica
prevod Ana Barič Moder / ilustracije
Quentin Blake
broširana vezava / 112 str.
ISBN 978-961-6653-73-2 / 8,99 EUR

Jurijeva babica je zlobna,
sebična in godrnjava
stara vešča, ki jé polže
in žužke ter se spozna
na črno magijo. Ko
ostaneta z vnukom sama,
mu kar naprej greni
življenje. Nekega dne se
Jurij odloči ukrepati in
jo za zmeraj ozdraviti
hudobije.
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Mumin na Azurni obali
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Muminočka se je odločil - napisal bo veličasten roman
o morju. Družina se zatorej preseli na osamljeni otok.
Muminočka brž potem postane čisto pravi svetilničar. Nadvse
kmalu je očitno, da je z otokom nekaj narobe: vse naokrog
razsajajo duhovi, v radiu gnezdijo podgane in odločno
prepovedujejo prenose, ni glasbe, ni zofe, ni senčnice za
čajanke …

Mumin se zaljubi

Mumindol je zajela povodenj. Smrkljica in Mumin želita biti
v pomoč - pod domači krov povabita gospodično La Guno,
osrednjo zvezdo gostujočega cirkusa, ki se izkaže za nemalo
zahtevno gostjo. Mumin, ki je bil prebral ljubezenski roman
ali dva preveč, se do ušes zaljubi vanjo. In že je ogenj v strehi!
Tove Jansson (1914–2001), švedsko
govoreča finska pisateljica in ilustratorka
je ena najvidnejših avtoric na področju
mladinske književnosti. Ilustraciji in
slikanju se je posvetila že v najstniških letih
in ju izmojstrila na študiju v Stockholmu,
Helsinkih in Parizu. Zaslovela je z
zgodbami o muminih, ki že več kot pol
stoletja navdušujejo otroke po vsem svetu.

Mumin in zlati rep

e

Pr

strip
prevod Nada Grošelj
ilustracija Tove Jansson
gibka, poltrda vezava / 34
zbirka SANJSKA KNJIGICA
ISBN 978-961-274-284-3 / 9,95 EUR
n
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MUMINI

Prinesite srce.

Mumin Dan
6. september 2018

- 50 %
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Mumin zvezke, priponke, magnetke, razglednice in
vrečke najdete v Hiši sanjajočih knjig v Ljubljani
(Trubarjeva 29, 041 937 515, odprto vsak dan do 22.
ure, tudi ob nedeljah).
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strip
prevod Nada Grošelj
ilustracija Tove Jansson
gibka, poltrda vezava / 64
zbirka SANJSKA KNJIGICA
ISBN 978-961-274-313-0 / 9,95 EUR

Nekega dne Mumin opazi, da se njegov rep tanjša. V skrbeh,
kaj utegne poreči Smrkljica, če se bo povsem ogulil, za
mnenje poprosi vrsto repnih specialistov, celo rentgenskemu
slikanju se podvrže. Nič ne pomaga! Naposled Muminmama
pripravi čarobni napoj. Mumin se kmalu počuti bolje, le da …
Namesto običajnega čopka se na repu zasveti čopek iz čistega
zlata! Mumin sedaj postane tarča tiska, občudovalcev in
cekinov lačnega gospoda menedžerja.
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Mumin in morje

strip
prevod Nada Grošelj
ilustracija Tove Jansson
gibka, poltrda vezava / 48
zbirka SANJSKA KNJIGICA
ISBN 978-961-274-314-7 / 9,95 EUR

Pr

strip
prevod Nada Grošelj
ilustracija Tove Jansson
gibka, poltrda vezava / 58
zbirka SANJSKA KNJIGICA
ISBN 978-961-274-285-0 / 9,95 EUR

Izgubljeni zaklad je znova najden. Ena najprisrčnejših, najbolj
neobičajnih zgodb v stripu, kar jih je bilo kdaj napisanih in
narisanih. Fantastična mojstrovina. Prisežem.
– Neil Gaiman

e

Mumini

Muminočka in Smrkljica očarano sanjarita o visoki družbi in
ruleti. Nejevolji Mumina in Muminmame navzlic se družina
zato odpravi na Azurno obalo. Tedaj se prične veličastna
pustolovščina, ki jo zabelijo lakaji, imenitne trgovine, pokriti
bazeni in nočni dvoboji. Z nenasitnim nedolžnim radovedjem
se mumini izkažejo za prvovrstno zrcalo cinični, zdolgočaseni
srenji Azurne obale.
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Tove Jansson
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Annie M. G. Schmidt

Vihec iz Vrhovišnika
otroško leposlovje
prevod Stana Anželj
ilustracija Fiep Westendorp
trda vezava / 208 strani
zbirka SANJSKA KNJIGICA
ISBN 978-961-274-410-6 30,00 EUR
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Danes je še toliko bolj
privlačen zato, ker ne ždi
venomer za računalnikom
– ki ga pred dobrimi
tridesetimi leti, ko so
nastajale te zgodbe, otroci
seveda niso poznali –,
temveč se zna prepustiti
lastni domišljiji.
– Iztok Ilich, Bukla

Kultno delo za otroke o pogumnem dečku z rdečim
tovornjakcem z žerjavom, ki se vseli v stolp visoke stolpnice
in tam z novimi prijatelji in nenavadnimi stanovalci doživlja
vedno nove prigode. Z njimi so odraščale generacije
nizozemskih otrok, ko so jim starši brali Pluka iz Pettefleta.
Sedaj se tudi slovenskim bralcem predstavlja Vihec iz
Vrhovišnika in izvedeli bomo, zakaj je treba s čistočo obsedeni
gospe Sijajšek kdaj kakšno vendarle zagosti, ali bo Vihcu
uspelo rešiti živali pred pozidavo neokrnjenega koščka narave
v mestu ter še mnogo drugega. In verjetno ni veliko otroških
junakov, ki bi imeli tako svojevrstne prijatelje, kot sta prikupni
ščurek Žuža in podjetna golobica Debela Dulči.
Knjigo odlikujejo žive in dandanašnji »retro kultne« ilustracije
Fiep Westendorp (1916–2004). Annie M. G. Schmidt je
med številnimi nagradami (Pluk van de Petteflet je leto dni
po izidu prejela tedaj novoustanovljeno nagrado »Zilveren
Griffel«, danes eno od najpomembnejših nizozemskih nagrad
na področju otroške in mladinske književnosti) leta 1987
prejela nagrado Constantijna Huygensa za svoj opus, leta
1988 pa iz rok Astrid Lindgren nagrado Hansa Christiana
Andersena.
Annie M. G. Schmidt (1911–1995)

"Nikoli ne naredi tega, kar ti ukaže mama, pa bo vse v redu." To so tipične besede
nizozemske pisateljice Annie M. G. Schmidt, ki dobro pojasnijo, zakaj so mnogi
njeni verzi, pesmi, knjige, dramska dela, muzikali in radijske igre tako neverjetno
sveži in uporniško komični.
Annie velja za najbolj slavno nizozemsko pisateljico 20. stoletja. Bila je
zelo izvirna ženska, razgledana in duhovita. Njene radijske in televizijske
nadaljevanke, igre in muzikali so bile zelo priljubljene. Najbolj znana pa je po
svojih otroških knjigah: med njimi je serija Jip and Janneke, ki je bila prodana v
milijonih izvodov, in Vihec z Vrhovišnika, zgodbe o pogumnem dečku z rdečim
tovornjakcem z žerjavom.

slikanica
zbirka LUNA
trda vezava, 27 x 28 cm, 28 strani
ISBN 978-961-274-217-1 / 13,95 EUR

slikanica z zavihki
zbirka LUNA
trda vezava 28 strani
ISBN 978-961-274-228-7 / 14,50 EUR

Navihana slikanica z zavihki
o radovedni miški, ki bi
povsod vtaknila svoj smrček,
celo v pleničke svojih
prijateljev. Na dan pridejo
bobki, fige in klobasice
pa tudi brozga. Kaj pa se
skriva v miškini plenički?
Presenečenje …! Miška
očara in nasmeji male in
velike.
Prisrčna in nežno duhovita
slikanica z zelo prikupnimi
ilustracijami pomaga razbijati
napetosti in zadrege privajanja
na kahlico, hkrati pa širi otrokov
besedni zaklad.
- Maja Črepinšek, Moj malček

slikanica
zbirka LUNA
brda vezava, 24 x 33 cm, 30 strani
ISBN 978-961-274-219-5 / 13,95 EUR

Kakaduš, kakšna slikanica!
Kralj Kaka Prvi, vrli
kakamož, vsako leto s svojim
pomočnikom, ministrom
za velike in male potrebe,
priredi veliko tekmovanje v
kakcih. Letos šteje domiselna
PREDSTAVITEV
nakakanih umetnin. Le čigav
hlačni pridelek se bo tokrat
zapisal v spominsko ploščo
velikih tekmovanj v kakcih?
Pravi kakašov za šaljivce po
duši!
Drzne si spregovoriti o
univerzalno najbolj zabavnih
kakcih, drekcih in prdcih. /.../
Toplo in dehteče priporočamo!
- Andrej Predin, Nedeljske
novice

Nekaterim postane
toplo pri srcu, drugim
se zdi, da kar plavajo
po zraku. Nekatere
požgečka še v prstih na
nogah, drugim pa začne
srce hitreje biti. Kaj vse
naredi poljubček! Toda
kdo je dal čisto prvega
ljubčka? In kako ga
sploh daš? se sprašujejo
živali. Odgovore razkriva
prisrčno topla slikanica
za poljubovalce od
tretjega leta naprej.
Topla, lepo ilustrirana
slikanica za male in velike
poljubovalce.
- Renate Rugelj, Bukla
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fantazijski roman
prevod Stana Anželj / ilustracija in zasnova knjižnega ovitka Walter Moers
trda vezava / 224 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-274-329-1 / 17,95 EUR
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Glavni junak Moersove
pripovedi je dvanajstletni
Gustav, ki bi rad postal
velik risar, pred tem
pa se mora preživeti
velepustolovščino, ki
vključuje skrivnostne
velikane, siamske dvojčke,
velepošasti, devico in sanjsko
princeso ter galaktični
kanal in celo njega samega.
Splet domišljije brez meja,
poln humorja in napetosti
ter nenadnih dramatičnih
preobratov.
– Samo Rugelj, Bukla
Več nevarnih kreatur kot
na Bradavičarki in dovolj
obskurnih srečanj, da se kosa
z Gulliverjevimi potovanji
… Prava zakladnica.
– The Glasgow Herald

Po zamonijskem ciklu se Walter Moers slovenskim bralcem
predstavlja z nenavadnim eksperimentom. Potem ko ga
je prevzela ilustracija francoskega risarja Gustava Doréja
(1832–1883) k pravljici Charlesa Perraulta, mu zamisel, da
bi “obesedilil ilustracije”, kakor sam pravi v spremni besedi
k pričujoči knjigi, ni dala miru. Nastal je roman Divji potep
skozi noč po enaindvajsetih risbah tega najuspešnejšega
ilustratorja devetnajstega stoletja, ki jih je Moers odbral
iz Doréjevih znamenitih ilustriranih del, od katerih bodo
nekatera dobro znana tudi slovenskim bralcem, denimo
Gargantua in Pantagruel, Don Kihot in Biblija.
Fantastično pisanje, ki se skozi vsakdanja vprašanja
nastopajočih humorno in tudi melanholično dotika
filozofskih premislekov o življenju, sanjah, vesolju, odraščanju
in kritiki drugih.
»Življenje, fant moj, je več kot samo prijeten, divji potep. Življenje
je tudi to, da gledaš Smrt pri delu. In to je najteže od vsega! To moraš
znati vzdržati. Si pripravljen to vzdržati, fant moj?«
»Po mojem sem.«
»Drugega odgovora tudi nisem pričakoval. Na začetku vsi to rečejo.«
– Walter Moers, Divji potep skozi noč

Prinesite srce.

Dan Zamonije
24. maj 2018

- 50 %

Kulinarična pravljica iz Zamonije
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Walter Moers

fantazijski roman
prevod Stana Anželj / ilustracija Walter Moers
trda vezava / 383 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-274-039-9 / 28,95 EUR

Najboljšega vajeni bralci, pozor, znova si boste oblizovali
prste. Aleluja! Po Mestu sanjajočih knjig se širno razpre
naslednja knjiga iz zamonijske serije (peta po vrsti), prav tako
Moersov lastnoročno ilustrirani prevod iz zamonijščine, tokrat
dela Gofida Letterkerla (alias nemškega klasika Gottfrieda
Kellerja) z naslovom Vreščji mojster in s podnaslovom
Kulinarična pravljica iz Zamonije. V Sledwayi, najbolj
bolnem mestu v vsej Zamoniji, se mraček Eho, zamonijska
različica domače mačke, ki zna govoriti, popolnoma obubožan
znajde na cesti in sklene pakt z mestnim vreščjim mojstrom,
grozljivim Espinom (Mefisto in Faust v eni osebi). Espin bo
Ehu stregel kot kralju in ga pital z največjimi poslasticami,
ta pa mu bo v zahvalo ob naslednji polni luni, vreščjem
ščipu, podaril svoje salo (ki ga Espin potrebuje za svoje
eksperimente in ga od žive mračke lahko dobi le na en način
…). Do naslednje polne lune pa je še veliko časa – in mnogo
pustolovščin.
Vsako večje mesto v Zamoniji ima vreščjega mojstra, ki ureja vreščje
zadeve. Vreščam, ki samo potujejo skozi tiste kraje, izda (ali pa tudi
ne) dovoljenje za vedeževanje, pri vreščah s stalnim prebivališčem
redno pregleduje poslovne knjige, jih cepi proti vreščji vročici (bolezni,
ki prizadene samo vrešče: te za več tednov zapadejo v preroško
ekstazo, v kateri prerokujejo le najhujše reči, ki jih res nihče noče
vedeti), izvaja letno razuševanje ušivih vrešč in pobira davek na
prerokovanje. Vse to je Espin počel v Sledwayi, z največjo vnemo, in
za nameček je nekaj vrešč redno zapiral v mestni vreščji stolp, iz čiste
samovolje, zato da jih je dolge dni trpinčil z glasbenimi predstavami
na vreščulico in srhdude.
– Walter Moers, Vreščji mojster

Nenavadna knjiga za
ljubitelje drugačnega,
močno fantazijskega in
nepredvidljivega. Podali
se boste na temačen
sprehod po mestu Sledway
v Zamoniji in spoznali
mračka (zamonijska
razlicica mačke) Eha, ki
zna govoriti in popolnoma
obubožan sklene pakt z
mestnim vreščjim mojstrom,
grotesknim Espinom
(mešanica Mefista in
Fausta!).
– Smrklja
Klasičen zamonijski Moers,
tokrat s Faustovo pripovedjo
v preobleki. Super.
– Slovonske technobe

(znanstveno)fantastični roman
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Grozljiv kot Hieronymus
Bosch, poln domišljije kot
Douglas Adams in smešen
kot Woody Allen - Moers v
najboljši formi.
– Facts
Mojstrski preplet humorja
in domišljije.
– Jure Preglau, Bukla
To je Tolkien brez
dihotomije dobrega in
slabega in Michael Ende
brez ezoteričnih odrešenjskih
oznanil.
– Die Zeit
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fantazijski roman
prevod Stana Anželj / ilustracija Walter Moers
trda vezava / 457 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 9789616767972 / 29,95 EUR

Mesto sanjajočih knjig (Die Stadt der Träumenden Bücher) je
četrto delo iz serije o Zamoniji, za katero Moers zvito napove,
da gre zgolj za njegov prevod nekaj poglavij iz obsežnega
svežnja, ki ga je spisal lintvern Blagorad Basnodolski, veličina
med zamonijskimi književniki.
Bukvana, mesto sanjajočih knjig, pa bi lahko bila tudi
groteskni oris današnje literarne industrije, še posebej
Frankfurtskega knjižnega sejma.
Sanjajoča knjiga, ki o knjigah spregovori na zelo svež in
domišljijsko bogat način.

Rumo

& čudeži v temi
fantazijski roman
prevod Stana Anželj / ilustracija Walter Moers
trda vezava / 700 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-6767-675 / 39,95 EUR

Veliki ilustrirani mladinski roman enega najbolj iskrivih in
prodornih evropskih avtorjev.
Rumo je psu podobno bitje, ki zavoha obetajočo se srečo
in se odloči slediti vonju. Na svoji poti do sreče doživi
vrsto nevarnih pustolovščin, v katerih se bori z velikani in
s pošastmi. Ko uspešno premaga vse prepreke na poti, ga
sled pripelje v njegovo idilično domovino, kjer najde tudi vir
skrivnostnega vonja, prelepo Ralo. Vendar pa ga čaka še zadnja
preizkušnja, v kateri mora iz skrivnostnega podzemlja rešiti
Ralo in vse svoje rojake. Zgodba je postavljena v domišljijsko
deželo Zamonijo, po kateri se imenuje tudi serija fantazijskih
knjig izpod peresa Walterja Moersa.
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Otok nenavadnih otrok
fantazijski roman
prevod Jedrt Maležič
trda vezava / šivana broširana vezava / 352 strani
zbirka LUNA
ISBN 978-961-274-449-6 (trda) ISBN 978-961-274-448-9 (broširana)
32,00 EUR (trda vezava) / 15,95 EUR (broširana vezava)

Roman Ransoma Riggsa Otok nenavadnih otrok brez predaha
srhljivo vleče v čudesni svet mladega Jacoba, ko se osamelo
sooča z depresijo po grozljivi prigodi z dedkom Abrahamom,
domnevno dementnim, očitno še kako posebnim junakom. Če
naj Jacob količkaj verjame dedovim zgodbam, mora na čudno
in samotno pot, a starši bi ga najraje ovili v vato, saj vendarle
nič, čemur naj bi bil Jacob priča v dedovi hiši, ne zveni
smiselno. Jacob se kljub ovirajoči zaščiti družine in edinega
prijatelja zakoplje v dedkove fotografije, ki sprožijo nujno
potovanje na otok ob britanski obali.
Napeta srhljivka resda ubira strune fantazijskega leposlovja,
a je med njenimi številnimi posebnostmi tudi dragocena
družbeno kritična nota, ki je tako rekoč brezčasna.
»Strgal sem še preostanek ovijalnega papirja, pod njim pa odkril staro,
trdo vezano bukvo, polno oslovskih ušes in brez zaščitnega ovoja.
Bila so Zbrana dela Ralpha Walda Emersona. Strmel sem v bukvo,
kakor da bi poskušal brati kar skozi platnice, ob tem pa nisem zmogel
doumeti, kako se je pravkar znašla v mojih zdaj že drhtečih dlaneh.
Nihče razen dr. Golana ni vedel za zadnje besede mojega starega
očeta in ob več priložnostih sem si obljubil, da bo, razen v primeru, če
bom grozil, da bom izpil varekino ali naredil premet nazaj z mostu
Sunshine Skyway nad zalivom Tampa, vse, o čemer sem govoril v
terapevtovi pisarni, ostalo strogo zaupno.«
Ransom Riggs (1980)

Ameriški pisatelj in filmski ustvarjalec, ki je roman Otok nenavadnih otrok,
spisan na podlagi naključne najdbe srhljivo čudnih fotografij, zastavil kot sago
o posebnežih, katere drugi del je v angleščini že izšel pod naslovom Hollow City
(Votlo mesto), medtem ko je prva knjiga o varovancih gdč. Selec botrovala predlogi
za film Tima Burtona s premiero 30. septembra 2016.

Kmalu na knjižnih policah drugi del trilogije:Hollow city

»Fantastični roman
doživljam predvsem kot
kritiko družbene stvarnosti
(ne le pošastnega dogajanja
v 2. svetovni vojni, ampak
tudi sodobnega!) ali še bolj
kot metaforo slehernikove
ujetosti v svojo končnost,
ki ga temeljno določa kot
človeka. Varni otok v
časovni zanki zagotavlja
večno življenje, vendar
sčasoma postane dolgočasna
zlata kletka.«
- Tilka Jamnik, Bralna
značka

40

41

sanje 20 let

Roald Dahl

Zbrane kratke zgodbe
kratke zgodbe
prevajalka Ana Barič Moder, Katja Zakrajšek, Tina Škoberne, Jedrt Maležič
trda vezava / 749 strani
ISBN 978-961-6767-63-7 / 39,95 EUR

»Magične spretnosti, ki v
literaturi 20. stoletja še niso
bile presežene.«
– Dennis Drabelle, The
Washington Post
»Dahl je pripovedovalec
zgodb, kot sta bila Poe in
Hawthorne, obvladuje
zaplete in like, kot so jih
veliki mojstri iz preteklosti,
temu pa doda svojo
neukročenost in posmehljiv
humor.«
– Los Angeles Times
»Na vznemirljivo dolge
intervale se pojavljajo
popolni pisci kratkih
zgodb, ki znajo premešati
in začiniti štiri izjemne
talente: groteskno domišljijo,
oko za anekdotične
zmešnjave s končnim
obratom, krut smisel za
humor, v katerem lahko koga
zabodejo ali kaj porežejo,
in zgoščen, natančen način
pisanja ...«

Ko vrhunski pripovedovalec in mojster suspenza izreže vzorec
resničnosti, pokopljemo anemijo trenutka … in nekoč atašeja otoških
zrakoplovcev, tajnega obveščevalca ter na veke vekov tralalajsko
izvirnega pisca porotimo, naj nam napolni še en kozarec.
Dahlove Zbrane kratke zgodbe se točijo v bralsko koprneče bokale in
nas opajajo z ugodjem, ki se ga mestoma vsaj malček sramujemo. Po
napeti vrvi drseče domislice sem in tja usodno zanihajo, prekipijo
in se, oh, ta sladka skrivnost življenja, tako izvrstno ugnezdijo.
Madonca! Kako nenavaden občutek!
V delu pred nami poganja celota Dahlovih zgodb, začenši z
neukročenim Poljubčkom, ki ga z viharjenjem kot mlade prsi napetih
prigodb dopolnijo Zdaj pa ti, Babja jaga, Takšen kot ti in Še osem
prečudnih zgodb.
»Dajte, dajte!« je zavpil Henri. »Začnite hoditi! Čepke odvrzite na
tla in počasi stopite naprej!« Boksar je naredil korak naprej. »Ne tako
hitro!« je zavpil Henri. »Kar počasi! Tako je že bolje! Kar naprej!
Kar naprej! Ne ustavljajte se!« Bil je nor od razburjenja, in priznati
moram, da sem se tudi sam že precej ogrel. S pogledom sem ošinil
Simone. Čepela je na stolu, le nekaj metrov oddaljena od boksarja,
napeta, negibna, motreč vsak njegov korak, in pomislil sem na belo
podganjo samico, ki sem jo nekoč videl v kletki z orjaškim pitonom.
Piton jo je nameraval požreti in podgana je to vedela; prihulila
se je tik ob tla, negibna, prevzeta, ohromljena, docela očarana nad
počasnim napredovanjem kače. Boksar se je približeval.
– Roald Dahl, Zbrane kratke zgodbe
Prinesite srce.

Dan Roalda Dahla
13. september 2018

- 50 %

Moj
striček
Oswald
roman
prevod Barbara Skubic
trda vezava / 256 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-274-058-0
23,95 EUR

Skrajna zabava vrvečih
vrstic, ki si drznejo humor,
žgečkljivo spogledljivost,
fantastične prekuce in
mojstrsko pisateljsko
izgradnjo. Pač, posredi je
Dahl, Roald Dahl.

Takšen
kot ti

kratke zgodbe
prevod Ana Barič Moder
gibka in broširana vezava / 320
strani
zbirka SANJE
ISBN 978-961-6767-05-7
19,95 EUR (gibka vezava)
ISBN 978-961-6767-65-1
10,99 EUR (broširana vezava)

Zbirko kratkih zgodb Takšen
kot ti (Someone Like You,
1953) sestavlja petnajst sila
raznolikih kratkih zgodb,
katerih žlahtno vezivo je
pisan nabor človeških slabosti,
prebujne domišljije in skrivnih
vzgibov, ki ženejo junake iz
vseh plasti angleške družbe
na sredini dvajsetega stoletja:
kvartopirce in zasvojence
s stavami, nore izumitelje,
nezveste žene, zaljubljene
ostarele lorde, navidez
neškodljive gospodinje z
zločinskimi talenti.

Poljubček
(razprodano

kratke zgodbe
prevod Ana Barič Moder
Gibka vezava / 291 strani
ISBN 978-961-6767-04-0
23,95 EUR
Razprodano

Poljubček (Kiss Kiss, 1960)
sodi med avtorjeve najbolj
znane in priljubljene
zbirke. V njej je zbranih
enajst zgodb, v katerih se
Dahl izkaže kot izjemen
poznavalec temnih plati
človeške duše.
Pri tem se Dahl vztrajno
sprehaja po robu verjetnega,
ki ga pogosto prestopi in
zgodbo začini z dobro mero
fantastičnih prvin.
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Vonnegut je prelisiËil knjiæevno izroËilo, ni skuπal brskati in brskati po njem,
da bi vsaj naπel kaj novega, kaj svojega, ampak ga je izrabil v celoti, kot svet
trdnih obrazcev in prvin, kot mitologijo, in zidal (in ruπil) je na teh temeljih,
kakor je nekdaj ustna umetnost zidala na svetu bajk. Preprostost njegovega sicer
mojstrskega sloga je preprostost starostove pripovedi ob veËernem ognju…
Upam si tudi zapisati, da so Sirene s Titana knjiga, ki je eksistencialno bistvo
Ëloveka zadela na glavíco bolj kot katerokoli filozofsko delo …
Branko Gradiπnik iz spremne besede
≈Kam pa greva?« je rekel Constant.
≈V raj,« je rekel Skala.
≈Kakπen pa je raj?« je rekel Constant.
≈Tam je vsakdo sreËen,« je rekel Skala, ≈na vekov veke ali vsaj tako dolgo,
dokler se bo to vraæje Vesolje πe dræalo skupaj. Noter, Nunc.«
Sirene s Titana

Veteran 2. svetovne vojne in prostovoljni gasilec domisli koncept
socialne zavesti. Tedaj dobrohotno krene na razvejano pot po
Združenih državah Amerike. V želji, da bi vse naokrog širil
solidarnost in ljubezen, se zdi v najboljšem primeru ekscentričen,
v najslabšem pač – blazen. Parabola, ki – ako zgolj povzamemo
fabulativen okvir romana – vse prerano izzveni v banalnost
(kar je naravnost nedopustno), je po mnenju nekaterih kritikov
Vonnegutov najraznolikejši in najkompleksnejši roman.
S prelitjem pomenljive pripovedne briljance Kurta Vonneguta ml.
dopolnjujemo pisateljev prevodni nabor (založba Sanje je doslej
izdala Sirene s Titana, Mati noč, Zajtrk prvakov in Klavirski
avtomat).

roman
prevod Ana Barič Moder
trda vezava / broširana vezava / 400 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-274-201-0 / 27,00 EUR (trda vezava)
ISBN 978-961-274-218-8 / 13,99 EUR (broširana vezava)

Kurt V
11. 11. 19
ki jo je m
gospodar
Na oËetov
kemijo, a
leta 1943
vojski in
bombardi
nepriËako
Vonnegut
neke klav
opisal v k
Po vojni s
Universit
antropolo
zapletov
za diplom
Kurt Von
najboljπih
knjiæevno
Vonne
zaËela na
Prvi roma
1952, sled
MaËja zib
Zajtrk prv
Galapagos
»asotresk
ki so prev
Poleg nov
piπe tudi d
za televiz
Zajtrk pr
istoimens

Kakπni so bili ljudje v nekdanjih Ëasih, ko si πe niso raziskali duπ? Kar bo
sledilo, je resniËna zgodba iz morastega veka in sodi, nekaj let gor ali dol,
vmes med drugo svetovno vojno in tretjo veliko depresijo.
Sirene s Titana

roman
prevod Polona Glavan
broširana vezava / 208 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-274-411-3 / 17,95 EUR

Klavirski avtomat

K

Danes vsakdo ve, kako poiskati smisel æivljenja v sebi. Vselej pa Ëloveπtvo
ni imelo te sreËe. ©e pred manj ko stoletjem moæje in æene niso zlahka naπli
poti do preskuπevalnih kletk v svoji notranjosti. Imenovati niso znali niti
enega izmed triinpetdesetih portalov do duπe. Bohotale so niËvredne religije.
…

Bog vas blagoslovi,
gospod Rosewater

Vonnegut se (v tej knjigi)
kaže kot duhovit in
inteligenten pisec, ki uspe
premešati različne vsebinske
prvine.«
– Samo Rugelj, Bukla
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Kurt Vonnegut ml.

K vragu z nadarjenimi
vrabčjimi prdci, ki
občutljivo pišejo o enem
samem koščku enega
samega življenja, ko pa so
v igri galaksije, eoni in na
trilijone duš, ki se morajo
še roditi.

M

sanje 20 let

Prinesite srce.

Dan K. Vonneguta
11. november 2018

- 50 %

Klavirski avtomat je romaneskni prvenec Kurta Vonneguta
ml., v katerem prerešeta teme, ki jih bodo akademiki
razčlenjevali in dramatizirali v prihajajočih stoletjih.
Njegova družba prihodnosti je mehanična in kruta,
brezbrižna za človeške posledice, malone vzklikajoča ob
kopičenju človeške stiske.

Composite
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Zajtrk prvakov

roman
prevod Matjaž Šinkovec
trda vezava / broširana vezava / 285
strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-665-359-6 / 23,95 EUR
(trda vezava)
ISBN 978-961-676-777-4 / 9,99 EUR
(broširana vezava)

Slučajno smo bili vsi prilepljeni
na površino krogle. Planet je bil
kroglast. Nihče ni vedel, zakaj
ne pademo z njega, čeprav se je
vsakdo delal, kot da to nekako
razume. Resnično pametni
ljudje so vedeli, da je eden
najboljših načinov obogatitve,
imeti v lasti del površine, na
katerega so morali
biti prilepljeni ljudje.

1/22/08 10:57:18 AM

Mati noč

roman
prevod Branko Gradišnik
trda vezava / broširana vezava / 215
strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-665-314-5 / 24,99 EUR (trda
vezava)
ISBN 978-961-665-315-2 / 15,99 EUR
(broširana vezava)

V domišljiji nekega časa
apokalipsa prijavi bankrot.
Mogočna obnebna vrata se nežno
srečajo s tečaji.
Romanopisec vstopi v ero, katere
sram obarva zmenek v Hirošimi.
Je prvovrsten socialni satirik,
prerok, ki predramlja zavest o
pogubljenju; pogubljenju, ki ne
zmore potrpežljivega čakanja na
sodni dan.
– Tjaša Koprivec

Sirene s Titana
roman
prevod Branko Gradišnik
broširana vezava / 240 strani
zbirka SANJE
ISBN 978-961-638-746-0 / 14,95 EUR

Vonnegutova najboljša
knjiga ... Drzne si ne le
postaviti ultimativno
vprašanje o smislu življenja,
temveč nanj tudi odgovoriti.
– Esquire

NAPOVEDUJEMO
Zbrane zgodbe
prevaja Branko Gradišnik
1. knjiga: december 2018
2. knjiga: december 2019
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(1916–2000) velja za enega najboljših in
najbolj elegantnih glasov v sodobni britanski
prozi, njena dela pa za kratke, vendar
brezmadežne mojstrovine. Sprva je pisala
biografije, nato se je posvetila leposlovju, po
romanu Offshore, za katerega je prejela
nagrado booker, pa je povsem načrtno
pričela pisati zgodovinske romane, ker je
dotlej o svojem življenju povedala vse, kar je
hotela povedati.

Čeprav se je bila izurila, da med delovnim
časom nikoli ni kukala v knjige, je vseeno
polistala po eni ali dveh – po starih
Everymanovih izdajah z obledelo olivnimi
trdimi ovitki in z zlato vtisnjenim znakom.
Zraven je bil tudi umetelni spojni list, nad
katerim si je belila glavo, ko je bila še
deklica.

»Nabor nenavadnih ljudi je pri Penelope Fitzgerald
navdušujoče bogat. ...
Kakor koli pogledamo, čudovita, pronicljiva proza.«
Valentine Cunningham, Times Literary Supplement
»Popolnoma uglašeno v vsakem tonu, noti in podrobnosti –
neustrašno, humano in čudovito.«
Kirkus Reviews
Če je menila, da bo trkalec počasi odnehal, ko bo
trgovina odprta, se je uštela. Ob različnih urah sredi
noči se je za vsakim vijakom, ki so ga pritrdili skavti,
oglašalo rahlo, ostro potrkavanje, kakor bi jih trkajoči
duh prešteval, da bo prihodnjič vedel, kje poropotati.
Podnevi so stranke pogosto pripomnile, kakšen hrup
prihaja od Rhode pri sosednjem vhodu, češ da še nikdar
niso slišale šivalnega stroja, ki bi tako glasno drdral.
Florence, vedoč, da govori čisto resnico, pa jih je mirila,
da si pri starih hišah nikoli ne znaš vsega pojasniti. Na
pultu je namestila blagajno z zvoncem, takšno, ki s
svojim cingljanjem odvrne pozornost od večine drugih
reči.

G a i m a n

Tisti, ki so dalj časa prebivali v Hardboroughu,
so vedeli tudi to, da na njeni imovini straši. Tej
temi se niso izogibali, beseda je večkrat nanesla
nanjo.Včasih, denimo, so zdolaj pri pristajališču
za brod ob somraku videvali postavo ženske, ki
je čakala, da se vrne njen sin, čeprav je minilo
sto let, odkar je utonil. Toda v Stari hiši se ni
prikazoval razpoznaven duh.

19,95 €
www.sanje.si

fantazijski roman
prevod Boštjan Gorenc
trda in broširana vezava / 576
strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-274-129-7 (gibka) /
978-961-274-167-9 (broširana)
39,95 EUR (gibka vezava) / 17,99
EUR (broširana vezava)

Ameriški bogovi, nosilec
venca odličij - med njimi
so nebula, hugo, nagrada
Brama Stokerja in locus
-, vabi na kalejdoskopsko
potovanje po ne povsem
izmišljeni pokrajini
Združenih držav
Amerike, ki se bere strah
vzbujajoče domače, a
tudi nezaslišano tuje.
Premišljena, duhovita,
vznemirjajoča, strašljiva
in nasladna knjiga je
absolutna mojstrovina.
»Izvirno, prevzemajoče,
neizmerno domiselno;
pustolovski potep po
Ameriki, kjer so popotniki
še bolj presenetljivi kot
obcestne znamenitosti.«
– George R. R. Martin

fantazijski roman
prevod Boštjan Gorenc
trda in broširana vezava / 410 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-6767-80-4 (gibka) / 978-9616767-86-6 (broširana)
33,95 EUR (gibka vezava) / 12,99 EUR
(broširana vezava)

Skoraj gotovo prva fantasy
obravnava biblijske
mitologije, natančneje zgodbe
o koncu sveta (vključno s
prihodom Antikrista). Sveta
bo namreč konec naslednjo
soboto malo pred kosilom,
tako zatrjujejo »Natančne in
podrobne prerokbe coprnice
Agnes Nutter«, ki se nikoli
ne zmotijo … Vse je že
pripravljeno, Antikrist je na
poti, potem pa se Božji načrt
spotakne ob koordinirano
akcijo angela in demona, ki
sta pod imenoma Azirafal in
Crawley že vse od izgona iz
raja nadvse osebno in fizično
vpletena v dogajanje na tem
svetu.

Iz neslišne oddaljenosti se pod nebo vzpno
nizki, zveneči glasovi. Mesto, čigar sonce
lenobno leze v zaton, še ne usnuje. Zdi se,
kakor da bi se obris drobcene postave
odkradel naravnost v najranljivejšo plast
arhitekture vsakdana, katerega obraz se ob
obetu nove priložnosti takojci nabere v gube
neodobravanja.
V popolnem človeškem kalejdoskopu se
utrnejo mojstrski, mestoma duhoviti, tu in tam
z otožjem naslikani portreti prebivalcev
nekolikanj nergaškega in vase umaknjenega
mesteca mnogoštevilnih samotnih duš.
… Skratka, Florence si je metala pesek v oči, ko
se je nekaj časa pretvarjala, da človeška rasa ni
razdeljena na iztrebljevalce in iztrebljane ter da
so prvi neizbežno vselej v premoči. Močna volja
brez čuta, ki ti pove, kam jo boš usmeril, nič ne
koristi. Njena pa se je pogreznila tako globoko,
da ji ni več dajala navodil za preživetje.
In vendar je, ne da bi se za to kaj trudila,
nekega torkovega jutra ob koncu marca, v
borih desetih minutah, volja v njej znova
oživela. …

Neil G a i m a n

Leta 1959, ko Hardborough še ni premogel
stojnice z ribami in ocvrtim krompirjem,
ekspresne pralnice in kina, razen vsako
drugo soboto zvečer, je bilo resda čutiti
potrebo po vsem tem, vendar pa prav nihče
ni pomislil, da bi odprl knjigarno, in si še
toliko manj predstavljal, da o tem razmišlja
gospa Green. …

»Bralci se od prve učinkovite metafore naprej sprostimo v
družbi pisateljičine bistrine in njenih pronicljivih osvetlitev
človeške narave ter se skupaj z njenimi posestrimami in
pobratimi po peresu sprašujemo: ‘Le kako ji je to uspelo?’«
Miriam Drev, prevajalka

NIKOLIKJE

Neil G a i m a n

fantazijski roman
prevod Marjan Ogrinc
trda in broširana vezava / 352 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-6767-69-9 (trda) / 978-9616767-73-6 (broširana)
26,95 EUR (trda vezava) / 10,99 EUR
(broširana vezava)

Richard Mayhew, nevpadljiv
mlad londonski poslovnež,
nekega večera naleti na
krvaveče dekle, ki leži na
pločniku. Ko se ustavi, da bi ji
pomagal, se njegovo življenje
v hipu spremeni. Naslednje
jutro njegove kreditne kartice
ne delujejo več, taksisti mu ne
ustavljajo, njegovo stanovanje
najame nekdo drug.
Richard je postal neviden
in nerazložljivo vezan na
London senc in teme, mesto
pošasti in svetnikov, morilcev
in angelov ...
NAPOVEDUJEMO
Neil Gaiman:
Nordijska mitologija
(Norse Mythology)
Izid konec leta 2018.

Vojislav Pejović
Fabrizio Silei
Maurizio Quarello

Avtobus Rose
Parks
grafični roman
broširana vezava / 40 strani
ISBN 978-961-274-325-9
12,95 EUR

“Vedno je kakšen avtobus, ki gre
skozi življenje vsakogar izmed
nas.
Ti pa imej odprte oči: ne zamudi
svojega.”

Ameriški
sfumato

zgodbe
mehka vezava / 168 strani
ISBN 9789612744144
16,95 EUR

Če demokracija sploh obstaja,
jo je nevroznanstvenik utelesil
v liku Miloša. Če človeškost z
vsemi svojimi napakami sploh
obstaja, je utelešena v Milošu.
- Nenad Latinović, Radio
Študent

Ivančica Ðerić

Nesreča in
resnične potrebe
Sanje ROMAN
Broširana vezava, 352 strani
ISBN 978-961-274-204-1
15,99 EUR

... ker je z romanom Đerićeve
tako kot s pelinkovcem, ki ga
pije njena protagonistka prija, čeprav je grenak.
- Gaja Kos, Nedelo
Jugoslavija, moja dežela iz
stripa.
- Zdenko Matoz, Delo
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Psi na jezeru

roman
prevod Aleksandra Rekar
trda in broširana vezava / 184 strani
Zbirka SANJE roman
ISBN 978-961-274-460-1 / 24,95 EUR (trda vezava)
ISBN 978-961-274-461-8 / 14,95 (broširana vezava)

Jergović je besedni mag,
pronicljiv in duhovit,
nekatere njegove formulacije
vzamejo sapo; nekje na sredi
lahko zgrabi bralca panika,
kaj neki bo bral, ko bo konec
te karizmatične knjige.
– Veronika Vurnik Škrabec,
dobreknjige.si

V roman vstopajo posamezniki, ki privzemajo imena stvarnih
oseb, se začasno nalezejo njihovih biografij, pa vendar ostajajo
književni liki. Kakor med zrcali, ki si stojijo nasproti, vznikajo
izmišljene zgodbe, ki jih junaki pripovedujejo drug drugemu
– vse do konca, kjer moremo vsako izmed življenj zvesti na
vsega stavek. Psi na jezeru je roman o samoti, identiteti in
izgnanstvu. Proza in poezija Miljenka Jergoviča sta neizmerno
priljubljeni in prevedeni v dvajset svetovnih jezikov. Že s
prvencem, zbirko kratkih zgodb Sarajevski Marlboro, je
nemudoma dosegel visok ugled, s knjigami, ki so mu sledile
– vse po vrsti vrhunske kakovosti –, pa ga vedno znova le še
potrjuje. Obenem sodi med redke avtorje, ki so enako blizu
kritikom kot bralcem: njegova dela so presečišče kritiškega in
bralskega okusa.

PENELOPE FITZGERALD
(1916–2000)
velja za enega najboljših in
najbolj elegantnih glasov v sodobni britanski prozi, njena dela
pa za kratke, vendar brezmadežne
mojstrovine. Sprva je pisala
biografije, nato se je posvetila
leposlovju, po romanu OfFshore, za
katerega je prejela nagrado
boOker, pa je povsem načrtno
pričela pisati zgodovinske
romane, ker je dotlej o svojem
življenju povedala vse, kar je
hotela povedati.

Sadipscing Jrsd diam nonumy
GCX mpor invidutua sadipscing
Jrsd .
*
Lorem ipsum dolor sit Kcons etetur sadipscing Jrsd diam nonumy GCX mpor invidunt
uglore magna aliquyam Fbcgd diam volupetur sadipuetur sadipscing Jrsd diam
nonumy cdc dvdcvm. Lorem ipsum dolor sit
Kcons etetur sadipscing Jrsd diam nonumy
GCX mpor ividuetur sadipscing Jrsd.

Leta 1959, ko Hardborough še ni
premogel stojnice z ribami in
ocvrtim krompirjem, ekspresne
pralnice in kina, razen vsako
drugo soboto zvečer, je bilo resda
čutiti potrebo po vsem tem...

Oče
roman
prevod Aleksandra Rekar
trda in broširana vezava / 160 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-274-225-6 / 23,00 EUR
(trda vezava)
ISBN 978-961-274-287-4 / 10,00 EUR
(broširana vezava)

roman
prevod Aleksandra Rekar
broširana vezava / 200 strani
zbirka SANJE
ISBN 978-961-274-396-3 / 16,00 EUR

Neobičajno, vznemirljivo in
čustveno pisanje, popolno
nasprotje vsemu, kar je eden
najbolj branih sodobnih
avtorjev z območja nekdanje
Jugoslavije do zdaj napisal,
je delo, v katerem Jergović
bralca spusti najgloblje v
svojo zasebnost.

Levijeva tkalnica svile je čarobna knjiga, v kateri se nam
razpirajo tako resnični kot tudi magični prostori, na njenih
straneh se srečujejo ljudje, kraji in usode, knjiga, ki z
neverjetno lahkostjo kaže, od kod vse izvirajo zgodbe in
pesmi…

Oče je destiliran poskus tega
prizadevanja: tega hlastanja za
tistim, kar se nam v pogovorih
vedno izmika, a noče ostati
zamolčano.
- Katja Perat

Levijeva tkalnica svile

* Miljenko Jergović *

Miljenko Jergović

* Miljenko Jergović *
23 €

www.sanje.si

Pleše v somraku
roman
prevod Aleksandra Rekar
trda in broširana vezava / 592 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-274-140-2 / 30,00 EUR (trda
vezava)
ISBN 978-961-274-162-4 / 15,99 (broširana
vezava)

Za roman Pleše v somraku
(v izvirniku: Srda pjeva,
u sumrak, na Duhove) je
Miljenko Jergović oktobra
2012 prejel nagrado angelus,
eno najuglednejših evropskih
književnih nagrad.
A ne gre za detektivski roman,
v prvi vrsti Jergović orisuje
skrajnosti človekove identitete.
– Luka Hvalc, Val 202

Zgodovinska
čitanka
Knjiga I

dokumentarna literatura
prevod Aleksandra Rekar
gibka in broširana vezava / 272
strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-6767-24-8 / 19,95 EUR
(gibka vezava)
ISBN 978-961-6767-57-6 / 9,99 EUR
(broširana vezava)

Knjiga II

dokumentarna literatura
prevod Aleksandra Rekar
gibka in broširana vezava / 224
strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-6767-56-9 / 19,95 EUR
(gibka vezava)
ISBN 978-961-6767-59-0 / 9,99 EUR
(broširana vezava)
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Matthew Lewis

Menih

roman
prevod Jedrt Maležič
broširana vezava / 418 strani
ISBN 978-961-274-320-8 / 28,00 EUR
V pripravi nova, cenovno dostopnejša edicija.

Mirjana Bobić
Mojsilović

Lakota

roman
prevod Slavko Barič
broširana vezava / 224 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-274-402-1
16,00 EUR

Pri pisanju Lakote sem
prišla do spoznanja, da si
ljudje, ki si tako strašansko
želijo denarja, želijo
oboževanja, ki ga prinaša
denar, in nič drugega. Imajo
nizko samopodobo in so
brez samospoštovanja. Zato
praviloma nimajo nobenih
prijateljev iz otroštva, ker so
se jih z leti znebili. Da jih
ne bi spominjali na čase, ko
so si bili enaki.
– Mirjana Bobić Mojsilović

Dnevnik srbske
gospodinje
roman
prevod Slavko Barič
Gibka vezava / 256 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-6767-29-3
15,95 EUR

Roman je kljub navidezno
preprosti zgradbi in
neizbrušenemu, skoraj
pouličnemu jeziku moč
brati večplastno. Kljub
poudarjenemu političnemu
in sociološkemu kontekstu, je
Dnevnik srbske gospodinje
predvsem zgodba o
odraščanju, iskanju identitete
in z njo povezanih vrednot.
Roman je kmalu po izidu
postal velika prodajna
uspešnica, ki je v Srbiji
doživela osupljivih 53
ponatisov in je bila doslej
prevedena v več jezikov.

Abeceda mojega
življenja
roman
prevod Slavko Barič
trda in broširana vezava / 192 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-274-177-8 / 21,00 EUR (trda
vezava)
ISBN 978-961-274-178-5 / 12,00 EUR
(broširana vezava)

Avtorica najde v vsaki
črki abecede nevralgično
točko zakonske zveze
in neprizanesljivo secira
plehkost medsebojnih
odnosov, obuja spomine,
išče vzroke za svoj zakonski
brodolom, njen premislek
pa občasnim zdrsom v
sentimentalnost navzlic
prevevata ostroumen humor
in izbrušena ironija.

Menih je ob svojem prvem izidu leta 1796 bralce šokiral in
vznemiril z nazornimi opisi poželenja, greha in nasilja do
te mere, da so ga sprva celo prepovedali. Vabljiva mešanica
Umberta Eca in Anne Rice ostaja napeta, žgečkljiva in
grozljiva vse do današnjega dne.
Menih velja za klasično delo gotske literature, ki je pustilo
neizbrisen pečat v angleški literaturi in vplivalo na tako
ugledna literarna imena, kot so Byron, Scott, Poe, Flaubert,
Hawthorne, Emily Brontë in mnogi drugi pisci zadnjih dveh
stoletij.

Odklopite se od spleta in
uživajte. 418 strani zle
potence.
– Jedrt Jež Furlan, Bukla

Hari Kunzru

Bogovi brez ljudi
roman
broširana vezava / 408 strani
ISBN 978-961-274-366-6 / 27,00 EUR
V pripravi nova, cenovno dostopnejša edicija.

Bogovi brez ljudi je doslej najambicioznejši roman Harija
Kunruja. Bralec se sreča z miriado likov iz različnih
kultur, zapletenih ideologij in nasprotujočih si prepričanj.
Brzimo med različnimi časovnimi pasovi in jadramo po
izmenjavajočih se realnostih.
Kako se človek sooči ne le z neznanim, temveč tudi s tistim,
česar sploh ni moč spoznati?
Prečudna knjiga, ki se svoje čudnosti ne boji, ampak jo izkoristi in
ustvari roman, ki se kakor neulovljiva fatamorgana nenehno odmika
in briše svoje robove. – Veronika Šoster, Koridor

So pisatelji, ki jim zavidaš,
da znajo tako dobro pisati.
Hari Kunzru je eden takih.”
– Damjan Zorc, blog
Peripetije
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sanje 20 let

Vladimir Bartol

Alamut

roman
darilna vezava / broširana vezava / žepna vezava / 428 strani
zbirka VLADIMIR BARTOL
ISBN 961-6387-09-5 / 30,00 EUR (darilna vezava)
ISBN 978-961-6387-10-1 / 17,95 EUR (broširana vezava)
ISBN 978-961-274-005-4 / 12,99 EUR (žepna objava)

V Sloveniji prodanih že
prek 80.000 izvodov!
OMNIA IN NUMERO
ET MENSURA
Nič ni resnično, vse je
dovoljeno.

Dogajanje romana Alamut je pisatelj oprl na zgodovinsko
izpričane dogodke v 11. stoletju v Perziji. Osrednji lik je
Hasan ibn Saba. Napeto dogajanje romana poteka v ozračju
Tisoč in ene noči; v njem se nepopustljivo, do osupljivih
razsežnosti zaostrujejo vprašanja človeške biti.
Alamut je prvič izšel leta 1938, njegovo vrednost pa je svet
začel odkrivati in ceniti šele petdeset let pozneje. Odtlej ne
mine leto, da ne bi izšel nov prevod, ponatisi pa se nizajo.
Knjiga je med drugim navdihnila nastanek Assassins Creed,
ene najuspešnejših video iger vseh časov.
roman (angleški jezik)
Prevod: Michael Biggins
darilna vezava / broširana vezava / 440 strani
zbirka VLADIMIR BARTOL
ISBN 978-9616-534-11 / 29,99 EUR (darilna vezava)
ISBN 961-6387-54-5 / 14,99 EUR (broširana vezava)

Nothing is true, everything
is permitted.

Prinesite srce.

Dan V. Bartola
24. februar 2018

- 50 %

Prvi prevod Alamuta, literarne mojstrovine Vladimirja
Bartola, v angleški jezik. Mednarodna uspešnica, prevedena v
več kot 20 jezikov, ki temelji na življenju in legendi izvornega
»asasina« in prvega političnega terorista, Hasana ibn Saba,
izmailskega voditelja iz 11. stoletja. Toda Alamut je veliko več
kot preroška vizija oziroma politična alegorija o terorizmu.
Vznemirljiva pripoved se dotika nebrzdane sle po igranju
Boga in cene, ki jo plačajo nedolžni, da bi bila ta sla potešena.
Delo je izšlo v izvrstnem prevodu Michaela Bigginsa.
Alamuta ne morete brati kot ostalih knjig. Pustolovska pripoved iz
leta 1938 se preobrazi v moreč roman novega stoletja.
- Olivier Maison, Journal de la Culture

Vladimir Bartol

Alamut, prebujeni
zmaj
roman
broširana vezava / 108 strani
zbirka VLADIMIR BARTOL
ISBN 978-961-274-444-1
9,99 EUR

V Prebujenem Zmaju
Vladimir Bartol, izvrsten
tipolog in lastni historik,
odstre pogled v skrivno
varnico, v kateri se je skuhala
potentna alamutska snov.
Mestoma obupano borbo
stvariteljskega postopka
takole utemelji: Imel
sem takrat, ko sem se pri
ustvarjanju Alamuta spuščal s
Hasanom v prepade njegove
mračne duše, občutek, kakor
da bi me bil velikanski som
potegnil na vrvi, na kateri
sem ga bil sam privlekel iz
podzemlja, za seboj nazaj v
neznanske globine oceana.

Vladimir Bartol
Al Araf
Zbirka novel in zgodb
slovensko / 352 strani
zbirka VLADIMIR BARTOL
ISBN 978-961-274-069-6
9,99 EUR (trda vezava);

Al Araf je v Koranu zid
med rajem in peklom –
zid spoznanja. V zbirki
sedemindvajsetih napetih
kratkih zgodb spoznavamo
Bartola kot izjemno
pronicljivega in duhovitega
avtorja, ki je prehiteval
duh časa na Slovenskem.
Sedeminšestdeset let
zapostavljeni Al Araf je
knjiga novel, ki jih nosi
tok izjemne prodornosti in
energije. Pisatelj iz novele
v novelo do osupljivih
razsežnosti stopnjuje
vprašanja, pred katerimi se je
znašel človek 20. stoletja.

Vladimir
Bartol
Al Araf (ang.)
Zbirka novel in zgodb
prevedel Michael Biggins
angleški jezik / 384 strani
ISBN 978-961-274-229-4

30,00 EUR (angleška izdaja)

Meja se bo dvigovala med
izvoljenimi in zavrženimi.
Na Al Arafu bodo možje, ki
bodo spoznali tako prve kot
druge.
– Al Araf
Zbirka] Al Araf je snovno,
mišljenjsko in slogovno še
bolj raznovrstna kot roman
[Alamut] ter v posameznih
novelah tudi pisateljsko
močnejša, tako da omogoča
celovitejšo orientacijo v
naravi Bartolovega pisanja.
– prof. dr. Boris Paternu
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Uzodinma Iweala

Erik Valenčič

roman
prevod Maja Ropret
trda vezava / broširana vezava / 118 strani
zbirka ROMAN SANJE
ISBN 978-961-274-456-4 (trda) / ISBN 978-961-274-457-1 (mehka)
28,00 EUR (trda) / 14,95 EUR (broširana)

roman
broširana vezava / 336 strani
zbirka ROMAN SANJE
ISBN 978-961-274-398-7 / 18,00 EUR

Zveri brez domovine

Iz strani v stran je čutiti
več bridkosti in jeze,
razočaranja in besa, zakaj
je, kot je.
– Matic Slapšak, Vklop
Vrhunsko napisana in
inovativno prevedena
zgodba, ki ne pušča prostora
za ravnodušnost.
– Žiga Valetič, Bukla

Prvenec nigerijsko-ameriškega avtorja Uzodinme Iweale v
prvoosebni pripovedi razgrne in razgali življenje otroka vojaka
v neimenovani zahodnoafriški državi, pahnjeni v državljansko
vojno. Ko protagonista Aguja zajamejo gverilski borci, njegov
brezskrbni otroški vsakdan, ki ga sestavljajo družina, prijatelji,
šola in cerkev, brutalno izrinejo iz spomina nepredstavljivo
nasilje, strah, lakota in postopno izgubljanje identitete. Agu
o vojnih grozodejstvih, ki jih doživi ali povzroča tudi sam,
pripoveduje z boleče iskrenim, otroškim, izvirnim glasom,
v katerem Iweala s posnemanjem struktur jezika twi na
skladenjski, oblikoslovni in pravopisni ravni ustvari povsem
lastno različico (nigerijske) angleščine.

Patrick Süskind

Parfum

roman
prevod Silvija Borovnik
broširana vezava / 208 strani
ISBN 978-961-638-797-2
PONATIS V PRIPRAVI

... orjaški globalni bestseller,
senzacija in kult.
– Marcel Štefančič, jr.,
Mladina

Pariz, 18. stoletje; čas neznosnega mestnega smradu. Ulice
smrdijo po gnoju, dvorišča po urinu, stopnišča po podganjih
iztrebkih, kuhinje po pokvarjenem zelju in spalnice po
umazanih rjuhah. Sredi teh vonjav se nekega vročega
poletnega dne rodi Jean-Baptiste Grenouille – otrok brez
lastnega vonja, a s čudežno občutljivim vohom. Prične se ena
najbolj nenavadnih in osupljivih zgodb v sodobni literaturi.
Parfum, prvenec Patricka Süskinda, je takoj po izidu doživel
izreden mednarodni uspeh.
Za filmsko adaptacijo Perfume: The Story of a Murderer (2006) je
poskrbel Tom Tykwer, v glavni vlogi je zaigral Ben Whishaw.

Sence ne gorijo
Kaj bi tako imenovani rdeči teror pomenil za celotno družbo?
Gre za prvega od dveh delov zgodbe o občutni radikalizaciji
razmer v zahodni družbi, za katero avtor verjame, da je –
glede na resnične razmere okoli nas - neizbežna.

Smrt za življenje
roman
broširana vezava / 520 strani
zbirka ROMAN SANJE
ISBN 978-961-274-519-6
19,95 EUR

Razpoloženje v mestu je bilo temačno in sovražno. Skoraj
vsi turisti so odšli. Na večjih križiščih so bili razporejeni
policijski avtomobili, džipi in marice z utripajočimi modrimi
lučmi. Skupaj z novoletnimi lučkami, ki so še vedno krasile
marsikatero trgovino, hotel ali lepotilni salon, so ustvarjale
shizofreno, popolnoma ponorelo ozračje. Državne ustanove so
varovali vojaki v kamuflažnih uniformah.
Erik Valenčič (1979)

Raziskovalni novinar, vojni poročevalec in avtor odmevnih dokumentarnih oddaj
je predstavljal usode žrtev različnih vrst ekstremizma in razkrival bolj ali manj
prikrite strategije izvajalcev organiziranega nasilja nad posameznimi narodi
ali manjšinami. Na Bližnjem vzhodu je proučeval islamistična militantna in
teroristična gibanja. Irak je prvič obiskal leta 2003 in kasneje še druga konfliktna
žarišča v Afganistanu, Siriji, Sudanu, Egiptu, Palestini ... Posvečal se je tudi
judovskemu verskemu ekstremizmu. Izkušnje in spoznanja iz obdobja, ki ga je
preživel med obleganim palestinskim ljudstvom, je kritično predstavil v knjigi
Obleganje Gaze (2011).

Neenakost in vse krize, ki jih
doživljamo, bodo nedvomno
pripeljale do radikalizacije v naši
družbi. Zaenkrat še nismo tam. Še
vedno več ljudi stoji v vrsti za nov
iphone, kot pa se jih zbere na neki
ulični demonstraciji, manifestaciji,
da bi se borili za svoje pravice.
– Erik Valenčič v izjavi za
Kulturnice, Val 202 (4:50)
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Nathacha Appanah

Povratnik nasilja
roman
prevod Katja Zakrajšek
trda vezava / broširana vezava / 130 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-274-513-4 / 23,00 EUR (trda vezava)
ISBN 978-961-274-514-1 / 13,95 EUR (broširana vezava)

»Morate mi verjeti. Tu sem
spomin, ki se zdrami, senca, ki
se na večer podaljša, meglica v
kotičku očesa. Vrtinčim se v vetru,
a sonce me več ne žge. Ure in
dnevi in leta tečejo po isti poti,
brez barve, brez poudarkov, brez
luči. Laži in sanje so izginile.
Obstajata le življenje in pekel
drugih.«

Roman, ki ga ne morem pozabiti
... sublimen opis odnosa med
materjo in hčerko.
– Gabriela Babnik, pisateljica in
literarna kritičarka
Eden tistih romanov, ki bi jih
najraje bral na glas, ker besede
lepo zvenijo. Tu pa tam me je
malo spomnila na našo Brino
Svit, prav tako tujko v francoski
literaturi, ki zna pisati tako, da
na koncu rečeš: blaženo.
- Mario Galunič

Sylvie Germain

Magnus

roman
prevod Varja Balžalorsky Antić
trda in broširana vezava / 216 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-274-452-6 / 28,00 EUR (trda vezava)
ISBN 2-226-16734-X / 16,00 EUR (brošorana vezava)

Nathacha Appanah je svojo naracijo postavila na pozabljen delček
Francije – na otok Mayotte, posejan z dogodki, o katerih francoski
mediji ne poročajo. Glavni junak je Moïse, migrantski otrok, ki ga
je mati iz vraževerja zapustila. Našla in vzgojila ga je medicinska
sestra Marie. Nekoč mu zaupa zgodbo ranega otroštva, kar v Moïsu
zaneti upor. Ko Marie nenadoma umre, Moïse pristane v tolpi v enem
od otoških getov. Nasilne okoliščine nekega trenutka rodijo umor. Da
bi pobegnil pred maščevanjem, se Moïse, obdolžen odvzema življenja,
med prevozom na zaslišanje dokoplje do svobode. Literarni izdelek
izvrstne piske z bolečo točnostjo izpisuje okovje revščine na otoku,
ukleščenem med migracijskimi pritiski in vse bolj surovim peklenskim
nasiljem.

Ganljiva pripoved francoske pisateljice Sylvie Germain
je zgrajena iz fragmentov in prepletena z liričnimi in
proznimi odlomki iz literarnih del, ki odzvanjajo skoznjo.
Na mrakobnem ozadju zgodovinskih dogodkov izrisuje
pretresljivo sestavljanko življenja.
Sylvie Germain, prejemnica številnih nagrad, je avtorica več
kot tridesetih del, med katerimi so ključna vsa prevedena
vsaj v angleščino. Francoska in mednarodna literarna veda
njena dela uvrščata v vrh sodobne romaneskne produkcije,
njeni književni izdelki pa so predmet številnih literarnozgodovinskih monografij.

Nathacha Appanah (1973)

Johann Wolfgang Goethe

Novinarka in pisateljica se je z literaturo – poezijo in kratko prozo – uspešno
ukvarjala že kot najstnica; od leta 1999 živi v Franciji, kjer ji je že prvi roman
prinesel kar dve literarni nagradi. Ta prvenec, Pečine zlatega prahu (izšel je leta
2003), raziskuje eno manj znanih plati kolonialne zgodovine: usodo indijskih
delavcev, avtoričinih prednikov, na otoku Mavriciju v devetnajstem stoletju.
Leta 2004 je izšel roman Blue Bay Palace, ki je postavljen na sodobni Mavricij.
Ponuja se zanimiva primerjava z Vzdihom Anande Devi, ki je leta 2004 izšel v
slovenskem prevodu pri založbi Sanje: obe pisateljici, vsaka po svoje, preobračata
tisto klasično razglednico otoka Mauritiusa – Potemkinovo vas idiličnih plaž,
turističnega raja.
Annina poroka je njen tretji roman, s katerim je dokončno osvojila bralce in na
francoskem knjižnem sejmu leta 2006 osvojila veliko nagrado občinstva.

Ostala dela avtorja, ki so izšla pri Sanjah:

Annina poroka
zbirka KIOSK
žepna vezava / 144 strani
ISBN 978-961-6653-86-2

/ 8,99 EUR

Trpljenje mladega Wertherja
sentimentalni roman
prevod Stanka Rendla
gibka (poltrda) vezava / 136 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-274-328-4 / 13,95 EUR

Trpljenje mladega Wertherja je pretresljiva ljubezenska
zgodba v pismih. Roman je že ob izidu vzbudil izjemno
zanimanje po vsej Evropi. Mladi so posnemali celo stil
Wertherjevega in Lottinega oblačenja ter način njunega
vedenja in čustvovanja. Četudi je odtlej minilo več kot 2
stoletji, pa se zdi, da se je zgodba Wertherja za vselej vpisala v
etos evropske kulture. V romanu je razbrati tudi Rousseaujeve
misli o naravi in Goethejevo kritiko družbe, ki posamezniku
onemogoča svobodno voljo in čustvovanje.

Knjiga, ki da bralcu misliti,
koliko je v resnici vredno
njegovo življenje, kako
ga zaznamujejo dejanja
njegovih staršev in okolje, v
katerem odrašča in živi.
– Matic Slapšak, Vklop
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Widad Tamimi

Vrtnica v vetru
roman
prevod Gašper Malej
predviden datum izida: januar 2018

Zgodbo pričenja na začetku; z nežno in resnicoljubno potezo
odgrne čas in se zazre v družinski včeraj. V iskanju ključa
lastne fiziognomije se posprehodi skozi rešetajoče minulo
stoletje; tedaj izriše pot očeta, rojenega v Palestini, prav v
letu, ko je bila spočeta država Izrael. Oropan miru in plitvega
žepa si Khader ne dovoli oteti sna; postal bo pediater, vztraja.
Časovna zanka se nato stisne okoli leta 1967, ko je nova vojna
ukrojila vnovično begunsko suknjo ...
Widad Tamimi (1981) prihaja iz begunske družine: njen ded, Jud, je leta
1938 zbežal iz Trsta; njen oče je leta 1967 zapustil Hebron, ko so ga okupirali
Izraelci. Da se je njeno življenje zdaj tako prepletlo z begunci, je bilo zanjo precej
samoumevno. Kot pisateljica verjame, da je pisalo orodje, ki daje glas neslišanim.
V begunskem centru pomaga združevati družine. Do nje pristopijo ljudje, ki so na
poti ostali sami, brez ljubljenih, s katerimi so krenili na pot.

Marie NDiaye

Ladivine

roman
prevod Katja Zakrajšek
predvideni datum izida: januar 2018

V mojstrsko spleteni zgodbi o Clarisse Rivière (alias
Malinki), njeni materi in njeni hčeri, temelječi na vprašanju
dvojne in težavne identitete glavne junakinje, avtorica ustvarja
izčiščeno, jasno, obenem pa kompleksno pisavo tako v smislu
gradnje razvejanega stavka kot gradnje prepričljive psihološke
in zgodbene arhitektonike. V romanu Ladivine, polnem
skrivnosti in vznemirljive čudnosti, se bujna domišljija
prepleta z grenko-sladko ironijo, resničnost pa prežema
magičnost. Avtorica s knjigo spet dokazuje, da predstavlja
bržkone vodilno pero francoske sodobne proze.
Marie NDiaye (l. 1967) je francoska pisateljica in
dramatičarka. Njen oče, Senegalec, se je vrnil v Afriko, ko je
bila še dojenček, tako je odraščala le ob mami, Francozinji, v
mestu južno od Pariza. Pisati je začela pri dvanajstih letih in
pri osemnajstih izdala svoj prvi roman. Za svoja dela je med
drugim prejela prestižno francosko nagrado Prix Goncourt.
Njen roman Ladivine je bil leta 2016 med kandidati za
mednarodno Bookerjevo nagrado (Man Booker Prize).

Stopila je na toplo ulico,
malce se je opotekala v visokih
petah, ki jih je zdaj nosila in
v katerih so bile njene noge
tako dolge, sloke, elegantne,
da si je v zadregi priznala,
da še sama osupne, kadar v
kakšni izložbi nepričakovano
zagleda svoj odsev.
Ta popolna lepotica je nosila
popolno ime Clarisse in po
čudovitem naključju je bila
prav ona ta lepotica, ta
Clarisse, o kateri ni bilo moč
uganiti ničesar, ne o njenem
nekdanjem življenju ne o
njenem starem imenu, saj
se je, tako lepa, tako gladka,
svetu ponujala kot pravo
utelešenje skladnosti in
enovitosti.
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Hajrudin Ramadan

Zgodbe dežja
zgodbe
prevedla Aleksandra Rekar
broširana knjiga
ISBN 978-961-274-515-8 / 14,95 EUR

Zgodbe dežja so zmaga domišljije nad zverinsko norostjo, v
katero je okovan vsakdan. Če upoštevamo še vojni sarajevski
kontekst, v katerem so nastajale te zgodbe, se naučimo, da se
lahko človek za svobodo in človečnost bori na različne načine.
Včasih je to najbolje storiti z domišljijo, s toplino, z vsem
tistim, kar pod naleti zverinstva izginja pred nami. Ta knjiga
lahko postane vaša prava prijateljica. Po njej boste posegli
vsakič, ko se vam bo zazdelo, da na svetu ni več prostora za
domišljijo in preprosto človeško toploto. Sanjati pa moramo.
O svobodi, o beganju, o ljubezni, kajti sanjanje je dokaz, da
smo se podali na dolgo pot prot lepim rečem, ki smo jih sami
sebi obljubili kot edino pristno uresničitev človeka.
– Marko Tomaš
Tretjega dne, ko je prenašal neko gred, je opazil nekaj čudnega: njegov
odsev v ogledalu ni nosil gredi, pač pa je sedel in grizljal slamico. V
drugem ogledalu je odsev ležal in spal. Tudi v vseh drugih ogledalih
so Veskotovi odsevi počeli najrazličnejše stvari, brez sleherne povezave
s tem, kar je delal. Veskot je sedel in temeljito razmislil, vendar ni
mogel ugotoviti, kaj se dogaja. Najprej je hotel pospraviti vsa ogledala,
vendar je pomislil, da bi se potem počutil osamljen, zato je vse pustil,
kot je bilo. Še naprej je opravljal svoje delo in občasno pogledoval proti
ogledalom. Toda zdelo se je, kot da ga odsevi v ogledalih še opazijo ne.
Premikali so se po svojih poteh, prehajali iz enega ogledala v drugo, se
pogovarjali, posedali in pili vino.
– Hajrudin Ramadan, Zgodbe dežja

Rumi, Hafis

Knjiga ljubezni
S to lunino govorico
Priznaj.
Vsakogar, ki ga srečaš, nagovoriš z
»Ljubi me.«
Tega seveda ne izrečeš na glas,
sicer bi
kdo utegnil poklicati policijo.
A vendar – odpri misli
mogočni sili v nas, ki kliče:
povežimo se.
Zakaj ne bi postal nekdo,
ki živi s polno luno v vsakem očesu,
ki venomer govori
s to milo lunino
govorico
w
tisto, kar si vsako drugo oko v tem svetu
na smrt želi
slišati.
(Hafis: Darilo)

Mednarodni ilustrirani
pesniški album nastaja
v sodelovanju med
Sanjami in iransko
likovno umetnico Nahid
Kazemi, ki prihaja iz
Shiraza - tisočletnega
mesta poezije, Hafisovega
rojstnega kraja.
Album spomladi 2018.
Predstavil bo izbor
poezije perzijskih
pesnikov Rumija in
Hafisa.
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Orhan Pamuk

Druga dela avtorja:

Bela trdnjava

Rdečelaska

roman
prevod Katja Zakrajšek
šivana broširana vezava / 128 strani
broširana vezava / 167 strani
zbirka ROMAN SANJE
ISBN 961-6387-68-5 / 14,95 EUR (šivana
broširana vezava)
ISBN 978-961-6653-87-9 / 8,99 EUR
(broširana vezava)

roman
prevod Erna Pačnik Felek
trda in broširana vezava / 208 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-274-471-7 / 24,95 EUR (trda vezava)
ISBN ISBN 978-961-274-472-4 / 16,00 EUR (broširana vezava)

Vstopimo v Istanbul sredi osemdesetih let minulega stoletja.
Mahmut in njegov vajenec se poslužujeta starodavne metode
izkopavanja vodnjakov. V nečloveške napore primorana dvojica
razgrne osupljiv niz zgodb in podob. Izvorna pripoved, oprta
na izpričano dejanje umora, ki se je zgodilo tri desetletja
tega, se pretrga, da bi se znova sestavila v meditacijo o
podstati civiliziranega sveta . Potem ko pisatelj inteligentno
spoji dvojico mitologij – Sofoklesa s Kraljem Ojdipom ter
perzijskega pesnika Ferdowsija s tragedijo o Rostamu in
Sohramu.

Črna knjiga

roman
prevod Erna Pačnik Felek
trda in broširana vezava / 496 strani
zbirka ROMAN SANJE
ISBN 978-961-6767-06-4 / 33,95 EUR (trda
vezava) |18,00 EUR (broširana vezava)

Istanbul
Spomini na
mesto

Pamuk spet spregovori o trku dveh Turčij, laične, evropsko usmerjene
na eni in fundamentalistične, verske na drugi strani. Svetova dveh
hitrosti boleče in moteče bivata tik drug ob drugem.
– Matej Bogataj, Mladina

»Črna knjiga je slastno razburljiva, nepozabna, razkošno
domiselna, razvejana … zgodba in blodnjak ganljivih, duhovitih
izmislekov.«
Jonathan Beckman, The Observer

Nekateri bralci vedo, da nisem poročen, da se
nisem nikoli poročil in da se zaradi svojega
poklica tudi nikoli ne bom, zato so najbrž
že ugotovili, da sem ta odstavek napisal le
zato, da bi vas malce zmedel. Komu sem
namenil te vrstice? Hokus pokus! Vaš starec
vam bo danes v tej kolumni razložil svoj
spomin, ki je z vsakim dnem le še bolj opešan;
izvolite, pridružite se mi v mojem vrtičku,
skupaj zaužijmo vonj mojih ovenelih vrtnic
– saj veste, o čem govorim. Vendar se mi ne
približajte preveč, ostanite vsaj dva koraka
stran od mene, da bom lahko brez bojazni,
da boste spregledali moje majhne pisateljske
zvijače in ukane, sproščeno opravil svojo
dolžnost.

Ljubil sem te, ko si z nasmeškom preučevala vrano, ki je med pogrebnim
obredom sedla na krsto sredi dvorišča mošeje; ljubil sem te, ko si z glasom
iz radijske igre oponašala prepire svojih staršev; ljubil sem te, ko sem
previdno vzel tvojo glavo med svoje dlani in v tvojih očeh prestrašen
zagledal, kam naju vodi življenje; ljubil sem te tistega dne, ko si – pa
čeprav nisem vedel, zakaj – pustila svoj prstan poleg vaze, pa tudi mnogo
dni kasneje, ko sem ga zopet zagledal na istem mestu; ljubil sem te, ko si
se proti koncu najinega dolgega ljubljenja, ki je bilo kot počasen, lenoben
vzlet mitoloških ptic, nazadnje s svojimi šalami in ustvarjalnostjo tudi ti
pridružila temu slovesnemu obredu; ljubil sem te, ko si prerezala jabolko
počez namesto podolgem ter mi pokazala popolno zvezdo na prerezu;
ljubil sem te, ko sem nekega popoldneva na svoji pisalni mizi zagledal
tvoj las, pa čeprav nisem nikoli ugotovil, kako se je znašel na njej.

ISBN 978-961-6767-06-4

37,95 €
www.sanje.si

Orhan Pamuk ČRNA KNJIGA

Orhan Pamuk (1952)
Je vodilni romanopisec turške postmoderne
literature in eden najbolj branih pisateljev
v Turčiji. Prejel je številne ugledne nagrade,
med katerimi gre posebno mesto Nobelovi
nagradi za književnost (2006). Izobraževal
se je na ameriški visoki šoli Robert
College v Istanbulu, zatem je nekaj let
obiskoval predavanja arhitekture na
Istanbulski tehnični univerzi. Leta 1974
se je odločil za pisateljevanje; diplomiral
je leta 1977 na Inštitutu za novinarstvo na
Univerzi v Istanbulu. V letih 1985-1988
se je dodatno izobraževal na Kolumbijski
univerzi v New Yorku.
Njegove romane so poskušali označiti
s pomočjo primerjav z najrazličnejšimi
mojstri dvajsetega stoletja, od Kafke preko
Eca do Calvina. V vsakem primeru je
Orhan Pamuk imeniten pripovedovalec,
vešč zgodbar, ki se je učil iz različnih
pripovednih tradicij, predvsem pa je našel,
kot vsak dober romanopisec, svoj lasten,
nezamenljiv glas.

»Vstopamo v borgesovski labirint: namerno zamegljene, vijugave
povedi dajejo vtis, kot da bi se knjiga spočenjala pravkar,
pred našimi očmi … roman, ki blodi, kroži, izumlja, se vrača,
ponavlja, pa postane za kratek premislek … [S]oočeni smo z do
skrajnosti osupljivim metežem sporočil, dopolnjenim z usodnimi
naplavinami …«
Charlotte Innes

Orhan Pamuk

Divje serpentine čarobne igre se
razlijejo v iracionalne globine jaza
… Ali ni branje v vsakem primeru
slikovno oživljanje pisateljevih besed,
nemi film, ki ga predvajamo v svojih
mislih? Utrnjena svetloba dogorele
vžigalice navlaži oko, ki potlej
opreza za izginjajočimi podobami,
prazninami življenja, v katerega
jedrcih bobnajo sledi neslišne glasbe
… Zemljevidi, obrazi in besede – v
čudoviti harmoniji hrepenenja.
Ljubil sem, kako si se v ogledalu dvigala
zastrmela v svoj odsev, kot da obraz
v ogledalu ne bi bil tvoj, čez nekaj
trenutkov pa začela panično brskati
po svoji torbici, kot da bi se ravnokar
spomnila, da moraš v njej nekaj poiskati.
Ljubil sem te, ko sem opazoval, kako si v
naglici obula par čevljev z visoko peto,
ki je dolge ure čakal nate – en čevelj
prevrnjen kot ozka, na kopno nasedla
jadrnica, drugi pa v počepu kot grbav
maček –, čez mnogo ur, ko si se vrnila
domov, pa spretne gibe tvoje zadnjice,
nog in stopal, ki so samodejno sezuli
blatne čevlje, zdaj spet prepuščene svoji
asimetrični samoti.

roman
prevod Jure Potokar
kiosk in broširana vezava / 367 strani
zbirka SANJE
preko 100 fotografij
ISBN 978-961-274-070-2 / 13,99 EUR
(kiosk)
ISBN 978-961-6387941 / 16,95 EUR
(broširana vezava)

Muzej nedolžnosti
roman
prevod Erna Pačnik Felek
trda in broširana vezava / 555 strani
zbirka ROMAN SANJE
ISBN 978-961-274-027-6 / 36,95 EUR (trda
vezava)
ISBN 978-961-274-078-8 / 15,99 EUR
(broširana vezava)

Naivni in
sentimentalni
romanopisec
roman
prevod Jedrt Maležič
broširana vezava / 120 strani
zbirka SANJE
ISBN 9789612743925 / 18,00 EUR

Sneg
roman
prevod Jure Potokar
trda in broširana vezava / 439 strani
kiosk vezava / 440 strani
zbirka ROMAN SANJE
ISBN 978-961-6387-82-0/29,90 EUR (trda
vezava)
ISBN 961-6387-81-2 / 16,90 EUR (broširana
vezava)
Istanbul ni klasični roman, temveč romansirano
melanholični zapis o Pamukovem odraščanju v tem mestu.
prikaz njegove družine in/tega
večnega EUR
ISBNJe sentimentalen
978-961-274-071-9
14,99
mesta, spominjanje na nekdaj močno filmsko industrijo,
katere kultni črno-beli filmi se še sedaj predvajajo na
(kiosk)
televiziji. … in je pogrešanje družinskih izletov k Bosporju,
kjer so bile povsod navzoče ‒ sledi sijajne kulture, na
katero je vplival Zahod, ne da bi za to izgubila vitalnost. …
Obvezno za popotnike na Vzhod ter Pamukove bralce,
ki bodo s to knjigo dobili vpogled v doživljajski svet in
družbeno ozadje, iz katerega se je rodila njegova literatura.
Samo Rugelj, Bukla

Tiha hiša

»Tej sugestivni knjigi se posreči oboje. Je eden
najganljivejših spominov na otroštvo … in v meni bolj kot

Prinesite srce.

Dan Orhana Pamuka
7. junij 2018

- 50 %

katerakoli bleščeča turistična brošura vzbuja hrepenenje,
roman
da bi spet obiskal Istanbul.«
Noel Malcolm
prevod
Erna Pačnik Felek
»… ker je v iskanju melanholične duše svojega rojstnega
nove simbole trkov in prepletanja kultur.«
trdamesta
in odkril
broširana
komisija
Nobelovega sklada vezava / 304 strani
»Pamuk
je
v
tej
knjigiSANJE
sintetiziral spomine na otroštvo,
zbirka ROMAN
svoje intelektualno znanje s predstavami, kako na to mesto
zahodnjaki. Istanbul govori o tem, da se težko
ISBNgledajo
978-961-274-223-2
/ 33,00 EUR (trda
spominjamo brez nostalgičnega sentimenta.«
Zdenka Badovinac, direktorica Moderne galerije
vezava)
»Očarljivo, poglobljeno, fantastično izvirno …«
Washington Post Book World
ISBNThe978-961-274-224-9
/ 18,00 EUR
(broširana vezava)
ISBN 978-961-274-070-2

,!7IJ6B2-heahac!

13,99 €
www.sanje.si

NOBELOV NAGRAJENEC ZA KNJIŽEVNOST
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Elif Shafak

Štirideset pravil ljubezni
roman
prevod Barbara Skubic
trda vezava / broširana vezava / 352 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-274-132-7 (trda) ISBN 978-961-274-175-4 (broširana)
30,00 EUR (trda vezava) / 13,99 EUR (broširana vezava)

Da bi bila tvoja vera trdna
skala, mora biti tvoje srce
mehko kakor pero. Skozi
bolezen, nesrečo, izgubo ali
boj, tako ali drugače smo
vsi soočeni z dogodki, ki
nas učijo, kako postati manj
sebični in obsojajoči, pa bolj
sočutni in velikodušni.
Pospravljanje sem
nadaljevala in končala v
ponedeljek. Padla sem not,
hlastala sem. Nisem jedla.
Kadila manj kot sicer. Kavo
sem si naredila s knjigo v
roki. Če bi umaknila pogled,
bi se podrl svet.
- Jedrt Jež Furlan,
Fokuspokus
Štirideset pravil ljubezni
velja umestiti med
pomembnejše romaneskne
življenjepise modrecev in
svetnikov, /.../ med zgodbe
za splošno izobrazbo.
- Žiga Valetič, Pogledi

Lahko stara zgodba o iskanju svojega poslanstva na svetu
spremeni življenje sodobnega človeka? Lahko zgodba o
tovarištvu med verskim učenjakom Rumijem in potujočim
dervišem Šamsom iz Tabriza, ki sta se spoznala v Konyi
v trinajstem stoletju, spremeni življenje Elle Rubinstein,
gospodinje in Massachusettsa, ki konec preteklega desetletja
vleče črto pod svojim življenjem?
Rumi mora prelomiti s svojim življenjem, da se bo iz
spoštovanega lokalnega klerika razvil v tisto, kar mu je
namenjeno – v svetovno znanega pesnika. Ella mora zapustiti
tiste, ki jih je imela do včeraj najraje na svetu, da se bo
osvobodila okovov, ki si jih je nadela sama. A kakšno sled bo
njuna sprememba pustila na tistih, ki ju imajo radi?
Štirideset pravil ljubezni je seveda roman o ljubezni. O
ljubezni, ki nas sili, da se iz območja udobja podamo v
neznano. O ljubezni, ki medtem ko ustvarja, tudi ruši in za
seboj pušča tiste, ki so nas ljubili. O ljubezni, zaradi katere
počnemo stvari, ki nas plašijo, ker druge možnosti sploh
nimamo. Štirideset pravil ljubezni je roman o tem, da mora
sviloprejka umreti, da lahko dobimo svilo. In roman o pravilih,
ki jih pozna vsak, ki je kdaj zares ljubil.
Elif Shafak (1971)

Ena najvidnejših sodobnih turških avtoric. V Franciji rojena nomadka, ki
trenutno živi med Istanbulom in Arizono, tudi v svojih romanih prevprašuje in
prestopa navidezno samoumevne in nespremenljive delitve, npr. med moškim in
ženskim, vzhodom in zahodom. Je tudi doktorica družbenih ved, ki se ukvarja s
problemi spolnih in kulturnih identitet, nacionalizma in islama, kot angažirana
intelektualka in aktivistka pa redno piše za vrsto turških medijev.

Potem ko je do tridesetega leta v Turčiji pobrala vse pomembne literarne nagrade,
se je odločila za vzporedno ustvarjanje v angleščini, čeprav zato ni opustila pisanja
v turščini. Bolšjo palačo je tako napisala v turščini, Pankrt iz Istanbula pa je njen
drugi roman, napisan v angleščini.

Čast

roman
prevod Barbara Skubic
trda vezava / broširana vezava / 430 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-274-416-8 (trda) ISBN 978-961-274-417-5 (broširana)
30,00 EUR (trda vezava) / 16,00 EUR (broširana vezava)

Moja mati je umrla dvakrat. Obljubila sem si, da ne bom
dovolila, da bi njena zgodba utonila v pozabo, romaneskno
vreteno zavrti turška književnica Elif Shafak. V romanu,
ki prižiga ogenj trgajočih vprašanj izdajstva, trka kultur in
ljubezenskega netiva, se srečamo z mlado Kurdinjo Esmo.
Potem ko je v Londonu našla zavetno lego – korake je odnesla
teža bolečine, zakaj protagonistkin brat je zagrešil umor –,
Esma odvije klobek družinske zgodbe. Neurje podrobnosti
niha med robom Evfrata, divje živim Istanbulom in glasno
pisano evropsko prestolnico. Avtorica pripoveduje parajočo
zgodbo o emigraciji, neznosni tišini med spoloma in tonski
teži preteklosti, ki kolonizira sedanjost.
Razkošno, močno, ganljivo delo piše spoštovana pripovednica,
ki je najbolj brano sodobno (žensko) turško pero. Njeno delo
je bilo prevedeno v več kot trideset tujih jezikov. Redno piše
za časopise, kot so The Telegraph, Guardian in New York
Times. Živi med Istanbulom in Londonom.
Ostala dela avtorja, ki so izšla pri Sanjah:

Bolšja palača

roman
prevod Jure Potokar
gibka vezava / 334 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-6653-51-0 / 29,95 EUR

Pankrt iz Istanbula
roman
prevod Jure Potokar
trda vezava / 344 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-6653-16-9 / 28,99 EUR

Kakor vedo izurjeni
obrtniki, se jeklo najbolje
utrdi tako, da ga segrejejo v
ognju in pogasijo v vodi. Z
moškim je enako. Moraš ga
segreti v ljubezni in pogasiti
v sovraštvu.«
»Knjiga, ki te posrka vase,
a jo moraš vsake toliko
odložiti, da premisliš o
prebranem, pa tudi o sebi
in o ženskah, ki živijo
neprimerno manj svobodno.
– Maja Črepinšek, Moj
malček
Z zgodbo o umoru in z
dramatičnim preobratom
na koncu, ki se ga ne bi
branil niti pisec kriminalk,
je Čast zmes različnih
žanrov, predvsem pa je
prikaz nesmiselnosti in
usodnosti zakoreninjenih
tradicionalističnih vrednot.
– Maja Grobelšek, Dnevnik
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Colum McCann

Transatlantik
roman
prevod Maja Ropret
trda vezava / 272 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-274-318-5 / 17,95 EUR

Colum mojstrsko plepleta
tihe, a nič manj silovite
usode z velikimi dogodki ter
ostri občutljivost dejanj, ki
se lahko hitro obrnejo v svoje
nasprotje, če tako zahteva
situacija. ... navdihujoče in
slogovno izpiljeno branje za
sladokusce.
– A. P., Nedeljski dnevnik

Tri zgodovinske osebnosti, tri različna obdobja irske in
svetovne zgodovine. Colum McCann jih prek štirih generacij
žensk istega rodu na obeh straneh Atlantika – Lily, Emily,
Lottie, Hannah – s precizno občutljivostjo in tiho silovitostjo
stke v zgodbo o ljudeh, ki jih tok zgodovine zanese v
nepričakovane smeri, in trenutkih, ki kljub svoji neznatnosti
zmorejo vzvalovati čas, prostor in spomin. Zgodbe o intimnih
hrepenenjih, bolečinah, radostih, postavljenih ob bok usodnih
zgodovinskih mejnikov.

Naj se širni svet vrti

Zoli

roman
prevod Jure Potokar
gibka vezava / 238 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-665-360-2 / 27,95 EUR

Lik naslovne junakinje je navdihnila življenjska zgodba
slovaško-romske pesnice Papuszke, s katero se je avtor srečal v
knjigi Pokoplji me pokončno Isabel Fonseca (v slovenščini je
izšla prav pri založbi Sanje).
Roman s pomočjo glasov več pripovedovalcev zariše
zgodovino velikega dela 20. stoletja, kot so jo doživljali Romi
v Vzhodni Evropi – od holokavsta preko poskusov asimilacije
v socializmu pa vse do danes.

Plesalec
razprodano

V njegovih nogah je bilo več divjosti kakor miline, več intuicije kakor
intelekta, več duha kakor znanja, plesal je še z nečim poleg svojega
telesa – ne samo z obrazom, prsti, dolgim vratom, ustnicami, ampak
nečim neotipljivim, nepojmljivim, z nekakšnim kinetičnim besom in
duhom.

roman
prevod Alenka Ropret
gibka vezava / broširana izdaja / 431 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-676-795-8 / 33,95 EUR (trda vezava)
ISBN 978-961-274-008-5 / 12,99 EUR (broširana vezava)

Plesalec je romansirana pripoved o življenju ruskega baletnika
Rudolfa Nurejeva (1938–1993) in obenem literarna umetnina
visokega razreda. Je pestra in zanimiva pripoved o enem
največjih plesalcev 20. stoletja, Rudolfu Nurejevu, ki se jo
vsekakor splača prebrati.

Roman, ki ga ne smete prezreti! ... Zelo priporočam! Branje je užitek.
– Žana Kapetanovič, Jana

Colum McCann (1965)

McCann v romanu preplete zgodbe številnih navidez
nepovezanih posameznikov, ki jih nepričakovano združijo
upanje, lepota in vrvohodčev ‘vizualni prekršek stoletja’, s tem
pa ustvari izjemno alegorijo posledic 11. septembra. Za knjigo
je leta 2009 prejel ameriško nacionalno knjižno nagrado za
leposlovje, Amazon.com pa jo je proglasil za knjigo leta 2009.

Rodil se je v Dublinu in tam tudi odrasel. Izobraževal se je na Rathmines College
of Commerce, nato pa leta 1986 zapustil Irsko in dve leti s kolesom potoval po
Ameriki. Med tem časom se je preživljal z najrazličnejšimi priložnostnimi deli,
nato pa začel delati kot novinar.

Po mnogih letih novinarskega dela na Irskem (Herald, Evening Press, Connaught
Telegraph) in v Ameriki (United Press International, The New Yorker, The New
York Times Magazine, Atlantic Monthly, GQ) se je ustalil v New Yorku, kjer z
ženo in otrokom živi tudi danes.
Colum McCann velja za enega najbolj nadarjenih piscev svoje generacije na
Irskem. Za svoja dela je prejel več nagrad na Irskem in Veliki Britaniji.

Ogromno rokopisov na
romske teme preberem, a
nobeden me ni nikoli tako
globoko ganil kot pretresljiva
zgodba o Zoli.
– Ian Hancock, romski
aktivist in pisatelj
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Chimamanda Ngozi Adichie

Amerikanka
roman
prevod Gabriela Babnik
broširana vezava / 496 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-274-311-6 / 17,95 EUR

Roman Amerikanka je pisateljičina zgodba, zasnovana
skoraj na avtobiografskih dejstvih. Kolikor je roman vodilne
nigerijske pisateljice pripoved o boleči integraciji temnopolte
ženske v ameriško družbo in s tem njeno dozorevanje,
postajanje, razvijanje preživetvenih strategij, neredko s
feminističnimi poudarki, je hkrati tudi roman o na novo
porajajoči se afriški gospodarski moči.

Najbolj hvalevredna specifika romana je prav v nezadržnem, izjemno
smešnem satiričnem izrekanju o vsem, kar je avtorico, ki je tudi sama
nosila čevlje nigerijske imigrantske študentke v ZDA, tam zbodlo.
- Petra Meterc, Radio Študent

Vsi moramo biti feministi
esej
prevod Alenka Ropret
broširana vezava / 48 strani
zbirka KIOSK
ISBN 9789612744816 / 5,00 EUR

Spol, kot se izraža dandanes, je ena sama krivica. Jaz sem
jezna. Vsi mi bi morali biti jezni. Jeza je v zgodovini pogosto
spodbudila pozitivne spremembe. In poleg tega, da sem jezna,
sem tudi optimistična, ker močno verjamem v sposobnost
ljudi, da se lahko spremenijo na bolje.

Adichie je na zelo enostaven način, brez filozofskih teorij, spregovorila
o problemu spola v današnjem času. Brez obremenjenosti pojmov, ki
govorijo o feminizmu, je želela povedati, da je v današnjem svetu s
spolom nekaj narobe.
- Urška Henigman, Radio Slovenija

Škrlatni hibiskus
roman
prevod Gabriela Babnik
broširana vezava
zbirka SANJE ROMAN

IZIDE DECEMBRA 2017

Romaneskni prvenec Purple Hibiscus (Škrlatni hibiskus) je
nigerijsko pisateljico naglo prikupil obči in kritiški javnosti.
Je prelep roman, ki občuteno izmeri čustveno bolečino, krče
odraščanja, vsiljeno tišino medosebnih odnosov, izmuzljivo
obljubo skorajšnje svobode … Mehak glas Adichiejeve
v romanesknem prvencu danes renomirane književnice
pripoveduje o kompleksnih družinskih razmerjih, usodi in
deželi, ki se je mir vztrajno izogiba.

Polovica rumenega sonca
roman
prevod Gabriela Babnik
trda in broširana vezava / 448 strani
zbirka ROMAN SANJE, zbirka AFRIKA
ISBN 9789616653633 / 30,00 EUR (trda vezava)
ISBN 978-961-6653-62-6 / 17,95 EUR (broširana vezava)

Roman je postavljen v Nigerijo v šestdesetih letih dvajsetega
stoletja, v čas državljanske vojne in genocida v Biafri (naslov
se nanaša na biafrsko zastavo). Avtorica virtuozno prepleta
življenjske zgodbe petih pretanjeno dodelanih likov. Na begu
pred nigerijskimi četami in v strahu pred smrtjo se njihova
načela in ideali znajdejo na težki preizkušnji. Takrat vsak od
njih pokaže svoj pravi obraz.

Chimamanda Ngozi Adichie je znova na nebo odložila vrsto
pomenljivih oglenih vprašajev. V državljansko vojno vsajena
pripoved se je z avtorico zavihtela na zmagovalno mesto – leta 2007
je prejela britansko književno nagrado orange; pozneje so literarno
predlogo pregnetli v zgodbo na velikem platnu.
Tragična, dramatična, ingeniozna epopeja z bujno vročičnimi
poudarki. - Tjaša Koprivec

Prinesite srce.

Dan Chimamande
15. september 2018

- 50 %
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Maylis de Kerangal

Pokrpajmo žive

roman
prevod Ana Barič Moder
trda in broširana vezava / 184 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-274-473-1 / 24,95 EUR (trda vezava)
ISBN 978-961-274-474-8 / 16,00 EUR (broširana vezava)

Popolnoma harmonično
delo, ki se tako nežno in
tako neizprosno dotakne
vseh čutov, ki tako vsiljivo
in tako domačno izvablja
raznotera čustva.
- Damjan Zorc, Peripetije

Maylis de Kerangal (1967)
je od leta 2000 objavila devet
romanov, ki so ji prinesli številne
ugledne literarne nagrade
(med drugim Prix Médicis za
Naissance d’un pont). Najbolj
cenjen med kritiki in bralci je
ravno Pokrpajmo žive (Réparer
les vivants, 2014), za katerega je
med drugim prejela Grand prix
RTL-Lire, Roman des étudiants
– France Culture Télérama, Prix
Orange du Livre in Prix Relay.
Avtorica bo gostja prihajajoče
Fabule, od 2. do 10. marca 2018.

Roman Pokrpajmo žive je zaradi svoje tematike izrazito aktualen
in kot tak odločno nagovarja (tudi) slovenskega bralca; obravnava
namreč etične, filozofske in strokovne dileme, povezane z darovanjem
organov. Gre za vrhunsko delo, ki je kljub specifičnosti tematike
globoko univerzalno, saj se na senzibilen in pronicljiv način loteva
občečloveških vprašanj, povezanih s krhkostjo življenja, žalovanjem
in upanjem.

Maylis de Kerangal
Na tej točki noči
roman
prevod Jedrt Maležič

IZIDE FEBRUARJA 2018

V strnjenem besedilu nam avtorica z značilno stvarnostjo in
pronicljivostjo predstavi boleče aktualno tematiko begunske
krize. V romanu so predstavljeni presunljivi trenutki temne
realnosti Sredozemskega prostranstva, v katerem so za vedno
ugasnila preštevilna nedolžna življenja. Trinajstega oktobra
leta 2013 je več kot petsto ljudi svoje sanje zaupalo razmajani
in dotrajani ribiški barkači. Njihov cilj je Eldorado, Evropa,
sanjana kot kraj svobode in pravic, ki jih bo sprejel odprtih
rok, a se je takšne iluzije podrle kot hišica iz kart. Križev pot
proti obljubljeni deželi je v temni jesenski noči terjal svoj
davek, ko so razburkani valovi Sredozemskega morja za vedno
pogoltnili življenja tristo petdesetih žensk, moških in otrok.

Haruki Murakami
Norveški gozd
roman
prevod Nika Cejan
broširana vezava / 352 strani
zbirka ROMAN SANJE
ISBN 978-961-274-151-8 / 14,99 EUR (broširana)

Spominjanje je obenem edini način, da razčisti s trpkostjo, ki
so mu jo pustila leta študija v Tokiu. Roman o odraščanju, s
katerim je Murakami že takoj po izidu leta 1987 postal kultni
sodobni japonski pisatelj.
Haruki Murakami, rojen 12. januarja 1949 v Kobeju, je brez
dvoma eden največjih sodobnih japonskih piscev. S svojimi deli je
zaznamoval tako japonsko kot tudi svetovno književnost.
Dobitnik številnih literarnih nagrad je tudi gostujoči profesor na
univerzi Princeton.

Inazo Nitobe

Bushido: kodeks samuraja
dokumentarna literatura
prevod Aleksander Mermal
trda in broširana vezava / 144 strani
zbirka DOKUMENTA
ISBN 978-961-274-024-5 / 21,95 EUR (trda vezava)
ISBN 978-961-274-025-2 / 8,99 EUR (broširana vezava)

Bushido: Kodeks samuraja je dokument svojega časa;
kot besedilo, ki zmore močan odmev, ponudi vpogled v
spoznavanje (in še pomembneje, razumevanje) Vzhoda. Delo
Inaza Nitobeja (1862–1933) je eno od besedil, na katerih
je Japonska gradila militantni fašizem sredine dvajsetega
stoletja (kar je Nitobe obžaloval, saj je bil po prepričanju veren
pacifist), in eden od zapisov, ki more pojasniti, od kod izvira
marsikateri sodobni stereotip o Japonski in jih tako vestno
slabi.

V svojih delih se vedno
znova loteva odtujenosti,
osamljenosti in izgube. Te
občutke na melanholičen, a
presenetljivo nedepresiven
način, opisuje s svojevrstno,
ponavljajočo se simboliko in
izleti v surrealizem.
– Radio Študent
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Natsume Soseki

Shusaku Endo

roman za odrasle
prevod Iztok Ilc
gibka vezava / 288 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-274-041-2 / 18,95 EUR

zgodovinski roman
prevod Iztok Ilc
trda in broširana vezava / 272 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-274-454-0 / 30,00 EUR (trda vezava)
ISBN 978-961-274-455-7 /18,00 EUR (broširana vezava)

Koprnenje

Sōseki je utelešenje
sodobnega japonskega
romanopisca, resnično
veličasten
predstavnik naroda.
– Haruki Murakami
Sanjsko zmehčana,
halucinacijam podobna
zgodba, v kateri mrgoli
prefinjenih detajlov ...
Pisava, ki preseneti s svojo
premišljeno zadržanostjo in
razkošnostjo.
– Igor Bratož, Delo

Koprnenje je klasično delo japonske književnosti,
najodmevnejši literarni izdelek velikana, ki hkrati velja za
kanonsko delo (tudi zunaj japonske dežele). Roman, ki ga
snuje dozorelo, o skušnjavi mišljenja prepričano mojstrsko
pero, stika ekonomijo ideje in besede in občuteno razgrinja
človekova temeljna (po)želenja.
Natsume Soseki (1867−1916) ali t. i. japonski Charles Dickens, je eden
najpomembnejših japonskih pisateljev. Zgodovina ga opisuje kot strojilca literarnih
tokov, ki so navdihovali mnogoštevilne prihodnje rodove. Bil je mojster haikuja,
pisec pripovedk in pesnik. Kot avtor kratkih zgodb in romanov je pogostoma
raziskoval kompleksne odnošaje med japonsko kulturo in zahodnim zvokom.

Yasunari Kawabata

Snežna dežela
roman
prevod Iztok Ilc
gibka vezava / 160 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-6767-30-9 / 19,95 EUR

Glavna lika pripovedi sta Shimamura, estet srednjih let, in
gejša Komako. Njuno nestalno razmerje je umaknjeno na
osamljeno prizorišče, kjer so zime dolge, temne in tihe.
Yasunari Kawabata (1899–1972 ) je leta 1968 postal prvi japonski pisatelj, ki
je prejel Nobelovo nagrado za literaturo. Nagrado so mu podelili “za pripovedno
izpopolnjenost, ki s prepričljivo občutenostjo izraža bistvo japonskega duha”.
Njegova dela združujejo lepoto starodavne Japonske s sodobnimi smernicami
življenja, njegova proza prepleta realizem z nadrealističnimi vizijami. Njegove
knjige so pogosto označili kot melanholično obarvani lirizem, tematsko nemalokrat
obravnavajo izgubo ter mesto spolnosti v kulturi in zasebnem življenju
posameznikov.

Samuraj

Endov izjemni roman sloni na skoraj pozabljenem poglavju
japonske zgodovine. Ves čas ostaja zvest zgodovinskim
dejstvom, hkrati pa pot odprave pretvori v ganljivo pripoved
o duhovnem potovanju. Hasekura Rokuemon, podeželski
samuraj, ki ga politika potegne iz anonimnosti in nastavi za
vodjo odprave, se iz lojalnosti do svojega fevdalnega gospoda
sooči z mnogimi preizkusi, vključno s sprejetjem nenavadne,
tuje religije, krščanstva ...
Shusaku Endo (1923−1996), eden najpomembnejših japonskih pisateljev 20.
stoletja, pri nas poznan po romanu Molk, na književni način obdela izjemno
zanimivo poglavje iz svetovne zgodovine. Ena prvih japonskih odprav je v
Evropi precej pozornosti požela že v svojem času, pozneje, tudi na Japonskem, pa
utonila v pozabo.

Kenzaburō Ōe

Izvrsten opis dveh
diametralno nasprotnih
filozofsko-religioznih
eksistencialnih leg,
vzhodne, ki temelji na
trdni hierarhiji, poslušnosti
in časti, ter zahodne, ki z
ekonomskim in verskim
kolonializmom z mečem in
križem podjarmlja in pobija
ljudstva.
– Tanja Lesničar Pučko

Potrgajte poganjke,
postrelite otroke
roman
prevod Iztok Ilc
gibka vezava / 192 strani
ISBN 978-961-274-315-4 / 15,95 EUR

Potrgajte poganjke, postrelite otroke spada med skorajda obvezna
branja. Zaradi drugačnosti, izvirnega sloga, avtorjevega povojnega
obračuna z vojno, privlačne zapletenosti vsega, kar je želel povedati
na papirju in obenem krute preprostosti, ki iz napisanega vabi k
razmisleku. Delo, s katerim je Ōe izjavljal stališče. V resnici ne gre
za otroke. Ōejeva kritika družbe seže v produkcijo zla, ki ne naredi
ničesar, da bi bilo bolje.
– Tomaž Bešter, Konteksti

To je gotovo ena najbolj
črnih, pesimističnih, temnih
knjig, kar jih boste v
življenju držali v rokah.
– Valentina Plahuta Simčič
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Michal Viewegh »UDOVITI PASJI »ASI

Foto: Jan Zátorský

Drage dame, tole je moj ljubezenski roman.
To je sliπati dobro, kaj? Ljubezenski romanËek z vsem,
kar spada zraven, bi rekel Oliver. Roman je predvsem
o njem. Pa tudi malo o Jeffu, Richardu in Robertu ...

Michal Viewegh

Morda sem znal posluπati? Vsekakor sem poËaπËen,
kadar mi kdo reËe, da znam opisovati
æensko
duπo. (1962)
MICHAL
VIEWEGH
Viewegh
študiral
češki jezikËeπka
in pedagogiko
Neki Ëeπki kritik je o meni celo napisal,
dajesem
najboljπa
ter sprva služboval kot učitelj, nato je bil
pisateljica.

»UDOVITI PASJI »ASI

- Michal Viewegh

»eπka Bridget Jones.
- Vesna Milek

urednik literarne založbe. Dandanašnji se
preživlja kot pisatelj. Njegova dela izhajajo v
impozantnih nakladah in so prevedena v
enaindvajset jezikov. Vieweghove literarne
predloge so navdihnile štiri uspešne filme,
dva sta v produkciji. Dve deli sta bili prirejeni
za odrsko uprizoritev.
Konec koncev so to samo besede, jezik moškega
sveta, neločljiv od moških enako kot recimo
prostata ali brki. Aneta razume, da so moške
vulgarnosti večinoma samo radosten odmev
ženskosti, zato se nič kaj posebej ne zgraža nad
njimi. ...

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Mislim, da je primarni cilj
pisatelja pripovedovati zanimive
zgodbe in hkrati prinašati
resnično sporočilo v svet.
- Michal Viewegh

… Kaj pa tvoja lastna možatost, te istočasno prešine. Ja, odgovoren si,
nepodkupljiv in skoraj vedno govoriš in pišeš, kar zares misliš, ne da bi
se oziral na posledice – ampak podobno načelen znaš biti samo takrat,
ko se dana stvar ne tiče tvojega penisa ali želodca. Dobro poznaš svojo
nezadržanost, svojo nezmožnost, da bi se uprl skušnjavi, bodisi da je to
dijakinja, ki flirta, ali recimo samo tablica čokolade. Tvoj notranji boj,
se v duhu zasmeješ, v takem primeru nikoli ne traja dlje kot tri
minute. Za vsako najmanjšo bolečino strahopetno vzameš tableto;
ravno zdaj te po dveh fernetih peče zgaga, leva rama te boli in ustnice
imaš čisto suhe, moral bi si jih namazati s kamiličnim balzamom. In
tako naprej. Tvojo moškost sta že zdavnaj načela uživaštvo in
komodnost.

Nostalgičen spomin na leta,
ko smo si poleg režima delili
tudi vse, kar je bilo povezano
s kampiranjem na Jadranu.
- Revija O osebnosti

»Prefinjena zgradba, hiter potek zgodbe, besedni in situacijski
humor in ne nazadnje avtorjeva sposobnost empatije že
tradicionalno zagotavljajo branost njegovih knjig. Viewegh je
tokrat brezkompromisno oster.«
MF Dnes

Češki naslednik Nicka Hornbyja.
- Vesna Milek, Sobotna priloga

»Ko bralec osvoji prve strani podrobnih opisov, ga popolnoma
vsrkajo avtorjevi zapleti in dovtipi, s katerimi se neprestano
poigrava in vsled katerih zgodbo spretno pripelje do
utemeljenega konca.«
Lucia Kulihová, Týždeň

Viewegh je pisateljski fenomen
izjemnega formata ... Letoviščarji,
ki so šli na počitnice, kakršne si
lahko privošči največ ljudi, torej
»poceni in nekam na morje«, pa
so seveda tema, znotraj katere se
zlahka znajdemo.
- Revija Naša lekarna

Takojšnja uspešnica, ki jemlje dih. Roman za moške se je s
prek sto tisoč prodanimi izvodi v rekordnem času povzpel na
češki olimpski vrh. Vieweghova literarna zvezda poslej še
smeleje žari …

23,95 €
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Michal Viewegh

ENEGA NAJBOLJ

NA©EGA »ASA,
AVTORJA USPE©NIC

»UDOVITI
ROmAN
IGRA

PASJI ËASI
zA žENSKE

NA IzLOËANJE

Michal Viewegh

9,99 €

Michal Viewegh Michal Viewegh

Roman za
moške

roman
prevod Nives Vidrih
broširana vezava / 240 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN: 978-961-6653-83-1
8,99 EUR

roman
prevod Nives Vidrih
broširana vezava / 224 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN: 978-9616653-82-4
8,99 EUR

Čudoviti pasji časi so
humorna družinska
kronika s številnimi
avtobiografskimi
primesmi iz obdobja
češkega socializma.

Bivše Teslo, tokrat
bivša Laurina
ljubezen, se cvre v
hudih ljubezenskih
mukah. Pa ne zato,
ker je Oliver (Teslo)
nekoč nekaj imel
z Laurino mamo
ali ima kakšno leto
»viška«. Zapletati
se je pričelo šele, ko
se je par zbližal in
ju je pričel pestiti
ljubi vsakdan. Laura,
mlada urednica
Zaupnih pisem
v ženski reviji, je
ugotovila, da ga
Oliver preveč rad
srka, po vrhu pa
ima še »pri roki«
Nastavljačico.

roman
prevod Anjuša Belehar
trda in broširana vezava /
205 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN: 978-961-6767-31-6
23,95 EUR (trda vezava)
ISBN 978-961-92533-6-6
9,99 EUR (broširana vezava)

Roman Čudoviti
pasji časi (1992) vse
do danes velja za
Vieweghovo najboljše
delo, zanj je dobil
tudi prestižno češko
literarno nagrado
Jiřija Ortena. Samo
na Češkem je bilo
doslej prodanih že
več kot 160 tisoč
izvodov.

BRALSKA POSLASTICA

DUHOVITIH PISATELJEV

Letoviscarji_ovitek.indd 1

Roman za
ženske

Čudoviti pasji
časi

Ljubiti sicer sploh ni težko, za to ni treba
človeku nič vedeti in nič znati, dovolj je, da se
prepustiš tej sili. Ljubezen je težko prebuditi – v
sebi in v drugem, se zaveda Aneta. Da se
pregrizeš skozi začetni komplicirani štadij, da se
brez nezgode prebiješ skozi vsa težavna
kvalifikacijska kola: skupno življenje, prvi
skupni dopust in tako naprej. Da se prebiješ
skozi vse posteljno-kuhinjske preizkušnje, da ti
uspe v vseh večnih intelektualno-socialnih
kvizih: …

www.sanje.si
www.sanje.si

Composite

»Prvič, to seveda ne
bo nikakršen potopis,«
je ugovarjal Max,
»drugič pa, poglej kako
trenutno živim.
Cel dan sem zaprt
sam doma in pišem.
Če že grem zvečer s
kom na pijačo, so to
skoraj vedno sami
gnusni literati kot ti.
Pesniki. Devianti.
Imam sploh kdaj
priložnost spoznati
kakšne normalne,
zdrave navadne ljudi,
o katerih bi lahko
pisal? Samo v dveh
primerih -« si je Max
sam odgovarjal, »ko mi
poštarica prinese kaj
priporočenega - ali pa
na potovanju. Edini
človek, ki ga nekoliko
poznam, je turist.«

Velikost stanovanja se odraža tudi na tebi, na
tem, kako se vedeš: za tvojimi na videz
ciničnimi besednimi ekshibicijami je
negotovost. Sebe in njih prepričuješ, da tole
socialno stanovanjce sploh ni pustilo pečata na
tvoji samozavesti. Pretvarjaš se, kot bi tudi ti
sam imel dimenzije palčka. Če bi živel v
spodobnejšem stanovanju, bi se lahko obnašal
bolj dostojno. Ne bi govoril o Camusu in
Masaryku. Ne bi se tako hitro napil. Ne bi
odpiral francoskega konjaka, ki si ga marca
dobil od žene za rojstni dan. Razbiješ kozarec,
vendar ne dovoliš kolegicam, da bi skušale
črepinje pospraviti namesto tebe. …

Michal Viewegh
v svojem Romanu
za moške razgalja
raznovrstne
razsežnosti
medčloveških
odnosov: odnose v
družini med bratoma
in sestro, odnose
med zakoncema,
odnose med očetom
in hčerjo, med
žensko in njenim
ljubimcem, odnos do
umirajočega, različne
odnose moških do
ljubic oz. plačljivih
žensk.
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Letoviščarji

roman
prevod Bojana Maltarič
broširana vezava / 304 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN: 978-961-6653-84-8
9,99 EUR

Viewegh s skupino
čeških turistov
različnih starosti in
zanimanj uprizori
melanholično
komedijo o bedi
in banalnosti
medčloveških
odnosov. Vieweghova
ironija in samoironija,
presenetljiva
natančnost in
verjetnost njegovih
opisov človeške
dvoličnosti ter
mnoge utesnjujoče
situacije, v katerih se
znajdejo sopotniki,
nam naslikajo
zanimiv in realističen
odsev dogajanja v
družbi, od grotesk
do prizorov pravega
junaštva.

Michal Viewegh

Angeli
vsakdanjega
dne

roman
prevod Bojana Maltarić
gibka (poltrda) vezava / 128
strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN: 978-961-6653-55-8
18,95 EUR

Po avtorjevih besedah
je to delo »spretna
zgodba o ljudeh,
angelih in umiranju
... knjiga o nas vseh.
Naš čas je odmerjen,
vendar se vztrajno
obnašamo, kot da bi
bili nesmrtni«.

Michal Viewegh

Michal Viewegh

Primer
Biosoproga
nezveste Klare roman
roman
prevod Nives Vidrih
trda in broširana vezava /
205 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-6767-11-8
9,99 EUR (broširana vezava)
ISBN: 978-961-6767-10-1
22,95 EUR (trda vezava)

Zasebnega detektiva,
čigar praška pisarna
je specializirana
predvsem za
zasledovanje
nezvestih partnerjev,
popularni pisatelj
Norbert Černý
nekega dne zaprosi
za sestanek. Roman
ni samo duhovita
samoironična
refleksija tako
imenovanega
uspešnega pisatelja,
ampak predvsem
rafinirano sestavljena
zgodba o ljubezni,
prijateljstvu in
ljubosumju.

prevod Anjuša Belehar,
Jernej Juren
trda in broširana vezava /
176 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-274-046-7
23,95 EUR (trda vezava)
ISBN 978-961-274-146-4
5,99 EUR (broširana vezava)

Še eno literarno
dete češkega magika
postreže z drvečimi
besednimi zavojčki.
Tokrat nas posrka
v sunkovito zgodbo
o sijajno uspešnem
pisatelju in mladi, v
biodimenzijo prebujeni
soprogi. Inteligentno
provokativno in
fantastično humorno
čtivo za Vieweghove
sledilce. Duhovita in
mestoma osupljivo
predrzna Biosoproga
(Vieweghova
avtobiografska sestavina
je v tem romanu bojda
neovrgljiva) se sprehaja
po robu, ki mu velja
zvesto slediti.

Michal Viewegh

Mafija v Pragi

roman
prevod Anjuša Belehar
trda in broširana vezava /
336 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN: 978-961-274-207-2
25,95 EUR (trda vezava)
ISBN 978-961-274-208-9
14,99 EUR (broširana vezava)

Na videz nezapleteno
branje se izkaže
za mnogoplastno,
kompleksno tkanje,
ki s potezami
neusmiljene satire
nariše nevarno
resnično sliko češke
stvarnosti. Mafija
v Pragi je deležna
vzklikajočih kritik
in vztrajne prevodne
zavzetosti.
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Zbogom, orožje

George Orwell

V kitovem trebuhu
Totalitarizem je odpravil svobodo misli do take mere, kot je svet še ni videl. In treba se je
zavedati, da njegov nadzor misli ni samo negativno, temveč tudi pozitivno opredeljen.
Ne samo, da prepoveduje izražanje – celo mišljenje – nekaterih misli, temveč tudi
narekuje, kaj je treba misliti; izgradi ti ideologijo, se trudi polastiti tvojega čustvenega
doživljanja in vzpostavi pravila ravnanja. In kolikor je le mogoče, te osami od
zunanjega sveta, zapre te v umetno vesolje, v katerem nimaš meril primerjave. Skratka,
totalitarna država se trudi nadzorovati misli in čustva svojih državljanov vsaj tako
celovito, kot nadzoruje njihova dejanja.
MARAKEŠ

New Writing, božič 1939

IZIDE DECEMBRA 2017
prevedla Maja Ropret

V KITOVEM TREBUHU

11. marec 1940

SPOTOMA ZABELEŽENO

Time and Tide, 30. marec in 6. april 1940

LITERATURA IN TOTALITARIZEM Radijska oddaja, 21. maj 1941
KDO SO VOJNI ZLOČINCI?

Tribune, 22. oktober 1943

SO SOCIALISTI ZMOŽNI SREČE? Tribune, 24. december 1943

ZAPISKI O NACIONALIZMU Polemic: A magazine of Philosophy, Psychology &
Aesthetics, št. 1,
[oktober] 1945

SVOBODA TISKA

London, 17. avgust 1945; New York, 26. avgust 1946
MAŠČEVANJE JE KISLO

Tribune, 9. november 1945

TI IN ATOMSKA BOMBA

Tribune, 19. oktober 1945
KAJ JE ZNANOST?

Ilustracija Nahid Kazemi

Tribune, 26. oktober 1945

KATASTROFIČNI GRADUALIZEM

C. W. Review, november 1945

KNJIGE NASPROTI CIGARETAM

Tribune, 8. februar 1946
PRED NOSOM

Tribune, 22. marec 1946

EVROPSKI ENOTNOSTI NAPROTI
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Predsednik Kostarike, don Pepe Figueres, je rekel:
»Edino, kar gre tukaj narobe, je vse.«
In je leta 1948 ukinil oborožene sile.
Številni so oznanjali konec sveta ali vsaj konec Kostarike.
Toda svet se je še naprej vrtel, Kostarika pa se je rešila pred
vojnami in državnimi udari.
– Eduardo Galeano, Otroci dni: 1. december.
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Eduardo Galeano

Otroci dni

zgodovina
prevod Gašper Kralj in Tina Malič
gibka vezava / 448 strani
zbirka DOKUMENTA
ISBN 978-961-274-271-3 / 24,50 EUR

Zaradi njegovih knjig, ki
že več desetletij opozarjajo
na nevarnosti in trike
neoliberalnega kapitalizma,
so ga dolgo preganjali, zdaj
pa je eden najbolj cenjenih
latinskoameriških pisateljev.
– Bojan Glavič, Nedeljski
dnevnik
… v doživeto angažiranem
literarnem slogu za vsak
dan leta postreže z zgodbo,
v kateri tako ali drugače
osvetli kako krivico, ki smo
ji bili priča skozi zgodovino,
ali pa postreže s kako
pozitivno prigodo, ki še
vedno vpliva upanje v boljši
svet. Jedrnato.
– Samo Rugelj, Vikend

Otroci dni, svojevrsten koledar človeške zgodovine, je
Galeanovo najrazkošnejše in najbolj poetično delo. Radosten
koledar svetih in prekletih je knjiga navdiha za vse, ki se
bojujejo proti tiraniji, pohlepu in amneziji. Vsak dan prinaša
zgodbo, pa naj bo to potovanje, praznik ali tragedija, ki se
je prav res zgodila na ta dan, v več vekih in na mnogoterih
koncih sveta. Zgodovinska knjiga, domiselno zasnovana kot
koledar, je velik humanistični zaklad, ki nam pokaže, kako
živeti in kako se spominjati.
Med drugim izvrže, kako da je Eratosten že leta 234 pr. n. št.
izračunal obseg zemlje in se zmotil le za 90 kilometrov, da je
Aristotel pisal o ženski kot o nepopolnem moškem, Tomaž
Akvinski pa kot o napaki narave, da je po podatkih Svetovne
zdravstvene organizacije homoseksualnost do leta 1990 veljala
za duševno bolezen, da je na pogreb Karla Marxa pridrla
“množica” enajstih ljudi, vključno s pogrebnikom, da je vlada
ZDA šele leta 2008 Nelsona Mandelo zbrisala s seznama
nevarnih teroristov, da vsaka dva tedna umre en svetovni
jezik, da so se Brazilci uprli diktaturi, ki je prepovedovala
poljubljanje, da je veliki perzijski vezir Abdul Kasem Ismael
knjige zavaroval pred vojno s potujočo knjižnico na hrbtu
štiristo kamel, in kako je nepremagljivi tekač Emil Zátopek
čez noč iz polkovnika postal pometač.
Eduardo Galeano (1940–2015)

Bil je urugvajski novinar in pisatelj, eden
najuglednejših v Latinski Ameriki. Že v zgodnjih
najstniških letih je ustvarjal svoje prve politično
obarvane stripe, v zgodnjih 60-ih pa je začel delati
kot novinar. Zaradi političnih prepričanj je moral
večkrat zapustiti Urugvaj, od leta 1985 pa je do svoje
smrti, 13. aprila 2015, živel v Montevideu.

Galeano je izjemno plodovit avtor, napisal je več kot štirideset knjig, še vedno pa
redno piše za več periodičnih publikacij. Njegova najbolj znana dela, med katera
sodijo Odprte žile Latinske Amerike, Narobe: šola narobe sveta in Otroci dni
presegajo običajne literarne žanre, saj združujejo leposlovje, novinarstvo, politične
analize in zgodovino.

Odprte žile Latinske Amerike
Edine besede, ki si zaslužijo obstoj, so tiste, ki so boljše od molka.
– Eduardo Galeano

zgodovina
prevod Gašper Kralj in Tina Malič
gibka vezava / 383 strani
zbirka DOKUMENTA
ISBN 978-961-6767-96-5 / 33,95 EUR

Odprte žile se berejo kot kriminalni roman. V njem je glavni
osumljenec znan. Trik je le v tem, da je res storil popoln zločin.
– Gašper Kralj, prevajalec

Eduardo Galeano je knjigo napisal leta 1971, ko je delal kot
novinar in urednik. Dve leti po izidu je v Urugvaju oblast
prevzela vojaška hunta, zaradi katere je Galeano moral
zapustiti državo. Ker knjiga izraža levičarska prepričanja, je
bila prepovedana pod desničarskimi vojaškimi oblastmi v
Čilu, Argentini in Urugvaju. Za ponovno priljubljenost knjige
je leta 2009 poskrbel venezuelski
predsednik Hugo Chávez, ko jo je podaril ameriškemu
predsedniku Baracku Obami.

Narobe: Šola narobe sveta
Tisti, ki dela, nima časa,da bi služil denar.
– grafit v Montevideu

zgodovina
prevod Gašper Kralj in Tina Malič
gibka vezava / 304 strani
zbirka DOKUMENTA
ISBN 978-961-274-043-6 / 29,95 EUR

V veselje mi je, da bo ta knjiga izšla v Sloveniji.
Tudi knjigo to veseli: pravi, da hoče hoditi naokrog, saj tako
potrjuje, da ta narobe svet v trebuhu nosi drugačen mogoč svet,
ki je zdaj res še čisto majcen, vendar počasi raste prek meja
zemljevidov in časov. Lepa hvala vsem v Sloveniji, ki so nama,
knjigi in meni, dali to veselje.
– Eduardo Galeano (21. julij 2011)

Galeanova knjiga je
svojevrsten spomenik
Latinski Ameriki, spomenik
njeni krvavi zgodovini in
njenim ljudem, ki so jim
zobe v vrat najprej zasadili
Evropejci, zatem pa še
ameriški kolonizatorji. Je
knjiga, ki do potankosti
razgalja uničujoče
delovanja gangsterskega
monopolističnega
kapitalizma.
– Branko Soban, Delo
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Ernesto Che Guevara

Motoristov dnevnik :
zapisi s potovanja

družboslovje
prevod: Urša Červ in Tina Malič
gibka / broširana vezava / 255 strani
zbirka DOKUMENTA
ISBN 978-961-6653-96-1 / 24,95 EUR (gibka) / ISBN 978-961-92533-4-2 / 8,99 EUR
(broširana)

Potovanje, številna
potovanja. Ernesto
Guevara v iskanju
dogodivščin, Ernesto
Guevara v iskanju
Amerike, Ernesto Guevara
v iskanju Cheja. Na tem
potovanju potovanj je
samota našla solidarnost,
“jaz” se je spremenil v “mi”.
– Eduardo Galeano

Che je bil
v Sloveniji
avgusta 1959.

»Navdih za vsakega človeka, ki ljubi svobodo.« - Nelson Mandela

Guevara in Granados sta se na potovanje odpravila brez
denarja. Tomas, mlajši Granados, jima je posodil svoj motor
»Vsemogočni« in prijatelja sta krenila na pot 29. decembra
1951 zgodaj zjutraj. Vozil je Alberto, Ernesto pa je sedel na
zadnjem sedežu. Poleg njune teže je moral motor nositi tudi
torbe in nahrbtnike.

Bolivijski dnevnik
družboslovje
prevod Jadran Sterle
gibka / broširana vezava / 255 strani
zbirka DOKUMENTA
ISBN 978-961-6653-89-3 / 24,95 EUR (gibka)
ISBN 978-961-92533-3-5 / 9,99 EUR(broširana)

Che je bil najpopolnejše človeško bitje naše dobe.
– Jean-Paul Sartre

Opis zadnjega obdobja življenja legendarnega
južnoameriškega revolucionarja Che Guevare v bolivijskih
pragozdovih, kamor se je umaknil s skupino ljudi, ki jih je uril
za gverilski boj, pred ameriško obveščevalno službo.
Američani so 9. oktobra 1967 Che Guevaro izsledili in kasneje
ubili v majhni, skriti in pozabljeni vasi Igueras.

Florence Hartman

Žvižgači

IZIDE JANUARJA 2018

Uvodna beseda Matej Šurc

Kdo so žvižgači? Ljudje, ki so pri svojem delu priča
nezakonitim ali nevarnim dejanjem drugih. Čeprav jih
klavzule zavezujejo k varovanju zaupnih podatkov oziroma k
molku, prižgejo rdečo alarmno luč. Čeravno s tem ogrozijo
svojo kariero in službo, včasih tudi svobodo in celo življenje,
ne ostanejo tiho. Nekateri jih imajo za izdajalce, drugi za
sodobne junake. Hartmannova v knjigi, polni razburljivih
zgodb, predstavi nekaj tragičnih junakov, slavnih in manj
slavnih, ki so se borili, da bi razkrili obraze moči in s tem
včasih celo spremenili tok zgodovine.

Mir in kazen

Poročilo o tajni vojni med politiko
in haaškim pravosodjem
dokumentarna literatura
prevod Nataša Varušak
gibka (poltrda) in broširana vezava/ 285 strani
zbirka DOKUMENTA
24,95 EUR (trda vezava) | 14,95 EUR (broširana vezava)

Človeka in njegovo preživetje je potrebno postaviti v središče naših
skrbi in zaščito držav zasnovati najprej kot zaščito ljudstev, red
in varnost sveta pa kot nekaj, kar je povezano s pravosodjem in
spoštovanjem njegovih pravil, saj preživetja držav pač ni moč doseči
za ceno ogrožanja celotnih ljudstev ...
- Florence Hartmann, odlomek iz knjige Mir in kazen

Florence Hartmann je v devetdesetih letih kot dopisnica z območja nekdanje
Jugoslavije enajst let poročala za francoski Le Monde. Leta 1999 je izdala svojo
prvo knjigo, Milošević, la diagonale du fou (Milošević, diagonala blazneža).
Leta 2000 je postala dolgoletna tiskovna predstavnica nekdanje haaške tožilke
Carle Del Ponte. Po koncu svojega mandata je v knjigi Mir in kazen razkrila, da
haaško sodišče namenoma ni upoštevalo dokumentov, ki so dokazovali povezanost
Slobodana Miloševića z genocidom v Srebrenici. 24. marca letos so jo med čakanjem
na izrek sodbe Radovanu Karadžiću v Haagu prijeli. Uradno zaradi neplačane
kazni in nespoštovanja haaškega sodišča. Skoraj teden dni je preživela v samici,
v zaporih, v katerih sedijo tudi vojni zločinci, na dejanja katerih je opozarjala
francoska borka za človekove pravice.
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Henry David Thoreau

Walden: Življenje v
gozdu
esej / biografija / spomini
prevod Mojca Dobnikar
broširana vezava / 272 strani
zbirka SANJE
ISBN 978-961-274-324-6 / 21,00 EUR

Njegova poanta je bila,
da svoboda izhaja iz
življenjskega sloga: imejte
radi svoje življenje, naj
bo še tako siromašno.
Tu kakopak ni mislil na
vdanost mezdnega delavca,
temveč na posameznika, ki
je prost reklam, obsedenosti
s časniškimi vestmi,
turističnega stremljenja, ki
torej ume sam ustvarjati
vsebine svojega bivanja.
– Bernard Nežmah ,
Mladina

Osebna izpoved neodvisne misli, socialni eksperiment (ki naj
odjekne v širšo družbenost), raziskovanje duhovne poti, satira
– Walden: Življenje v gozdu je kulten izdelek Henryja Davida
Thoreauja (1817), ameriškega pisatelja, pesnika, filozofa,
naturalista, zgodovinarja in enega utemeljiteljev državljanske
nepokorščine.
Kantov transcendentalizem se prelije v izčrpno samoopazovanje, ki ga določa kirurško natančen jezik, razgiban z
alegorijami, hiperbolami, živimi in nadvse domiselnimi opisi.
Delo Walden: Življenje v gozdu je tehten premislek o samoti
(odmaknjenosti), kontemplaciji in sožitnem odnosu z naravo,
ki presegajo obupan človekov eksistenčni boj. Avtobiografske sestavine dopolnjuje kritika (tedaj in danes še tolikanj
bolj) v potrošniško slo zaverovane družbene misli, ki v svoji
materialistični obsesiji naravi odjema tisto, kar je njeno – in
tedaj jemlje tudi (in predvsem) človeku.

Zimzelena klasika
prvobitnega življenja v
izvrstnem prevodu.
– Samo Rugelj, Bukla

Henry David Thoreau (1817–1862)

Ameriški pisatelj, esejist, politični aktivist, okoljevarstvenik in filozof. Njegovo
delo je zaznamovalo globoko zavedanje človekove odvisnosti od narave. Pri njem
so močno prisotni vplivi ameriškega transcendentalizma, Kantove epistemologije
in Schellingove filozofije narave. Je neprizanesljiv kritik materialističnih
vrednot civilizacije in ameriške družbe 19. stoletja, predvsem preračunljivosti
kapitalistične družbe, ki brezsramno izkorišča naravo in človeka ter ukinja
eksistencialno soodvisnost med človekom in naravnim okoljem.
Thoreau je najbolj poznan po svojem delu Walden: Življenje v gozdu (1854),
v katerem zagovarja preprosto življenje v naravnem okolju, in po eseju
Državljanska nepokorščina (1849), v katerem poziva k odporu proti nepravični
državni ureditvi.

Franček Knez

Ožarjeni kamen

Knjiga Ožarjeni kamen je izjemna bralska izkušnja, ki nas
popelje po nenavadni in osupljivi poti, na kateri ne manjka
drznih pogledov v vrtoglave prepade in obzorja, ki jih pred
vsakogar postavlja življenje.
Pripoved ožarja mehka občutljivost, skozi katero se razodeva
izjemen odnos do življenja.
7. oktobra 2017 smo zapisali žalostno vest:
Včeraj je v svojih ljubih, domačih hribih, zdrsnil Franček Knez.
Čeprav eden največjih alpinistov vseh časov, ki je z nevideno
hrabrostjo, znanjem, in močjo preplezal najtežje stene sveta in
samo v Triglavski steni pustil prek 40 prvenstvenih smeri, je
bil Franček osupljivo skromen člopvek. Pri nastajanju knjige
njegovih spominov se je postopoma izkazalo, da navdih in pot
preprostega moža vodi sijajen pesnik.Naj nam bo ljub in topel
njegov spomin, in nas opogumlja tudi naprej na poteh življenja.
“Valovi ledeniške reke se srebrno lesketajo. Pod turkizno nebo kipijo
ožarjeni skalni oltarji. Trepetajoč zrak režejo dolgi škrlatni žarki.
Ožarijo velik, gladek graniten blok, da se blešči v nezemski lepoti. Na
njem v asanah sedijo modri in pijejo zadnjo moč ugašajočega dneva. V
nebo se vrtinči hvalnica. Zlati žar svetlobe se razlije, kot bi se razlilo
zlato olje. Škrlat počasi slabi z zadnjim žarom, nebeški oče poljubi
zemeljske otroke v slovo.”
– Franček Knez, Ožarjeni kamen

biografijka
gibka vezava / 208 strani
zbirka SANJE
ISBN 978-961-6387-93-4 / 10 EUR

Knjiga,(ki bo) pokazala,
kakšne (osebne) vrednote
oblikujejo alpinizem.
– Urban Golob
To knjigo sem prebral v
enem šusu ... zelo močna,
nostalgična in lepa.
– Tadej Golob
V njej so zapisane misli,
ki jih je vredno prebrati
večkrat, tako kot bi večkrat
preplezali določeno steno.
– Rok Zavrtanik
... tiha legenda slovenskega
plezanja in alpinizma.
- Manca Čujež, Siol.net
Knjiga, ki potrjuje, da
je izjemen plezalec,
izjemen tudi ne samo kot
človek, temveč tudi kot
pripovedovalec.
– Samo Rugelj
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David Brooks

Pogovor

roman
prevod Barbara Skubic
trda vezava / broširana vezava / 160 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-274-215-7 (trda) / ISBN 978-961-274-216-4 (broširana)
23,50 EUR (trda vezava) / 12,99 EUR (broširana vezava)

»Dolg, globok poljub v blagem večeru.«
– Gabrijela Babnik, Delo

NAPOVEDUJEMO
Knjižnica trave
Prevod Barbara Skubic

David Brooks (1953)

Avstralski pisatelj in pesnik, ki je del otroštva kot sin konzula preživel v Grčiji in
tedanji Jugoslaviji. Študiral je v Avstraliji, ZDA in Kanadi, dandanes pa predava
na univerzi v Sydneyju.
Vsi literarni izdelki po vrsti Davida Brooksa utrjujejo kot enega najizvirnejših in
najbolj domiselnih ustvarjalcev avstralske književnosti.

Na drugi strani sveta
roman
prevod Barbara Skubic
trda vezava / 335 strani
zbirka SANJE ROMAN
ISBN 978-961-274-017-7
33,95 EUR

Na drugi strani sveta (The Fern Tattoo) je očarljiv roman o
gotovi usodi in naključni ljubezni. Zgodba o novinarju, ki ob
nesrečni smrti svoje matere prisluhne zgodbam njene dobre
prijateljice. Ker ga njena pripoved tako prevzame, se ne zave,
da pravzaprav posluša zgodbe o svoji družini.

ISBN 978-961-274-171-6

9 789612 741716

4,99 €

»Pogovor je roman, ki z
močnimi, pikantnimi zvoki
raste v čutno in sočutno
bližino tujcev, mlade ženske
in zrelega moškega. Sunek
vetra in hrup na kamnitih
tleh – in neznanca sedeta
za isto mizo. Z zaupljivo
radovednostjo zdrkneta v
neobičajno intimne izpovedi
in nenadejana priznanja.«
Tjaša Koprivec, urednica

Se vam je že kdaj zgodilo, da ste se zapletli v pogovor z
naključnim sogovornikom – v ure in ure dolg pogovor – in
presenečeni ugotovili, da popolnemu neznancu z lahkoto
pripovedujete stvari, za katere ste mislili, da jih ne morete
zaupati niti svojim najbližjim? To se v romanu Pogovor
Davida Brooksa zgodi avstralskemu inženirju Stephenu in
italijanski prevajalki Ireni, ki ju nepričakovan sunek vetra
pripelje za skupno mizo v restavraciji na tržaškem Trgu
edinosti.
Predjed, glavna jed, sir, sladica, vmes pa zgodbe o ljubezni in
izgubi, o potovanjih in usodnih odločitvah.

Kako_ostanem_lepa_NASLOVNICA.indd 1

Ina May Gaskin
Modrost rojevanja

Marsden Wagner
Moj porodni načrt

vodnik
trda vezava / 352 strani
ISBN 978-961-6653-47-3 / 24,99 EUR

priročnik
gibka vezava / 320 strani
ISBN 9789619253328 / 24,95 EUR

Nekatere knjige lahko izboljšajo
življenje vsakogar na tem
planetu. Ta je ena izmed njih.
- Alice Walker, avtorica romana
Nekaj vijoličnega

Da bi si kot bodoča mamica
zagotovili zdrav in srečen
porod, ne potrebujete kopice
zdravil in operativnih
posegov. Dejanje, s katerim
boste podarili življenje,
je nekaj zelo naravnega,
je prepričan svetovno
uveljavljeni strokovnjak za
obporodno skrb, zdravnik
in znanstvenik Marsden
Wagner.

Porodni vodnik vodilne svetovne
babice

Prinesite srce.

Svetovni dan žensk
8. marec 2018

- 50 %

Popoln vodnik za varen in
izpolnjujoč porod

11/20/12 12:03:11 PM

Nada Novak
Kako ostanem
lepa in mladostna
priročnik
faksimile knjižice iz leta 1953
broširana vezava / 40 strani
ISBN 978-961-274-171-6 / 4,99 EUR

Faksimile izdaje iz leta
1953 tudi šest desetletij
pozneje brez dlake na
jeziku prinašajo zimzelena
Navodila za vsakodnevno
nego, Krepitev obraznih
mišic, Še nekaj drobnih
nasvetov in Vsakodnevne
telesne vaje, kot so
nanizana poglavja v
knjižici.
Knjiga je dokaz, da so že
naše mamice in babice
poznale številne skrivnosti,
kako ohraniti sveže telo in
obraz tudi v sivih letih.
- Urška Krišelj Grubar, Jana
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Prekleti kadilci
humor / satira / parodija
broširana vezava / 96 strani
v pripravi je nova edicija
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Kajenje je danes postal
nekakšen simbol življenja,
ki se ne pusti podrediti
zdravstvenemu, pa tudi
oblastnemu diskurzu.
- Jela Krečič, Delo

“Kadilci so brezobzirna drhal. Treba je samo pogledati gruče bolnikov
v zanikrnih bolniških haljah in oguljenih natikačih, ki se kar naprej
zbirajo pred vhodom v Klinični center in vlečejo svoje smrdljive
cigarete v ledenem zimskem vetru. Nalašč se potrudijo in zapuščajo
svoje bolniške postelje, nalašč krevljajo iz najvišjih nadstropij izzivat
mimoidoče nekadilce in jih okuževat s slabim zgledom. Res je, da
zmeraj huje kašljajo in prav je tako, ampak umirajo pa še zdaleč ne
tako hitro, kot bi bilo pričakovati in želeti.” (Svetlana Makarovič).

Dragan Petrovec

Nasilje pod masko
strokovni esej
broširana vezava / 112 strani
zbirka DOKUMENTA
ISBN 978-961-274-338-3 / 12,95 EUR

Dragan Petrovec, pravnik, profesor, pisec knjig, člankov in
avtor raziskav, v slovenski in mednarodni znanstveni javnosti
najgloblje priznani strokovnjak na področju izvrševanja kazni,
še posebej kazni zapora, je z Nasiljem pod masko uokviril
pomemben premislek.
Knjiga seveda ni zanimiva samo za Slovenijo, ampak tudi za svet
okrog nje. Za širši krog bralcev in še zdaleč ne samo za strokovnjake s
tega področja.
- Branko Soban, Delo

Ali čutite to svetlikanje?
Z novim letom vzplamteva nova spletna knjigarna Sanje.
✮ Založba Sanje, d. o. o.
M +386.41.937.515
T +386.1.5141628
info@sanje.si, Leskoškova 12, 1000 Ljubljana

www.sanje.si
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Jerneja Jezernik

Nisem le napol človek
Alma Karlin in njeni moški

trda vezava / 151 strani
bogato slikovno gradivo iz NUK Ljubljana in Berlinske državne knjižnice
zbirka SANJE
ISBN 9789612744625 / 21,00 EUR

Alma je bila očitno
prepričana, da ne zna ljubiti
oziroma da so drugi ljubili
njo veliko bolj, kot je ona
ljubila njih. Toda v končni
fazi, po prebrani knjigi
Jerneje Jezernik, ugotovimo,
da je ljubila veliko, a na svoj
način.
– Valentina Plahuta Simčič,
Delo

Jerneja Jezernik je urednica, prevajalka in zdaj tudi avtorica
si je v zavzeto vsebinsko zastavljeni in impresivno oblikovani
knjigi Nisem le napol človek, posvečeni Almi Karlin in njenim
partnerskim izbiram, zastavila, da bo pisateljico in svetovno
popotnico z vpogledom v ta kontekst umestila temeljiteje, kot je
bilo to storjeno do zdaj, in z novih zornih kotov.

Magične zgodbe starega
Egipta
monografija
prevod in spremna beseda Jerneja Jezernik
trda vezava / 128 strani
Zbirka SANJE
ISBN 978-961-274-317-8 / 21,00 EUR

Če je magija tudi naravnanost uma, drugačen način za razlago
stvari, polje možnosti za ustvarjalno poigravanje s snovjo, potem
ni dvoma, da je Almo magija starodavnega Egipta duhovno in
umetniško preobražala vse življenje. Njena doslej še neobjavljena
novela Ein Arzt unter Tutmosis / Tutmozisov zdravnik, ki jo
je kot eno zadnjih daljših proznih besedil napisala dve leti pred
svojo smrtjo, to le dokazuje.

Nikola Tesla

Moji izumi | My Inventions
avtobiografija
prevod Monika Kavalir
trda vezava / 160 strani
zbirka SANJE
ISBN 978-961-6767-78-1
21,00 EUR

Poseben natis avtobiografije Nikole Tesle, fizika, kemika in
matematika, snovalca prek 700 patentov, izumitelja, ki je
premišljal in domislil sodobno uporabo električne energije.
Teslov življenjepis je opremljen s fotografijami in skicami
izumov ter z izčrpno spremno besedo fizika, izumitelja,
pisatelja, potopisca in poznavalca dela Nikole Tesle, Andreja
Detele.
Posebna izdaja Mojih izumov je v celoti dvojezična - ob
izvirniku, ki ga je Tesla napisal v angleščini, besedilo beremo
(tudi) v slovenskem prevodu.

Russel Brand

Revolucija

Priročnik za spremembo svetovnega reda
zbirka DOKUMENTA
gibka vezava / 352 strani
ISBN 978-961-274-336-9 / 24,95 EUR

Russell Brand v tej knjigi duhovito opravi s slaboumnimi
argumenti in namišljenimi sovražniki našega
konformističnega časa in s pomočjo tako različnih
strokovnjakov, kot sta Thomas Piketty in George Orwell,
predstavi vizijo bolj poštene in bolj seksi družbe, ki je zabavna
in nikogar ne izključuje.
Russel Brand, komik, ekscentrik, zvezda, bivši alkič in narkič, si
je postavil preprosto vprašanje, kako je mogoče, da kapitalizem ne
deluje. In ugotovil, da preprosto ne more delovati, vsaj tako, da bi bil
pravičen, ne.
– Marcel Štefančič, Mladina

Komik Russell Brand v
knjigi Revolucija predlaga
spiritualno revolucijo,
s katero bi ukinili
kapitalistični sistem.
– Valentina Plahuta Simčič,
Delo
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Mark Pfister, Simona Cella

Bolezen je nekaj drugega
alternativna medicina
broširana vezava / 68 strani
zbirka LUNA
ISBN 978-961- 274-475- 5 / 6,95 EUR

To znanje je namenjeno
temu, da ozavestimo, kaj se
dogaja v našem organizmu.
Če ima katerikoli
strokovnjak s kateregakoli
področja to znanje, lahko
svoje veščine uporabi precej
učinkoviteje.
– Mark Pfister v pogovoru s
Sonjo Javornik, Zarja

Privlačnost tega novega
načina razumevanja
»bolezni« pa je ravno v tem,
da vsak posamezen zakon
lahko preveri vsakdo, in
sicer za katerikoli simptom.

Prelepo, da bi bilo resnično? Vabimo vas, da preberete teh
nekaj strani, in vas spodbujamo k tolikšni poglobitvi snovi,
kolikor zadostuje za to, da njeno učinkovitost lahko preverite
sami.
Zakaj človek zboli? in Kaj je bolezen? sta vprašanji, ki si ju
človek postavlja že od pradavnine in na kateri doslej ni še
nihče znal odgovoriti dovolj izčrpno. Zdaj pa smo po zaslugi
petih bioloških zakonov, ki jih je odkril dr. Hamer in jih
poimenoval »nova germanska medicina«, zmožni prepoznati
vzroke (etiologija) in razvoj (patogeneza) »bolezni«, poleg tega
lahko tudi odgovorimo na tretje vprašanje: Zakaj ravno jaz?
ZBUDITI SE IZ »HIPNOZE BOLEZNI«

Priročnik kliničnih
aplikacij petih bioloških
zakonov

Vabimo vas in vas spodbujamo k poglobitvi snovi v tolikšni
meri, kolikor zadostuje za to, da njeno učinkovitost lahko
preverite sami. Nenavadno pri teh odkritjih je, da nihče
ne zahteva od nas, da »verjamemo« v njihovo učinkovitost,
temveč da jo preverimo v vsakdanjem življenju. Toda jasno
je, da takšne vrste preverba zahteva globoko pozornost, nekaj
znanja, predvsem pa resno pripravljenost za premišljevanje.
... in mogoče se bo napor splačal ... glede na to, da je v igri
naše zdravje in zdravje naših svojcev!
IZIDE JANUARJA 2018

Peter Wilberg

Bolezen je zdravilo
Alternativna medicina
Gibka (poltrda) vezava / 336 strani
zbirka SANJE
ISBN 978-961-274-312-3 / 21,00 EUR

Knjiga Petra Wilberga Bolezen je zdravilo je manifest nove,
humanistične medicine!
Peter Wilberg je eden izmed najpomembnejših neznanih
mislecev našega časa. Brez dvoma!
Morebiti pride čas, ko bo knjiga Bolezen je zdravilo postala
učbenik na medicinskih fakultetah? /.../ in obvezno branje za vse,
ki se kadar koli znajdemo v vlogi pacienta.
Ta knjiga ni le orožje, je tudi in predvsem zdravilo.

Avtorjevo izurjeno oko mojstrsko preprosto odstira predsodke
in razkriva zamolčane predpostavke, ki jih tudi v navidezno
objektivni medicini srečamo na vsakem koraku. Zato Bolezen
je zdravilo ni zgolj filozofska kritika medicinske tehnokracije,
temveč manifest nove, humanistične medicine in življenjskega
zdravljenja.
Peter Wilberg je v Londonu rojeni filozof, mislec, učitelj, terapevt in avtor
judovsko-nemških korenin. Magister filozofije, politologije in humanistične
psihologije je svojo vseživljenjsko raziskavo, delo in pisanje leta opravljal zunaj
akademskega sveta in brez kakršne koli institucionalne podpore in financiranja.

Kdor bo bral knjigo Bolezen je zdravilo, bo lahko z gledanjem vase že
med branjem okreval. Kdor jo bo natančno prebral do konca, pa ne bo
nikoli več tak, kot je bil pred branjem tega izjemnega dela.
– Manca Košir, Bukla

Besede Petra Wilberga
delujejo terapevtsko. Znotraj
vrveža v naših glavah in
srcih, pomagajo ustvariti
mirno zatočišče, kjer se lahko
smejimo tudi lastni bolezni
... in tako ozdravimo.
– Jure Capuder, filozof in
terapevt
Delo gospoda Wilberga
razkriva srčiko v problemu.
Namreč zavedanje, da so vse
naše depresije, anksioznosti,
bolezni in tegobe ... le
vhodne duri k naši svobodi.
Pove nam, da moramo
depresiji verjeti bolj, kot
verjamemo Prozacu. Da
porazi naših teles in umov
v sebi nosijo globok pomen,
in da, v resnici, sploh niso
“porazi” ...
– dr. Philip J. Nivatpumin,
onkolog iz Baltimorja, ZDA
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Timothy Ferriss

4-urno telo

Neobičajen vodič za hitro telesno
preobrazbo, carski seks in doseganje
nadčloveških sposobnosti.

Herbert Steffny

Dean Karnazes

Velika tekaška Ultramaratonec
knjiga
prevod Igor Jurič
gibka (poltrda vezava) in broširana
vezava / 408 strani
zbirka LUNA
ISBN 978-961-274-053-5 (trda) /
978-961-274-053-5 (broširana)
50,00 EUR (trda vezava) / 33,00 EUR
(broširana vezava)

Herbert Steffny, nekdaj
najboljši nemški maratonec
in cenjen tekaški trener,
med platnice knjige
suvereno preliva svoje
večdesetletne izkušnje
tekmovalca svetovnega
razreda, tekaškega trenerja,
vodje tekaških seminarjev
in diplomiranega biologa.
Domišljeni tekaški vodnik,
ki so ga nemško govoreči
tekači okronali za biblijo za
rekreativne in profesionalne
športnike, teoretično
in praktično povzema
najnovejša dognanja
na tekaškem področju.
Priročnik je namenjen tako
začetnikom, rekreativnim

dokumentarna literatura
prevod Jure Capuder
gibka (poltrda vezava) in broširana vezava
/ 224 strani
zbirka ŠPORT
ISBN 978-961-6767-52-1 (gibka) / 978-961274-004-7 (broširana)
19,95 EUR (gibka vezava) / 9,99 EUR
(broširana vezava)

Dean Karnazes je športnik,
priznan pisec in, kakor piše revija
Time, 27. najvplivnejši človek
na svetu. Je strasten zagovornik
zdravega in aktivnega življenja.
Veliko potuje po svetu in
ljudem vseh starosti predava o
pomenu telesne dejavnosti in
zdrave prehrane. Nazadnje je
v petdesetih ameriških zveznih
državah v petdesetih zaporednih
dneh pretekel polnih petdeset
maratonov. Neverjetni podvig
je okronal s tekom iz New
Yorka, kjer je pretekel zadnji
maraton, do St. Louisa, kjer je
začel s prvim. Njegova prva
knjiga Ultramaratonec: Izpovedi
neustavljivega tekačaje svetovna

Christopher
McDougall

Rojeni za tek

prevod Jure Capuder
gibka (poltrda vezava) in broširana vezava
/ 272 strani
zbirka ŠPORT
ISBN 978-961-274-033-7 (gibka) / 978-961274-137-2 (broširana)
26,95 EUR (gibka vezava) / 12,99 EUR
(broširana vezava)

McDougall nas z duhovitostjo
in zavidljivim besednim
zakladom popelje od harvardskih
laboratorijev do osončenih
dolin in zasneženih vrhov, kjer
vedno večje število ultratekačev
preizkuša meje svojih teles.
Rojeni za tek je ena tistih redkih
knjig, ki ne zaposli le uma,
ampak navdihne tudi telo – ko
spoznaš, da skrivnost sreče leži
prav pod tvojimi nogami in da
smo bili vsi rojeni za tek. Rojeni
za tek je knjiga-pustolovščina, ki
se začne s preprostim vprašanjem:
Zakaj me boli noga? V iskanju
odgovora se avtor Christopher

TELO V ŠTIRIH URAH je rezultat desetletja obsedenega
brskanja za skrivnostmi človeškega telesa. Vsebuje zbrano
modrost stotine vrhunskih športnikov, več deset zdravnikov in
na tisoče ur osupljivega samoraziskovanja. Tim Ferriss, avtor
uspešnice New York Timesa 4-urni delavnik (The 4-Hour
Workweek), se je podal na pot od olimpijskih vadbenih centrov
do nezakonitih raziskovalnih laboratorijev, od Silicijeve doline do
Južne Afrike, in iskal odgovor na bistveno vprašanje, ki spreminja
življenje.
TIMOTHY FERRISS, ki se ga zaradi poznavanja in manipuliranja delovanja
človeškega telesa drži vzdevek »Superman Silicijeve doline«. Je svetovni rekorder v
tangu, nekdanji šampion v kikboksu, gostujoči profesor na univerzi Princeston in
pisec svetovnih knjižnih uspešnic.

IZIDE V MARCU 2018

Katere so najmanjše možne
spremembe, ki lahko telo
pripeljejo do najboljših
možnih rezultatov?
Tisoče preiskav kasneje
je pred vami knjiga, ki
daje odgovore. Moškim in
ženskam.
V njej najdete vse, kar vam
lahko pomaga v telovadnici
in v spalnici. In vse je
učinkovito.
Ali lahko razvijete svoj
genski potencial v pol leta?
Ali lahko spite dve uri na
dan in delujete bolje, kot če bi
spali 8 ur?
Lahko – in še veliko več.
To ni še ena od čudežnih
diet ali fitnes priročnik.
Knjiga 4-urno telo je
rezultat desetletne obsedene
raziskave, kako shekati
človeško telo.
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Nara Petrovič

Dušan Jelinčič

Budovo oko
roman
broširana vezava / 102 strani
12,95 EUR

Zgodba, ki je sicer pisana kot roman izvira na nekem davnem
mističnem dogodku, ki presega prostor in čas.

... ne ukvarja se toliko
s psihologijo izzivalcev
Čomolungme, ampak
z vdorom magičnega,
nedoumljivega v svet
zahodnjaških iskalcev
uspeha za vsako ceno
ilustrira civilizacijske
razlike, neuravnovešenost
Zahoda in spoštljivo
spokojnost Vzhoda.
– Igor Bratož

Nepričakovano se je v rokah meniha znašel nekakšen obesek na
usnjeni pasic. “Izročam ti Budovo oko, Mark Curran. V njem
je vse stvarstvo. To je simbol življenja ... in smrti, ki je njegova
druga razsežnost. To je simbol iskanja, ki lahko privede do tiste
skrajnosti, ki se je vi tako bojite in ki jo zdaj skušate razumeti, kot
da bi bilo mogoče doumeti skrivnost obstoja samega.

Zvezdnate noči

alpinistični roman
Šivana broširana vezava in broširana
vezava / 288 strani
Zbirka KIOSK
ISBN 961-6387-75-8 (šivana broširana),
ISBN 9789616387750 (broširana)
6,22 EUR ( šivana broširana vezava) /
14,95 EUR (broširana vezava)

Biseri pod snegom

roman
broširana in trda vezava / 246 strani
ISBN 978-961-6767-34-7 (broširana), ISBN
978-961-6767-32-3 (trda)
8,99 EUR (broširana vezava) / 23,95 EUR
(trda vezava)

Bela dama Devinska

roman
gibka (poltrda) in broširana vezava / 220
strani
ISBN 9789612740009 (gibka), ISBN
9789612740016 (broširana)
cena za DDV: 21,95 EUR (gibka) / 8,99 EUR
(broširana vezava)

Nocoj bom ubil
Chomskega

roman
trda in broširana vezava/ 288 strani
sanje ROMAN
ISBN 978-961-274-136-5 (trda), ISBN 978961-274-168-6 (broširana)
27,95 EUR (trda vezava) / 10,99 EUR
(broširana vezava)

Umor pod K2

roman
trda in broširana vezava / 156 strani
ISBN 978-961-6653-93-0 (trda), ISBN 978961-6653-92-3 (broširana)
19,95 EUR (trda vezava) / 8,99 EUR
(broširana vezava)

Slovenija: navodila za
uporabo

vodič do osebne in skupne suverenosti
broširana vezava z zavihki / 192 strani
zbirka LUNA
ISBN 978-961-274-480-9 / 15,00 EUR

V tej knjigi Nara Petrovič v svojem značilnem slogu razgalja
tisto, kar globoko v drobovju že vemo, pa raje ne bi. Ob to
postavlja vrsto znanj, ki jih ne poznamo, pa bi bilo dobro, če
bi jih.

Knjiga, ki dokazuje, da alternativa požrešnemu neoliberalističnemu
grabljenju OBSTAJA. Kdor bo bral to dragoceno knjigo, bo začel pri
sebi in širil etične vrednote okrog sebe.
- Manca Košir

Človek: navodila za
uporabo
broširana vezava z zavihki / 240 strani
zbirka LUNA
ISBN 978-961-274-269-0 / 17,90 EUR

Pred bralci je že četrto utelešenje knjige Človek: navodila
za uporabo. Iz telesa in izpod peresa Nare Petroviča prihaja
dodobra izčiščena in oplemenitena izdaja dela, ki si je med
slovenskimi ljubitelji sonaravnega načina življenja prislužila
že domala kultni značaj. To ni le knjiga, temveč terapevtski
pripomoček, ki poleg čudenja nad rutinskim vsakdanom naše
družbe prinaša tudi orodja za samopopravilo.
Priročnik za življenje, ki vas bo prisilil k ponovnemu razmisleku o
vsakodnevnem delovanju telesa, ki je podvrženo vse bolj škodljivi
avtomatiki in neustrezni rutini.
- Samo Rugelj, Bukla
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Matej Šurc

Matej Šurc

Prevarana Slovenija

Patriotism for Sale

preiskovalno novinarstvo
broširana vezava / 496 strani
zbirka DOKUMENTA
ISBN 978-961-274-442-7 / 19,95 EUR

Bralec, ki je lačen resnice
o temah, ki so v Sloveniji
tabu, utegne ceniti prav to
ponavljajočo se vztrajnost
avtorja, da ne obmolkne,
da resnica o Sloveniji in o
sencah njenega nastanka
ne obmolkne.
– Janez Markeš, Delo

Ozadje osamosvojitve: dogodki v obdobju od prvih
večstrankarskih volitev v Sloveniji aprila 1990 do prvih
demokratičnih volitev v samostojni državi decembra 1992.
Večletno delo uglednega slovenskega novinarja Mateja Šurca,
soavtorja odmevne uspešnice, knjižne trilogije V imenu
države, ki je prejela več mednarodnih nagrad in priznanj.
Knjiga Prevarana Slovenija, ki je izšla v zbirki Dokumenta ob
25. obletnici slovenske osamosvojitve, razkriva ozadja novejše
slovenske zgodovine in prinaša vrsto presenetljivih, vse doslej
spregledanih ali zamolčanih dejstev. Poglobljena preiskava
več kot deset tisoč (večinoma) tajnih dokumentov, dopolnjena
z intervjuji z več kot sto pričevalci, razpira dramatična
dogajanja, ki se berejo kot napet vohunski, vojno-politični
triler.
Matej Šurc je za knjigo Prevarana Slovenija prejel nagrado Društva
novinarjev Slovenije ČUVAJ / WATCHDOG za izstopajoče
novinarske dosežke v letu 2016!

Matej Šurc, Blaž Zgaga
V imenu države
zbirka DOKUMENTA
Odprodaja (1. knjiga trilogije)
gibka (poltrda ) vezava / 352 strani
ISBN 978-961-274-065-8 / 24,95 EUR
Preprodaja (2. knjiga trilogije)
gibka (poltrda ) vezava / 480 strani
ISBN 978-961-274-066-5 / 27,95 EUR
Prikrivanje (3. knjiga trilogije)
gibka (poltrda ) vezava / 510 strani
ISBN 978-961-274-067-2 / 28,95 EUR

KNJIGA, KI SI JO
SLOVENCI DOLGUJEMO

NiËesar ne boste našli.
upokojeni državni uradnik

Matej Šurc in Blaž Zgaga
trilogija V IMENU DRÆAVE
ODPRODAJA prva knjiga.
Eden najveËjih projektov preiskovalnega
novinarstva na Slovenskem.
Na voljo v knjigarnah Sanje v Ljubljani in Kamniku, v vseh boljših knjigarnah
po Sloveniji in v spletni knjigarni www.sanje.si
Obseg 352 strani. Knjiga vkljuËuje fotografije priznanih slovenskih fotografov in
kopije dokumentov. Format: 16 x 24 cm, gibka (poltrda) vezava, cena 24,95 EUR.

Posebna ponudba za naroËnike Mladine:

20 % popusta
velja do konec junija
Tudi v spletni trgovini www.mladina.si

Odprodaja2-218x288.indd 1

zbirka

6/14/11 5:23:51 PM

Trilogija V imenu države je nastala s podporo Evropskega sklada
za preiskovalno novinarstvo / European Fund for Investigative
Journalism in je prejela nagrado Organizacije za medije Jugovzhodne
Evrope (Seemo), ki deluje pod okriljem Mednarodnega inštituta za
medije (IPI).

preiskovalno novinarstvo
CROWDSFUNDING
Uvod: Marcus Ferrar
Spremna beseda: Eva Joly
Knjiga, ki bo izhjaja s pomočjo
prevod v angleščino: Vasilij Volarič
vseh, ki verjamemo, da ne vrag,
broširana vezava / 402 strani
le sosed bo mejak!
zbirka DOKUMENTA
ISBN 978-961-274-442-7
Projekt izide februarja 2018 z množično podporo.
Več na sanje.si ter indiegogo.com.

To izjemno raziskovalno delo nas popelje v mračno srž uspešne zgodbe
o osamosvajanju Slovenije. Toda knjiga ne govori le o Sloveniji,
temveč ključno prispeva k ozaveščanju o večrazsežnostnih posledicah
nekaznovanja nezakonitega trgovanja z orožjem. Kljub poskusom,
da bi glavni krivci odgovarjali za zločine, ki so jih zagrešili proti
človeštvu, ni doslej še nihče odgovarjal za sostorilstvo in svoje
grozljive vloge v vojnah na območju nekdanje Jugoslavije.
– Florence Hartmann
Zgodba o slovenski neodvisnosti, ki jo izriše raziskovalni novinar
Matej Šurc, prepričljivo razkriva možnost, da so domnevni heroji
boja za slovensko neodvisnost v resnici vojni dobičkarji.
– Eva Joly, nekdanja preiskovalna sodnica, ki je razkrila eno
največjih korupcij v povojni Evropi in svetovala pri sojenju
odgovornim za ekonomski zlom v Islandiji.
Trgovina z orožjem je v svetovnem merilu najbolj smrtonosna in
skorumpirana med vsemi trgovinami. Zajema kar 40 odstotkov
korupcije na svetovni ravni, omogoča pa jo sodelovanje med akterji v
političnem in poslovnem svetu, ki se skrivajo pod krinko navideznega
delovanja v prid državne varnosti in se obnašajo, kot da so
nedotakljivi pred sodnim sistemom. Ta izredno pomembna, vseskozi
zanimiva in skrb vzbujajoča knjiga prikazuje, kako je Slovenija v
prelomnih trenutkih svoje zgodovine, ko je bîla boj za neodvisnost,
postala žrtev te najmračnejše trgovine pod soncem.
– Andrew Feinstein, nekdanji asistent in prijatelj Nelsona Mandele,
avtor knjige The Shadow World: Inside the Global Arms Trade in
izvršni direktor organizacije Corruption Watch.

Matej Šurc

Eva Joly

Andrew Feinstein
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Silni so oni,
ki ne poznajo lastne koristi
in so jim srca odprta
kot smehljajoči travniki.
Silni so oni,
ki se ne uklonijo,
ki se ne zlomijo.
In ti premagajo svet
in ne umrejo.
Srečko Kosovel, #Pravica
Ta knjižica je polna srčkov.
Najdite jih, izrežite najljubše med njimi
in jih na dan, zapisan v srčku,
prinesite v Hišo sanjajočih knjig.
Vsak srček obeta izpolnitev sanj.
M +386.41.937.515 info@sanje.si
Srce,
hvala,
ker si.

