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»Ko to napišem, se že malo manj bojim. Kajti 
zapisano je, to je beseda. Saj ni mogoče nič druge-
ga, nič ni zunaj besede, nič ni brez nje,« so stav-
ki, s katerimi Drago Jančar zaključuje svoj dolgo 
pričakovani novi roman, ki bo letos spomladi izšel 
pri Beletrini. Založbi, s katero se ustvarjalno ple-
tem že celih dvajset let, odkar sem za Semoličeva 
Vprašanja o poti spisal besedilce za zavih, prav-
zaprav drugo stran knjige, kot je bilo takrat pri 
izdajatelju v navadi, v rednejše delovno razmerje 
z njo sem se zapletel pred dobrimi štirimi leti, še 
precej bolj zares pa pred le nekaj meseci. V vsem 
tem času se je močno spremenil tudi moj odnos 
do knjig in literature. Če sem leta 2001 kot sveže 
pečeni tridesetletnik z izrazito afiniteto do filozof-
skega eksistencializma in psihološke proze v njej 
še mrzlično iskal opise občutkov, ki jih še nisem 
poznal in izkusil, se danes k njej prej zatekam 
po uteho, da moji občutki – neumno bi bilo reči, 
da sem se jih v dvajsetih letih ravno prenajedel, 
najedel pa zagotovo – še niso tisti čisto »pravi«, 
dokončni, da bodo ti šele prišli, časa čakanja pa 
mi nobena stvar ne more skrajšati in lajšati tako 
plodno kot ravno – literatura. Le na koga se bom 
obrnil za svet, ko ne razumem svojih občutkov, 
če ne ravno na svojo staro zvesto tolažnico. 

Nekako se v mojem življenju hočeš nočeš 
vse začne in konča ravno pri njej. Pri litera-
turi in njeni osnovni enoti pisani besedi. 

Zvest sem ji tudi takrat, ko ji ne želim zares biti, 
ko ji ne želim scela pripadati, se ji predajati, ko bi 
recimo rad začutil lagodje življenja brez neneh-
nih samoizpraševanj, iskanj … Zvest celo takrat, 
ko do najbolj skritih podrobnosti razumem jezik, 
v katerem teče govorjena beseda. Že ničkolikok-
rat sem se namreč zalotil, kako z očmi drsim po 
ponujenih podnapisih, čeprav se na ekranu odvi-
ja dialog ali pripoved v meni povsem razumljivi 
govorici. Zalotil, kako je mojo pozornost povsem 
posrkal zaslon v mestnem avtobusu, na katerem 
se v vsem času moje vožnje na drugi konec Celov-

ške ni zgodilo nič omembe vrednega, nič, kar ne bi 
moj mentalni organizem že naslednji hip predelal 
v kašo besed, ki mi nikoli niso nič pomenile. 
Razen seveda tega, da so mi pomagale odmisliti 
tiste, ki imajo pri meni nek zagotovljen, a včasih 
tudi nezaželen smisel in se z njimi očitno niko-
li ne bom dovolj »naigral«. Če samo pomislim, 
kako težko mi je nekoč padla zavest, da kmalu 
večina ljudi besed ne bo več brala s papirja, da 
jih morda sploh ne bo želela več brati, ampak 
jim bo postalo udobneje slišati jih. Danes se mi 
zdi ta pomislek povsem nepotreben. Kot se meni 
zares vtisne samo zapisano in v pisano avto-
matsko pretvarjam vse še tako lahkotno izgo-
vorjeno, kot jaz nehote sledim črki zapisanega 
in pri tem zanemarjam živi besedni tok, tako 
lahko nekdo drug z enako upravičenostjo pret-
varja zapisano vsebino v izgovorjeno, »žlahtni« 
papir pa nadomešča z »odtujenim« zaslonom. 

Veliko bolj kot pred dvajsetimi ali celo še šti-
rimi leti se mi zdi pomembno, da se odpo-
vemo luksuzu drobnih razlik v doživljanju 
in dojemanju besede, usodnosti razvršča-
nja med vsemi njenimi mogočimi nosilci. 

In se raje kot temu predamo nostalgično priča-
kujočemu užitku v medijsko vsakovrstnih publi-
kacijah, kjer beseda, ne glede na njen materialni 
nosilec, še ni klecnila pred podobo. Kjer beseda 
še ni postala siva pega našega doživljanja okolice, 
saj si jo njeni vneti častilci želimo ohraniti kar-
seda živobarvno. Seveda tudi s pomočjo podobe. 
In eno njunih najbolj plodnih srečevanj je ravno 
vsakoletni katalog načrtovanih knjižnih izdaj, v 
katerih, kot imamo navado reči, »lepa beseda lepo 
mesto najde«. Ne pozabimo, da je za spet najde-
ni čas za besede trenutek vedno ravno pravi.

Urban Vovk, glavni urednik
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»Kako Jančarju uspe pričarati osebni 
in družbeni delirij, ustvariti vzdušje 
grožnje, groze iz navidez neškodljivih 
detajlov, priča o veliki umetniški 
sposobnosti.«  
– Neue Zürcher Zeitung  

Ob nastanku sveta je pripoved o svetu, ki ga še ni in mu je 
»določeno« nastati šele pred našimi očmi. O veliki zgodbi življenja, 
ki je velika prav zato, ker se izriše pred očmi posameznika in je 
zategadelj edinstvena in neponovljiva. Že res, da se je zgodila v 
mestu M., a prav lahko bi se zgodila tudi kjerkoli drugje v naši 
deželi. Očem je namreč naposled dano videti tisto, kar je stvarem 
skupno. Takšne stvari so se takrat, v šestdesetih letih minulega 
stoletja, pri nas pač dogajale, a doživel in opisal na prav tak način 
in s tako pripovedno močjo jih je lahko samo nekdo, ki je ob 
resničnih in vidnih dogodkih razkrinkal tudi njihovo skrito stran. 
Jih prepletel z lastno domišljijo, ki je skušala svetu spet vdihniti 
tisto izgubljeno lepoto, tišino, ki je na začetku segala vse od nebes 
do zemlje. Ker videti veliko lahko pomeni videti malo preveč. Ob 
vsej lepoti in dobronamernosti spregledati tudi izdaje in skrite 
namere, strasti. A vendar si je nedopovedljivo težko zamisliti, da 
tega nepopolnega sveta, ki je postal naš, ker smo ga spoznali, kot 
smo ga, in si ga razložili, kakor smo vedeli in znali, za nas nekoč 
ne bo več. Kot se je nazadnje težko sprijazniti, da smo obrnili 
zadnjo stran Jančarjevega morda najbolj ganljivega, vsekakor 
pa zelo osebnoizpovednega romana, ki nas začara z avtorjevim 
značilnim sugestivnim pripovednim podajanjem in vrtinčastim 
slogom, s katerim nas počasi, a vztrajno vleče v središče skrivnosti 
ljudi in sveta, kolikor nam jih je dano spoznati za časa življenja.

Drago Jančar (1948), pisatelj, dramatik in esejist, velja za enega od 
najbolj uveljavljenih in prevajanih sodobnih slovenskih avtorjev. 
Najprej je deloval kot urednik, lektor in korektor pri Večeru, od 
leta 1981 in vse do svoje upokojitve v letu 2016 pa je bil urednik in 
tajnik pri Slovenski matici. Za svoja dela je prejel mnoga najvidnejša 
slovenska in mednarodna priznanja, med njimi Prešernovo 
nagrado, trikrat kresnika, Herderjevo nagrado za literaturo, 
evropsko književno nagrado, nagrado Hemingway v Italiji in 
nagrado za najboljšo tujo knjigo v Franciji. Leta 2020 je za svoj 
opus prejel avstrijsko državno nagrado za evropsko književnost, 
septembra 2021 pa tudi častni doktorat mariborske univerze.

Knjižna zbirka Beletrina

Obseg: cca 264 strani
ISBN: 978-961-284-726-5
Predvidena cena: 29,00 €
Predvideni izid: april 2022

Knjiga bo izšla s finančno 
podporo JAK RS.

______________________

Doslej izšlo pri Beletrini:

– Petintrideset stopinj
– Privlačnost praznine
– Mnoga življenja
– In ljubezen tudi
– To noč sem jo videl

Drago Jančar
Ob nastanku 

sveta
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Obseg: cca 220 strani
ISBN: 978-961-284-906-1
Predvidena cena: 24,00 €
Predvideni izid: november 2022

Knjiga bo izšla s finančno 
podporo JAK RS.

Katarina
Marinčič
Ženska 

s srebrnim 
očesom

Danijel, mož zgodnjih petdesetih let, se na poletno soboto s 
kolesom povzpne na prelaz. V domu, kjer prenočuje, mu uspe 
navezati – tako vsaj misli – pristen stik z domačini. Srečanje 
je takšno, kot so mu všeč: rad opazuje ljudi in razmišlja o njih, 
rad tudi poklepeta, a ves čas skrbno ohranja razdaljo, saj je 
kontemplativna samota zanj bistvo kolesarskih izletov. Naslednji 
dan, na nedeljsko popoldne, območje prelaza prizadene ujma. 
Junak je globoko prepričan, da je v trenutkih pred nevihto govoril 
s starejšo žensko. V neurju je žena izginila – domačini, ki jih 
zaskrbljeno sprašuje po njej, pa trdijo, da je ni nikoli bilo. Iskanje 
»gospe, ki izginja« potisne junaka v samoto, drugačno od njegove 
običajne sanjavosti: zahtevnejšo, globljo, skrivnostnejšo, bolj 
poniževalno in obenem bolj vzvišeno. Vprašanje, na čigave čute 
se lahko zanese, postane več kot le vprašanje o otipljivih stvareh.

Katarina Marinčič (1968) je pisateljica, literarna zgodovinarka in 
prevajalka. Njen pisateljski opus obsega romane Tereza, Rožni 
vrt, Prikrita harmonija (nagrada kresnik 2002) in Po njihovih 
besedah (nagrada kritiško sito 2015) ter zbirko novel O treh 
(nagrada Dnevnikova fabula 2007). Roman Prikrita harmonija 
je doslej izšel v nemškem jeziku, roman Po njihovih besedah v 
romunščini, zbirka O treh v makedonščini in francoščini. Kot 
avtorica spremnih besed je sodelovala pri številnih slovenskih 
izdajah francoskih klasikov. Iz francoščine je med drugim 
prevedla delo Paula Veyna Kako je naš svet postal krščanski 
in mladostno zbirko Marcela Prousta Radosti in dnevi.

»Ne zdi se mi 
pomembno, da sem 
všeč vsem. Pomembno 
pa je, da lahko, če 
uporabim Balzacov 
izraz, bistroumni 
bralec, četudi z manj 
naklonjenosti, bere 
mojo knjigo in ji sledi.«
– Katarina Marinčič 
    v intervjuju za Poglede
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»Pisatelj, pesnik in dramatik Feri 
Lainšček je eden vélikih umetnikov 
našega časa, ki je s svojim izvirnim 
in raznovrstnim literarnim opusom 
neprecenljivo obogatil slovenski 
umetnostni in kulturni prostor.«
–  Iz utemeljitve Prešernove nagrade 
    za leto 2021
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roman Knjižna zbirka Beletrina

Obseg: cca 200 strani
ISBN: 978-961-284-905-4
Predvidena cena: 24,00 €
Predvideni izid: april 2022

Knjiga bo izšla s finančno 
podporo JAK RS.

______________________

Doslej izšlo pri Beletrini:

– Ločil bom peno od valov
– Muriša
– Petelinji zajtrk 
– Ne povej, kaj si sanjala 
– Peronarji 
– Orkester za poljube 
– Strah za metulje v nevihti
– Velecirkus Argo
– Mislice 
– Kurji pastir, 1. knjiga

Feri Lainšček 
Kurji pastir

2. knjiga

Pisatelj Feri Lainšček je nadaljevanje romana Kurji pastir 
napovedal še pred izidom knjige, ki je nagovorila veliko bralcev 
in postala velika uspešnica. Svoje otroštvo namreč namerava 
tematizirati v več knjigah, oziroma v načrtovani trilogiji, ki 
jo je s parafrazo Kranjčevega romana naslovil Življenje mi je 
povedalo. Druga knjiga zajema iz avtorjevega otroštva v času od 
tretjega leta starosti do vstopa v osnovno šolo. Otrokovo življenje 
v tem času je zaznamovano z gradnjo nove hiše, v katero se 
namerava družina preseliti. Boj za novo hišo je povezan z veliko 
odrekanja, saj mora mama Tereza po denar na sezonsko delo 
v Avstrijo, medtem ko ima oče Pištek pravzaprav dve službi – 
ob delu na cesti se ukvarja še z gradbenimi deli na novi hiši. 
Otrok je tako prepuščen sam sebi, starše pa mu na nek način 
nadomeščata soseda, pri katerih preživi večino časa. Pisatelj 
tudi v drugem delu ohranja svoj  poetični pripovedni slog, ki 
ga še nadgrajuje otrokovo doživljanje sveta v tako imenovani 
magični fazi odraščanja. Svet okoli sebe si razlaga drugače, 
kot se dogaja v resničnosti, kar ga pogosto pripelje v zagato, 
obenem pa ga vaščani zaradi tega obravnavajo kot posebneža. 
Kurji pastir, druga knjiga, je tako vsebinsko nadaljevanje prve 
knjige, obenem pa romaneskno zaokrožena in dovršena celota.

Pisatelj, pesnik, dramatik in scenarist Feri Lainšček (1959) živi 
in ustvarja v Murski Soboti. Njegova bibliografija obsega več kot 
100 samostojnih knjižnih enot, med katerimi je 25 romanov, 
ki so večinoma že prevedeni v tuje jezike. Za svoja dela je prejel 
številne nagrade: leta 1995 je za roman Ki jo je megla prinesla prejel 
nagrado Prešernovega sklada, leta 2021 pa Prešernovo nagrado 
za življenjsko delo. Kresnika je prejel dvakrat, leta 1992 za roman 
Namesto koga roža cveti in leta 2007 za roman Muriša. Večernico 
je prejel leta 2001 za knjigo pravljic Mislice, desetnico leta 2012 za 
knjigo Pesmi o Mišku in Belamiški. Feri Lainšček je tudi slovenski 
pisatelj, čigar literarna dela so doživela največ filmskih adaptacij.

Nadaljevanje 
uspešnice
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»Pisati je zaveza, 
ki mene običajno 
privede tudi v 
obsedenost.« 
– Gabriela Babnik v intervjuju    
    za Dnevnik
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Obseg: cca 448 strani
ISBN: 978-961-284-866-8
Predvidena cena: 27,00 €
Predvideni izid: maj 2022

Knjiga bo izšla s finančno 
podporo JAK RS.

______________________

Doslej izšlo pri Beletrini:

– V visoki travi
– Sušna doba
– Intimno
– Tri smrti

Gabriela 
Babnik
Tišina, 

polna vetra
Jeanne Duval in Charles Baudelaire sta se srečala leta 1842. 
Njuno razmerje je trajalo približno dvajset let in v tem času so 
nastale nekatere najslavnejše pesmi iz zbirke Rože zla. James 
MacManus v knjigi Black Venus (Črna Venera) omenja, da so 
skoraj vsi Baudelairovi biografi obsodili Jeanne Duval, ker naj bi 
uničila velikega pesnika. Med drugim naj bi ga varala z njegovimi 
prijatelji, zapravljala njegov denar in mu dostavljala opij. Toda 
roman Tišina, polna vetra še zdaleč ni faktografsko navajanje 
dejstev, skrbno je namreč reflektiran tudi arhaični izvor rasizma 
in negrofobije. Jeanne Duval tako ne predstavlja več halucinantne 
seksualne moči, pač pa je pesnikov odnos do muze dekonstruiran: 
črnka, eden od najplodnejših virov pesnikovega umetniškega 
ustvarjanja, ni več mešanica ravnodušne, na vse pripravljene in 
pokorne ženske, ki spodbuja fantazmatske nagone francoskega 
moškega, ampak gre za pristno srečanje med likoma. Njuno 
razmerje, ki ob koncu doživi zanimiv preobrat, je predstavljeno 
kot igra moči. Raziskana je zgodovina časa, v katerem sta živela, 
vpliv fotografije na upodabljanje ženskega akta, balonarstvo, 
preobrazba Haussmannovega Pariza, status pesnika v urbanem 
okolju, zgodovina tišine, estetika kolonialne domišljije, predvsem 
pa spolne in razredne razlike med Baudelairom in Jeanne Duval. 

Gabriela Babnik (1979) je diplomirala iz primerjalne književnosti 
in literarne teorije ter 2009 magistrirala iz nigerijskega 
modernega romana. Od leta 2002 se z ocenami in analizami 
literarnih del redno pojavlja v revijalni publicistiki. Za roman 
Koža iz bombaža (2007) je prejela nagrado Slovenskega 
knjižnega sejma za najboljši prvenec. Za roman Sušna 
doba, ki je preveden v več kot deset jezikov, je leta 2013 
prejela nagrado Evropske unije, za svoje kritiško delo pa 
istega leta še Stritarjevo nagrado. Poleg pisateljevanja tudi 
prevaja, večinoma afriške avtorje, in piše radijske igre.
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Plima je psihološko-kriminalni roman. Ne. Plima je koncert s 
polomljenimi inštrumenti-ljudmi, odigran na odru slovenske 
obale. Z glavno protagonistko, v oblak marihuane zavito pisateljico 
Dunjo, ki jo preganjata bratova in očetova smrt. S Katarino, 
Dunjino otroško prijateljico, ki jo preganjajo življenjske okoliščine. 
S Kristijanom, ki je pod družbenimi pritiski izklesal svoje 
telo in se izklopil. Z Mirelo, ki se Michaela Jacksona v svojem 
natrpanem stanovanju oklepa iz izključno napačnih razlogov. Z 
Duško, ki, no, kot kaže, še ni čisto polomljena, saj je premlada, 
in Dražena, Dunjinega brata, edina ni nikoli poznala. Plima je 
dolga skladba o nasilju, porojenem iz človeških ambivalenc, 
omejitev, nezmožnosti in tudi – odločitev. Ni pa Plima samo 
žalostna skladba, niti ne hrupna, tudi njeni ritmi niso ritmi 
morale. Prevevajo jo tudi topli toni, zvoki morja, škržatov, 
jadranskega vetra in razdalj, znova premerjenih v bližine.

Ana Schnabl (1985) je nagrajena pisateljica. Leta 2017 je izšel njen 
kratkoprozni prvenec z naslovom Razvezani, tri leta kasneje pa 
njen romaneskni prvenec Mojstrovina. Razvezane lahko prebirajo 
nemško in srbsko govoreči bralci, Mojstrovina pa je doživela 
angleški, nemški in srbski prevod. Schnabl je tudi doktorska 
študentka filozofije. Roman Plima je njeno tretje knjižno delo. 
Živi v Kamniku z dvema psicama, mačkom in enim človekom.

» S svojim 
krimičem si, 
torej, prizadevam 
za leposlovje, 
organizirano 
okoli malo manj 
klasičnega, 
ampak obljubim, 
da mračnega 
whodunnit.« 
– Ana Schnabl v intervjuju 
   za Metropolitan  
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Ana
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Čakaj malo … je rekel 
Aurelli in ponovno 
pogledal v masko, ki jo 
je tehnik ravno spravil v 
plastično vrečo. Vzel jo 
je v roko in jo nekoliko 
dvignil. Na kaj tole 
spominja?
Vsi so dvignili pogled. 
Naenkrat se je čez obraz 
Aleša Vidmarja spustilo 
spoznanje.
Če ni tole volčja glava ...
– Iz knjige

V Kočevskem rogu leži golo truplo mlade ženske, nekdo ji je 
prerezal vrat in jo odvrgel v zaraščenem pragozdu. Na obrazu 
ima masko v obliki volčje glave, ki ima namesto ust železne 
palice. Patolog Patrik Valbureto ugotovi, da je bila žrtev posiljena, 
na njeni rami opazi človeški ugriz. Tožilec Mio Aurelli mora ob 
pomoči ekipe ugotoviti, kdo je umorjena in kaj pomeni bela volčja 
maska. Poti vodijo v Belo krajino, kjer je Aurelli preživel poletje 
z bivšo ženo Violo, in v Kočevje, kjer je žrtev delala v Društvu za 
zaščito kočevskega volka. Aurelli spozna Peruna in Mokoš, starša 
umorjene ženske, ki skrivata veliko družinsko skrivnost, in ko 
v votlini sredi Kočevskega roga najdejo novo truplo, se zgodba o 
prepovedani ljubezni in grehih prednikov začne počasi sestavljati.
Beli volk je druga v vrsti psiholoških kriminalk Irene Svetek, 
okvir zgodbe pa je vpet v staroslovansko mitološko izročilo.

Irena Svetek (1975) je doktorirala na Oddelku za primerjalno 
književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
Za prvi roman Od blizu je leta 2004 prejela nagrado Slovenskega 
knjižnega sejma za knjižni prvenec in nominacijo za kresnika. 
Napisala je še romana Sedmi val (2011) in Zaspi, mala moja, 
zaspi (2014), zadnja leta pa se ukvarja predvsem s scenaristiko; 
napisala je scenarij za celovečerni film Skupaj, scenarije za 
nadaljevanke in nanizanke Mame, Več po oglasih, Ena žlahtna 
štorija, Česnovi … Leta 2021 je izdala Rdečo kapico, prvo v seriji 
psiholoških kriminalk. Roman je postal uspešnica, po kateri 
se bo snemala tudi televizijska serija. Beli volk je drugi roman 
iz serije in ga prav tako pričakujemo na malih zaslonih.
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– Od blizu
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– Rdeča kapica

Irena Svetek 
Beli volk

Irena Svetek
Beli volk

Nadaljevanje 
uspešnice RDEČA 

KAPICA
– druga v seriji 

psiholoških kriminalk



2120

»Všeč mi je širina 
njegovega razmišljanja, 
ki sodobnega človeka 
razpenja od intimnih 
strun do širokih družbenih 
in kulturnih horizontov.«  
– Miran Možina
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Alojz Ihan
(Ne)moč

Bolezen covid-19 se iz Kitajske nenadoma razraste v pandemijo 
in nemočno človeštvo se sooči z najdražjim družbenim posegom 
v zgodovini, če izvzamemo svetovne vojne. Si je lahko kdo 
pred pojavom drobnega koronavirusa zamislil razlog za to, 
da cel svet nenadoma preneha potovati z letali in ladjami, da 
ugasnejo turizem, šport, prireditve, gostinstvo, zabave?
Pandemija, paradoksno, povzroči, da majhna skupina ljudi, 
mikrobiologov, epidemiologov, infektologov, ki pred tem niso 
imeli nikakršne odločevalske moči, naenkrat začne odločilno 
vplivati na družbene in gospodarske odločitve z deset- in 
stomilijardnimi posledicami. Ihanov roman govori o svetu 
ljudi, ki iz popolne družbene anonimnosti stopijo v ospredje 
in postanejo simbol neznanske moči. Novo tajkunstvo, nova 
mafija in novi načini korupcije se sopostavljajo s hvalnico 
nemoči in priznanjem (lastne) človeške šibkosti, s tem pa se 
ljudje med seboj prepoznajo kot tragični igralci iste drame. 
Drug v drugem ugledajo sebi podobno bitje, ki mu je nujno 
treba pomagati, če želimo, da se bo čudež, ki se je nekoč začel z 
učlovečenjem, nadaljeval še naprej, četudi šele po naši smrti.

Alojz Ihan (1961) je ugleden zdravnik, specialist klinične 
mikrobiologije, predstojnik Katedre za mikrobiologijo in 
imunologijo, redni profesor mikrobiologije in imunologije na 
Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani ter vodja Oddelka za 
imunologijo na Inštitutu za mikrobiologijo Medicinske fakultete. 
Leto po diplomi na ljubljanski medicinski fakulteti je pričel 
delovati na Inštitutu za mikrobiologijo. Naziv doktor medicinskih 
znanosti je pridobil leta 1993, pred tem je dve leti deloval na 
Nacionalnem inštitutu za raziskavo raka v Genovi, po doktoratu 
pa raziskovalno gostoval v ZDA. Poleg strokovnega, pedagoškega 
in znanstvenoraziskovalnega dela se ukvarja tudi s književnostjo. 
Bil je urednik literarnih revij Problemi, Literatura in Sodobnost ter 
knjižne zbirke Aleph. Izdal je šest knjig poezije, tri romane, tri knjige 
esejev in dve poljudnoznanstveni knjigi. Za svoje literarno delo je 
prejel številne nagrade, med njimi nagrado Prešernovega sklada.
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»Aleš Šteger je 
prava stvar.«
– Ilya Kaminsky
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Aleš Šteger
Bogovi se 

nam smejijo

Knjiga Bogovi se nam smejijo je knjiga o mitih. Pravzaprav o 
narobemitih. Miti o Evropi, Meduzi, Orfeju, Prometeju, Ikarju 
in Narcisu so postavljeni v povsem konkretno in aktualno 
sodobnost. V zgodbah, katerih medsebojne odmeve zaznavamo 
preko subtilnih povezav, srečamo moškega, ki se nekega dne 
odloči radikalno izstopiti iz spon civilizacije, prevprašujemo 
prave  in krvave pomene trka kultur preko samomorilskih 
ljubimcev iz Heidelberga in Istanbula, se spustimo do 
prometejskih vprašanj, ki se odpirajo rudarju ob nenadejani 
nalogi odkopavanja zasutih množičnih grobišč, vse do razmisleka 
o tem, česa je sploh zmožna ljubezen ob zgodbi o varnostniku 
v arheološkem muzeju, ki zaradi volje, močnejše od njegovih 
čustev, pokonča svojo Evridiko. Čeprav smo naučeni o mitih 
razmišljati kot o zgodbah, iz katerih lahko črpamo modrost, 
se v knjigi izkaže, da nas miti – ko se prično njihovi notranji 
mehanizmi udejanjati v nas, posameznikih iz mesa in krvi – 
največkrat predvsem zavedejo in iz nas naredijo tragikomične 
junake usode, ki se jim bogovi kvečjemu posmehujejo. 

Aleš Šteger (1973) je pesnik, pisatelj, urednik in pobudnik številnih 
knjižnih in kulturnih pobud. Z več kot šestdeset prevedenimi 
izvirnimi knjigami v več kot dvajset jezikov in številnimi 
uvrstitvami v mednarodne antologije je eden mednarodno najbolj 
prepoznavnih slovenskih avtorjev. Je prejemnik slovenskih in 
mednarodnih nagrad, med njimi prestižne nagrade Horsta 
Bieneka (2016), ki jo za pesniški opus podeljuje Bavarska 
akademija lepih umetnosti, leta 2021 pa je prejel Pretnarjevo 
nagrado festivala Lirikonfest in nagrado Alfreda Kolleritscha 
mesta Gradec. Bogovi se nam smejijo je njegova peta knjiga proze. 
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»Feliks Plohl je v 
svojih 46 letih doživel 
toliko, kot marsikdo 
od nas ne bi v desetih 
življenjih.«  
– Svet24.si
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– Vsi moji grehi

Feliks Plohl
Še grehi

Ko je Feliks Plohl pred dvema letoma objavil svoj knjižni prvenec 
Vsi moji grehi, je z njim požel nemalo bralskega in kritiškega 
odobravanja, celo navdušenja. Ob sočnih in necenzuriranih opisih 
ter mnogih duhovitih in samoironičnih dovtipih so se zadovoljno 
muzali zlasti tisti, ki med platnicami iščejo predvsem dobre zgodbe, 
ki so tako resnične, da delujejo že skoraj neverjetno. Seveda pa so 
se med njimi našli tudi tisti, ki avtorju kljub neizmerni odprtosti 
niso bili pripravljeni verjeti. (Upravičeno) so namreč podvomili 
že v naslovno formulacijo – novopečeni pisatelj naj vendar ne 
bi razkril prav vseh svojih grehov, kot »trdi« v naslovu. Da bodo 
prišli na račun tudi slednji, je tu še več Plohlovih grehov, čas, 
v katerem so se stvari zgodile, pa je tokrat še širše odmerjen, 
saj nekatere pripovedi segajo v čas njegovo otroštvo, najbolj 
sveža pa v čas neposredno pred prestajanjem kazni na Dobu. 
Nekateri pravijo, da ima skoraj vsak človek snov za eno knjigo, 
le redki pa za kaj več. No, Plohl je dokazal, da mu jo je po prvi 
ostalo še dovolj za vse naslednje. Najprej pa so tu Še grehi.

Feliks Plohl se je rodil leta 1973 v Bihaću (BiH), kjer je končal 
naravoslovno gimnazijo. Že zelo zgodaj je pri sebi odkril talent za 
pisanje. Ta se je verjetno razvil pod vplivom ogromnega števila 
knjig, ki jih je požiral že od prvega razreda, ko je prišel v stik s 
šolsko knjižnico. Sredi osnovne šole je imel napisane tri »nindža« 
romane, ki jih ni nikoli dokončal, nato pa se je posvetil znanstveni 
fantastiki. Po mamini smrti je že pri štirinajstih zaživel sam, saj je 
oče živel v Sloveniji. Močno ga je zaznamovala tudi vojna ob razpadu 
Jugoslavije. Na začetku leta 1994 je bil obsojen na osem let zapora, 
a v kaosu povojnega obdobja ostal na prostosti in se najprej preselil 
v Slovenijo, od koder se je po treh letih namenil v Kanado, nato pa 
je kar sedem let živel v Los Angelesu. Znova je začel pisati na Dobu, 
kjer je nazadnje odslužil zaporno kazen. Trenutno živi na Danskem.
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pesniška antologija

»Knjiga H2SO4  je 
zbirka slovenske 
uporniške poezije 
od ljudske pesmi 
do izraznosti 
sodobnih pesnic 
in pesnikov.«  
– Igor Saksida
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Doslej izšlo pri Beletrini:

– Pesem sem

Igor Saksida,
Masayah

H2SO4 

Zbirka slovenske uporniške poezije

Antologija H2SO4 je celostna umetnina. Kot knjiga prinaša izbor 
pesmi upora, ki je odmeval že v ljudskem slovstvu in puntarskih 
pesmih, tematiziran pa je tudi v pesmih Prešerna, Jenka, Levstika, 
Gregorčiča, v 20. stoletju pa Cankarja, Kosovela, Župančiča, 
Kajuha idr. Tema ni redka tudi v sodobnejši književnosti, na 
primer pri Krakarju, Minattiju, Zajcu, Šalamunu. Posebno 
vrednost zbirki, ki jo sestavlja 35 pesmi in 8 besedil s priloženega 
albuma, dajejo tematski premisleki štiriintridesetih sodobnikov, 
ki so s svojim delom na zelo različnih področjih tako ali drugače 
izstopili iz okvirja povprečnosti. Ti zapisi skušajo prikazati živo 
sporočilnost poezije od njenih začetkov do našega časa. Pa ne 
le to: antologija posega tudi v glasbo, saj sta raperja Masayah in 
Drill ustvarila izvirne glasbene interpretacije izbranih uporniških 
pesmi. Nič nenavadnega, saj je tudi rap glasba krik upora proti 
družbi, v kateri nenehno iščemo svobodo in človečnost.

Igor Saksida (1965) je literarni zgodovinar in predava na 
Pedagoški fakulteti v Ljubljani in Kopru ter na Fakulteti za 
humanistične študije v Kopru. Raziskuje zgodovino in teorijo 
mladinske književnosti ter didaktiko književnosti. Sodeloval je 
pri nastajanju mnogih učbenikov, napisal je številne strokovne 
monografije, še posebej pa navdušuje otroke in pedagoge 
za kakovostno literaturo. Tega ne počne le na akademski in 
teoretski ravni, ampak slovensko književnost mladim približuje 
s križanjem literarne klasike in rapa – celo tako, da je sam 
postal raper. Sodeloval je z glasbenikom Rokom Terkajem, s 
katerim sta objavila monografijo Kla kla klasika. Zdaj odpira 
novo poglavje z mlado raperko Mio Puhar Rodin – Masayah.   

Mia Puhar Rodin (2001) je mlada glasbenica iz Ankarana z 
umetniškim imenom Masayah – z njim je povezala besedi Masaji in 
Mesija. Ukvarja se s hip hop in akustično glasbo. Že pri šestnajstih 
je z Robertom Vatovcem nastopila kot kitaristka na Melodijah morja 
in sonca. Njeno nadarjenost so opazili tudi drugi glasbeniki, izolski 
reper Andrej Bučar – Drill pa je postal njen mentor. Masayah 
je avtorica več kot 40 odmevnih raperskih skladb, napisanih v 
slovenščini; so družbenokritične in se dotikajo mladostništva, 
neenakosti in diskriminacije ter zasvojenosti s tehnologijo.     

QR KODE
za dostop 

do NOVEGA 
ALBUMA 

MASAYAH 
z gosti



2928

»Za literarno ustvarjanje 
se mi zdi ključno kontra-
punktiranje intenzivne-
ga dela in zavestnega 
odmika od pisanja.« 
– Ana Svetel v Knjigi priznanj za 

AirBeletrino
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Ana Svetel
Marmor

Druga pesniška zbirka Ane Svetel nadaljuje »poslanstvo« prve: 
med cinično samozadostnostjo ednine in ohlapno nedorečenostjo 
množine z besedami zarisuje svet odkrite bližine, občutljive za 
tančine razmerij. Njena pisava namreč raste iz spoznanja, da 
je zrcalni svet preveč predvidljiv, kalni svet prilagajanja na vse 
hujše pa premalo občutljiv in zato nič kaj zanimiv. Marmor je 
zbirka, ki prinaša izčiščeno poezijo, ranljivo in hkrati igrivo. 
Pesničin ton je izrazito mil, a ne na vsiljiv, lepodušniški način, 
sporočilo njenih pesmi pa premišljeno, natančno in predvsem 
– lucidno. Avtorica brezkompromisno razpira vprašanja, ki 
jih pred nas postavlja bivanje. Njena poezija je inteligentna, 
do neke mere celo intelektualna, a tudi polna zračnosti, 
nežnosti, sočutnosti – in zmeraj na svetli strani življenja. 
Abstrakcijam ne kljubuje z našpičeno družbenokritično ostjo, 
temveč se z njimi raje domiselno poigra, kot v ciklu predmetnih 
pesmi o geometrijskih likih. Verzi iz Marmorja zato kljub 
svoji ranljivosti ne podležejo malodušju. Prav nasprotno: iz 
neposrečene alegorije lahko ustvarijo čudovito metaforo. Iz 
opoteče ljubezni, na primer, tisto, ki se sreča kot osmica – pa 
čeprav le v oddaljenih bližinah. Pomembno pa je, da nikoli 
ne postane kot ričet, »nasitna in za vse,« temveč ostane 
nenehno iščoča in edinstvena. Kot dotiki marmornih kipov.

Ana Svetel (1990) je po poklicu etnologinja in kulturna 
antropologinja, zaposlena na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani. A ni le poklicana za znanost: uveljavila se je kot pesnica, 
avtorica kratkih zgodb, pripovedovalka in kolumnistka. Pesniška 
zbirka Lepo in prav je bila leta 2015 v ožjem izboru za najboljši 
prvenec, 2019 pa je objavila zbirko kratkih zgodb Dobra družba, 
ki je bila nominirana za nagrado novo mesto. Radio Slovenija je 
po motivih njene kratke proze posnel serijo radijskih iger Prevozi. 
Svoje pesmi, eseje in kolumne objavlja v revijah Literatura, 
Dialogi, Sodobnost, Outsider, Razpotja in AirBeletrina idr. Leta 
2020 je bila na pesniški rezidenci v mreži Reading Balkans, njene 
pesmi in zgodbe so bile prevedene v angleščino, portugalščino, 
hrvaščino in bosanski jezik, uvrščene so tudi v tujejezični 
antologiji. Vključena je v mednarodno pesniško platformo 
Versopolis. Poleg literature se aktivno ukvarja tudi z glasbo. 
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Tone Vogrinec
Vsi me 

kličejo Tona
Zapisal Marko Radmilovič

Wikipedija ga v prvi vrsti(ci) predstavi kot strojnega tehnika, 
politika in smučarskega funkcionarja. Vendar je Tone Vogrinec 
seveda mnogo več in vse kaj drugega kot to – je Tona: ime, ki pove 
marsikaj že brez omembe priimka. Vseživljenjski športni delavec 
in zanesenjak, rokometaš, tenisač, smučarski tekmovalec, trener, 
direktor, menedžer, predvsem pa svetovljan, ki je v času svoje 
kariere in nadaljnjega službovanja v športu obredel skoraj ves svet 
in prijateljeval s tem in onim, ustvarjal velike zgodbe … A medtem 
včasih žal zanemaril zasebno življenje in zato zavozil manjše, še 
kako pomembne lastne intimne zgodbe. V osemdesetih veliki športni 
junak, ki je takrat še jugoslovansko smučanje od sodelovanja popeljal 
do zmagovanja in omogočil razvoj mnogim vrhunskim tekmovalcem 
in tekmovalkam v »slovenskem nacionalnem športu« … A žal v 
določeni meri tudi tragični junak, saj ga mnogi še vedno krivijo za 
prezgodnje slovo nekaterih naših največjih asov tega športa. V knjigi, 
ki bi se na račun mnogih pestrih zgodb in zanimivih anekdot do 
izida še kar debelila, če se ne bi bližala njegova osemdesetletnica, so 
gladko berljivo in slalomsko dinamično predstavljene vse življenjske 
preizkušnje tega legendarnega Slovenca. Seveda tudi tiste, ki se 
niso končale srečno, saj znamo prav zaradi njih še toliko bolj ceniti 
tiste, ki so se. Zlasti če lahko osrečijo tako rekoč ves narod, kot se 
je to dogajalo v mitičnem obdobju (jugo)slovenske smučarije.

»Eden 
najpomembnejših 
in obenem 
najvplivnejših ljudi 
v zgodovini 
slovenskega 
alpskega 
smučanja.«  
– Ekipa

Ob 
avtorjevem 

80. 
rojstnem 

dnevu
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Marcel Proust
Iskanje 

izgubljenega 
časa

Prevedla Radojka Vrančič

V cikel Iskanje izgubljenega časa spada sedem romanov, 
v katerih spremljamo glavnega junaka Marcela, njegovo 
družino in socialni milje, v katerem se – včasih bolj, drugič 
manj spretno – giblje. Spoznavamo ga postopoma, iz 
prvoosebne pripovedi, za katero je značilen nehotni spomin. 
Primer slednjega je tista slavna magdalenica, pomočena v 
lipov čaj, ki Marcela popelje na počitnice v Combray.
Prej kot sledenje strnjeni naraciji je branje Proustovih romanov 
gurmansko doživetje, študij etimologije in umetnostne zgodovine, 
so obiski oper in izrisovanje družinskih dreves. Psihologizacija likov 
je izjemna. Osebe se skozi knjige starajo in spreminjajo glede na 
izkušnje in situacije, v katerih se znajdejo. Obenem se spreminja 
percepcija protagonista, saj opazi vedno več; laskanje prepozna kot 
hinavščino in prazno govoričenje, ljubosumje kot pogoj za ljubezen. 
Za razliko od začetne vznesenosti je proti koncu cikla čutiti nekaj 
grenkobe, povezane s temeljnim spoznanjem o osamljenosti in 
nadomestljivosti človeka. Uteha, ki nam jo pisec vztrajno ponuja 
pa ostane, in to je iskanje čutnih užitkov, hrepenenje po lepoti.

Marcel Proust (1871–1922) velja za velikana svetovne književnosti, 
naslednika francoskih realistov in znanilca moderne proze 20. 
stoletja. Po mladostnih poskusih, med katere sodi v slovenščino 
prevedena zbirka Radosti in dnevi, je pri petintridesetih začel 
pisati Iskanje izgubljenega časa. Ta je nastajal do njegove smrti. 
Pariški saloni in obmorska letovišča so predstavljali Proustov 
resnični kot tudi literarni poligon. Pečat je pustil zlasti s podrobnimi 
opisi stvarnosti, pravzaprav evokacijami preteklih časov in 
prostorov, ki za posameznika niso ne zunanji in ne minljivi.

romaneskni cikel

»V iskanju izgubljenega časa je, tako kot številna 
velika literarna dela, iskanje, katerega struktura 

spominja na simfonijo.«  – William C. Carter, LIT HUB
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Marcel Proust
Petinsedem-
deset listov

Prevod in spremna beseda Katarina Marinčič

Petinsedemdeset rokopisnih listov, ki so v arhiv francoske 
narodne knjižnice prišli po smrti znamenitega raziskovalca 
Proustovega opusa Bernarda de Falloisa leta 2018, so 
ljubitelji in poznavalci Prousta ob knjižni izdaji (Gallimard, 
2021) pozdravili kot veliko, temeljno odkritje. 
Arhivskih odkritij, povezanih s Proustom, je bilo v zadnjih letih 
kar nekaj. Leta 2017 se je tako pojavil edini doslej znan filmski 
posnetek pisatelja, natančneje posnetek aristokratske poroke, 
ki se je je, v zelo stranski vlogi, udeležil tudi mladi Marcel. Leta 
2019 so izšle mladostne novele, ki jih je Proust, najverjetneje iz 
moralnih ozirov, izločil iz rokopisa svoje prve knjige Radosti in 
dnevi. A Petinsedemdeset listov je vendarle odkritje drugačne 
vrste. Za razliko od izkopanin, ki nas vračajo v čas, ko je Proust 
osupljivo malo obetal, nas petinsedemdeset listov papirja, 
popisanih leta 1908, postavi v trenutke, ko se je začenjal Proustov 
čudež, preobrazba diletanta v velikega romanopisca. Kar imamo 
pred seboj, so zelo očitno prvi osnutki cikla Iskanje izgubljenega 
časa. Magdalenic na teh straneh ne bomo našli, začutili pa bomo 
Proustovo naraščajoče zavedanje o moči spomina, ki bo zanj 
postal temeljni, vseobsegajoči navdih. In še nekaj: zaslutili bomo, 
da je bilo žarenje Benetk najbrž enako pomembno kot lipov čaj.

VELIKO
ODKRITJE!
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Feri Lainšček
Murska saga 
(Ločil bom peno od valov; 
Muriša)

Skrivnostni, skoraj magični in skrivnostni svet onkraj Mure, 
ki mu nista tuja bolečina in trpljenje, je pomemben motiv 
Lainščkovega romanesknega ustvarjanja. V romanu Ločil 
bom peno od valov se na ozadju konca prve svetovne vojne 
osredini na vzpon murskosoboškega zlátarskega »mafijca«, 
in to skozi oči njegove mlade žene Elice. Kljub težkim časom 
pa ostaja hrepenenje, pri katerem je treba vztrajati in je tako 
zelo značilno za Lainščkovo pisanje. V Muriši se prekmurska 
saga nadaljuje ob samem začetku druge svetovne vojne: 
mladi inženir Julijan Spransky gradi most na reki Muri 
na Petanjcih, ki ga kasneje jugoslovanska vojska poruši. 
Zgodovinska freska dramatičnega časa pa je le ozadje za 
pretresljivo ljubezensko zgodbo med Julijanom in Zinaido – 
njuno hrepenenje in strast zaznamuje temačna skrivnost.    

Prešernov nagrajenec za življenjsko delo Feri Lainšček (1959) 
je vsestranski avtor. Piše prozo za mladino in odrasle bralce, 
poezijo, dramska besedila, scenarije in radijske igre. Njegova 
dela so prevedena v več tujih jezikov, kot avtor besedil pa 
sodeluje s številnimi slovenskimi pevci in skupinami. Za svoje 
delo je prejel mnoga priznanja: nagrado Prešernovega sklada 
za roman Ki jo je megla prinesla, kresnika za romana Namesto 
koga roža cveti in Muriša, večernico za mladinsko knjigo Mislice 
idr. Z romanom Kurji pastir je bil znova uvrščen med pet 
finalistov za nagrado kresnik. Kar nekaj Lainščkovih romanov, 
v katerih se razpira mistični svet preko Mure, je doživelo 
filmsko priredbo (Halgato, Mokuš, Petelinji zajtrk, Šanghaj …).    

V prvi knjigi sintetičnega pregleda Tomaža Brejca, ki ga je ta 
posvetil dramatičnemu času med letom 1880 in koncem prve 
svetovne vojne, spoznamo estetsko izkušnjo predmodernizma. 
V tem času se slovenski umetniki (Šubic, Kobilica, Ažbe, Grohar, 
Jakopič idr.) uveljavijo na velikih razstavah v Parizu, Münchnu 
in na Dunaju, hkrati pa modernizirajo religiozno umetnost in 
kiparstvo povzdignejo na profesionalno akademsko raven (Gangl, 
Zajec, Berneker). Oblikuje se družbenokritično boemstvo, ki se 
po prelomu stoletja usmeri od impresije k izrazu: barvni motiv 
nadomesti realistični predmet, slika pa se prelevi v atmosfero 
komplementarnih kontrastov. Pisanje Tomaža Brejca pa ni 
le faktografsko, temveč umetnine – knjigo bo obogatilo okoli 
tristo reprodukcij – doživlja kot ustvarjalni gledalec in jih skozi 
množico kontekstov oživlja v njihovem času in prostoru.

Tomaž Brejc (1946) je eden najvidnejših slovenskih umetnostnih 
zgodovinarjev, odličen poznavalec moderne in sodobne 
umetnosti, avtor številnih monografij in univerzitetni predavatelj. 
Izobraževal se je v Ljubljani, na Dunaju, v Benetkah, Münchnu, 
Parizu in Los Angelesu. Poleg poglobljenega znanstvenega dela 
se je Tomaž Brejc posvečal likovni kritiki, pripravi razstav in 
pisanju katalogov. Močno je tudi vplival na teoretsko misel o 
modernistični in postmodernistični umetnosti. Med drugimi je 
leta 2009 prejel nagrado Izidorja Cankarja za raziskovalno delo 
v umetnostni zgodovini. Širok razgled nad teorijo in prakso 
sodobne umetnosti povezuje z mednarodnim kontekstom.

“Umetnostna zgodovina 
ni le fizika, ampak je tudi 
metafizika, in če je kot 
znanost zavezana resnici, 
se ta resnica kaže v 
čutnonazornih domišljijskih  
oblikah, ki jih ni mogoče 
zožiti na  enodimenzionalni 
podatek. – Tomaž Brejc ob 
podelitvi nagrad in priznanj 
Izidorja Cankarja, 2009

“/…/roman Ločil 
bom peno od valov 
Lainščka postavlja 
v sam vrh sodobne 
slovenske literature.
– Dušan Šarotar, 
iz spremne besede
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“Duhovita pripoved o 
krutih rečeh in težkih 
časih. – Mitja Čander

“Pričakujte vonj po žveplu. 
– The New York Times

Roman Ne bom se več drsal na bajerju se dogaja v ljubljanski 
četrti Šiška v času od italijanske okupacije pa do petdesetih let. 
Šestnajstletni Ivan Knez stanuje blizu znamenitega gradu Jama, 
v gradu je samostan šolskih sester sv. Frančiška Kristusa Kralja. 
Te vodijo dekliško gospodinjsko šolo internatskega tipa, ki se 
konča z maturo. Razvije se ljubezen med Ivanom in gojenko Evo 
Verdonik. Italijanski okupatorji posebej preganjajo mladostnike, 
češ da so kurirji Osvobodilne fronte, vlačijo jih v koncentracijsko 
taborišče na Rabu, kjer mnogi pomrejo. Veliko Slovencev pobijejo 
v represalijah, pojavi se problem, kako in kam skriti trupla. Vskoči 
poročnik Tartaglia, v tovornem vagonu jih izvaža v Monfalcone. 
Vosovec Kunde, Ivanov zaščitnik in prijatelj, opravlja likvidacije, 
kot mu zapove komanda – vojak, ki ne razmišlja, ali je to prav 
ali ne. Kot Evina zaščitnica se pojavi Jaga baba, po zraku jo 
prenese na Jezersko. Po koncu vojne ljudska oblast poruši grad 
Jama, kos za kosom, boj proti fevdalni in klerikalni miselnosti.

Lado Kralj se je rodil leta 1938. Za svoj (kratko)prozni prvenec z 
naslovom Kosec koso brusi (2010) je prejel nagradi za najboljši 
prvenec in fabulo. Po njem je leta 2014 objavil še roman Če 
delaš omleto. Kot avtor se je podpisal še pod znanstvena dela 
Ekspresionizem, Teorija drame in Primerjalni članki, kot urednik 
pa pod Zbrano delo Slavka Gruma (1976) in knjigo zamolčane 
kratke proze Milene Mohorič. Po diplomi je študiral na New 
York University in bil dramaturg v avantgardnem gledališču 
The Performing Garage. Je tudi soustanovitelj gledališč 
Glej in Pekarna. Društvo gledaliških kritikov in teatrologov 
mu je leta 2020 podelilo nagrado za življenjsko delo.

Knjižna zbirka Beletrina
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Umor ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja 22. novembra 
1963 ni do temeljev pretresel le najmočnejše države, temveč 
ves svet. Kakšno bi bilo življenje, če bi človek lahko odpotoval 
v preteklost in preprečil atentat ter spremenil tok zgodovine? 
Bolni prijatelj Al pokaže gimnazijskemu učitelju angleščine 
Jaku Eppingu časovni portal, »zajčjo luknjo«, ki vodi v leto 1958, 
in ga pregovori v neverjetno pustolovščino: Leeju Harveyju 
Oswaldu bo skušal preprečiti usodno streljanje v Dallasu. V 
na videz urejenem svetu v obdobju največjega razcveta, ko 
v ameriških domovih dokončno zavlada televizija, mlade pa 
navdušuje rock 'n' roll, in tik pred t. i. kulturno revolucijo, 
ko Beatlesi ob prvem obisku ZDA srečajo Boba Dylana, Jake 
spozna množico likov z izjemno natančno izrisanimi značaji, 
med njimi tudi ljubezen svojega življenja. Napet triler, ki se z 
osupljivo močjo literarne domišljije napaja tako iz podatkov 
uradne preiskave o atentatu kot tudi iz brezštevilnih teorij zarot, 
je v prvi vrsti Kingova nostalgična hvalnica vznemirljivega, 
a v mnogih pogledih preprostejšega včerajšnjega sveta.

Stephen E. King (1947), kultni ameriški romanopisec in avtor 
kratkih zgodb, je najbolj priljubljen pisatelj v žanru grozljivk 
s 350 milijoni prodanih knjig po vsem svetu. Večino so jih 
prenesli na filmsko platno in televizijske ekrane. Z neverjetno 
domišljijo in mojstrskim načinom napetega pripovedovanja 
opisuje domala vse plati človeških strahov in groze, s katerimi 
se v zapletenih in zahtevnih okoliščinah soočajo junaki z 
natančno psihološko izdelanimi značajskimi potezami. Kingove 
pripovedi z realističnimi detajli in prepričljivimi zgodbami 
pritegnejo bralčevo pozornost in ga posrkajo v globine, ki 
jih globoko zakopane v podzavest v sebi nosi vsak od nas.
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Brez sanj ne bi bilo ne Bude ne budizma. Večplastna obzorja 
tradicije namreč že od njenih začetkov tkejo sanjske krajine, 
drobce katerih razpira študija Na pragu prebujenja: svetovi 
sanj v budizmu, podprta s prevodi izbranih besedil budizma. 
Splet najrazličnejših tipov sanj v zgodnjem indijskem budizmu 
– od preroških sanj, hkratnih sanj več sanjalcev, sanj v 
sanjah in nočnih mor – tlakuje življenjsko pot Sidharthe do 
njegovih poslednjih sanj in prebujenja v nirvano. Z budizmom 
mahajana sanje zakorakajo na filozofski parket, zaznamovan z 
razpravami o strukturi sanjske zavesti, mejah med resničnim 
in iluzijo, budnostjo in sanjami, nakar sežejo do Tibeta in 
himalajskih puščav, kjer so budistični jogiji in joginje ob 
prebujenju iz varljive budnosti v lucidne sanje odkrivali 
povsem nove potenciale sanjskih vsebin, prek katerih so 
usvajali resnice, ki jih je v budnosti nemogoče dognati. 

Nina Petek (1986) je docentka na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani in direktorica Inštituta za študije 
meništva in kontemplativne znanosti. Raziskovalno se 
ukvarja s hindujskimi in budističnimi filozofskimi sistemi, 
pri čemer sodeluje tudi s tujimi znanstvenoraziskovalnimi 
institucijami, predvsem z Oxfordskim centrom za hindujske 
študije Univerze v Oxfordu. Kot prevajalka iz sanskrta je 
sodelovala pri zbirki rgvedske himnike Áva rohatiy aviká ná 
súryah. Izbor iz rgvedske himnike: prevodi in študije (2020) 
in antološko zasnovanem učbeniku Razgledi po staroindijski 
književnosti (2021). Nedavno je izšla tudi njena monografija 
Bhagavadgita: onstran vezi, tostran svobode (2021).

“Eno od prvih srečanj z azijskimi 
filozofijami se je zgodilo že v 
gimnaziji, ko nam je profesor 
filozofije pripovedoval o 
kitajskem filozofu Zhuang Ziju 
in njegovih sanjah o metulju. Te 
sanje so kot gosenica tiho ždele 
v meni, vse dokler se nisem z 
azijskimi filozofijami podrobneje 
seznanila v tretjem letu študija 
filozofije /.../ na predavanjih 
prof. dr. Maje Milčinski, ki me je 
navdušila tako rekoč z vsem, kar 
je povedala. Razprla mi je povsem 
nove univerzume, ki so bili tako 
presunljivo globoki in večplastni, 
da sem že takrat vedela, da se 
bom s kakšnim drobcem le-teh 
tako ali drugače ukvarjala tudi na 
svoji nadaljnji poti. 
– Teden možganov

Knjižna zbirka Koda

Obseg: cca 316 strani
ISBN: 978-961-284-868-2
Predvidena cena: 27,00 €
Predvideni izid: maj 2022

Knjiga bo izšla s finančno 
podporo JAK RS.

Nina Petek
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Ameriški zgodovinar Alan Mikhail s knjigo Božja senca v 
središče svetovne zgodovine postavlja imperij Sultana I. (1470–
1520) in v luči tedanjih geopolitičnih razmer ponovno vrednoti 
prelomne svetovne dogodke, kot na primer potovanje Krištofa 
Kolumba, protestantsko reformacijo in čezatlantsko trgovino 
s sužnji. Knjiga je tudi biografija osmanskega sultana, v njej 
je natančno popisano Selimovo življenje, začenši z otroštvom 
v očetovem haremu, obdobje v cesarski palači v Istanbulu, 
namestništvo v Trabzonu, boj za oblast ter vojne proti Perziji in 
Egiptu, ki so docela spremenile svetovni geostrateški položaj. 

Izjemno jasnovidna zgodovinska študija je napisana iz 
zornega kota, ki ga nismo vajeni, saj večina zgodovinskih 
del začetek novega veka obravnava z zahodnjaškega vidika. 
Za razumevanje današnjega razvoja odnosov med zahodno 
civilizacijo in islamom je bistveno nepristransko vrednotenje 
dogajanja v začetku novega veka, ko je Selimovo Osmansko 
cesarstvo pomembno določilo potek svetovne zgodovine. 

Alan Mikhail (1979) je profesor zgodovine in predstojnik katedre 
za zgodovino na Univerzi Yale. Uveljavil se je predvsem s 
svojimi deli o zgodovini Bližnjega vzhoda in svetovni zgodovini. 
Za svoja dela je prejel številne nagrade, med drugim nagrado 
Fuata Köprülüja, nagrado Rogerja Owena in nagrado Annelise 
Maier, ki jo podeljuje Ustanova Alexandra Humboldta 
za mednarodno uveljavljene znanstvenike na področju 
humanističnih študij in družbenih ved. Njegove prispevke 
objavljata časopisa New York Times in Wall Street Journal.

“Fascinantno! 
Pretresljivo!
– The Times
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Vonj po strahu (2015) je tretji in zadnji del zgodovinske trilogije 
o slavnem srednjeveškem perzijskem matematiku, astronomu, 
filozofu in pesniku Omarju Hajamu z naslovom Kaj pripoveduje 
pepel. Potem ko je v drugem delu, Tolažbi nočnega neba, pisatelj 
predstavil Sabahovo teorijo pajkove mreže kot načina sejanja 
strahu in doseganja političnih ciljev, nas tretji, psihološki 
roman povede v Hajamovo samotno starost v rodnem mestu. 
Bolni in zagrenjeni starec premišljuje o preteklosti, na katero 
je tragično vplival prosluli, karizmatični, osamljeni starec z 
gore. Toda v ospredju je Hajamov kot dialog zastavljeni odnos 
z mladim Bosancem Vukcem, v čigar družbi preživlja zadnje 
leto življenja. Med protagonistoma se odvija obojestranski 
proces učenja: eruditski vseznalec Hajam neukega Vukca 
uči pisanja, matematike in drugih ved, Vukac pa ostarelega 
modreca videti tisto, kar je neposredno prisotno v danem 
trenutku. Zaključek trilogije poveže zgodovinski dogajalni čas 
s sedanjostjo, ko poskuša bosanski begunec na Norveškem 
po spominu zapisati Hajamovo biografijo, ki je zgorela ob 
požigu sarajevske knjižnice. Kar beremo, je pripoved pepela. 

Bosanski romanopisec, dramatik, esejist, literarni in gledališki 
teoretik in kritik Dževad Karahasan (1953) je avtor številnih 
romanov: Vzhodni divan (1989, slov. 2007), Šahrijarjev 
prstan (1996), Sara in Serafina (1999, slov. 2011), Nočni shod 
(2005, slov. 2011), trilogija Kaj pripoveduje pepel (2015). Piše 
tudi drame, kratko prozo, eseje ter literarnoteoretska in 
kritiška besedila. Prejel je številne literarne nagrade, mdr. 
Herderjevo nagrado (1999), vilenico (2010), Goethejevo 
nagrado (2012) in nagrado Heinricha Heineja (2012). 

“Omar Hajam je poleg Čehova 
in Büchnerja eden izmed 
tistih avtorjev, h katerim se 
nenehno vračam. Pritegne 
me zlasti njegova zmožnost 
z veliko humorja izraziti 
neizmeren obup. 
– Karahasan v intervjuju za 
AirBeletrino
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“Izjemno ... Ta ambiciozen 
roman se dviga skozi 
krošnje ameriške 
literature in spreminja 
pokrajino okoljske fikcije. 
– Washington Post

Kaj imajo skupnega umetnik Nicholas Hoel, inženirka 
Mimi Ma, profesor psihologije Adam Appich, odvetnik Ray 
Brinkman in stenografka Dorothy Cazaly, vietnamski veteran 
Douglas Pavlicek, invalidni računalniški genij Neelay Mehta, 
botaničarka Patricia Westerford in študentka aktuarskih ved 
Olivia Vandergriff? Vsak na svojem koncu ameriške celine živijo 
povsem različna življenja, toda življenje vsakega od njih se v 
nekem obdobju osebne zgodovine poveže z drevesi, čudežnimi 
bitji, ki že milijone let pretvarjajo ogljikov dioksid in vodo v 
organske snovi ter na Zemlji ustvarjajo pogoje za življenje. 
Spoznanje teh povezav in usoda jih v nekem trenutku povežeta 
v vrtinec dogodkov, v katerem nekateri umrejo, nekateri 
končajo v zaporu, nekateri dosežejo svetoven sloves, nekateri 
pa le za vse življenje spremenijo svoj pogled na svet ter vlogo 
človeka in tehnologije v njem. Roman Razvejenje je ambiciozna 
zgodba devetih glavnih likov, ki raziskuje naš odnos z naravo 
in psihološko ozadje razlogov, zakaj nam odločno ukrepanje v 
zvezi s podnebnimi spremembami kar ne gre in ne gre od rok.

Richard Powers (1957) je ameriški pisatelj, avtor številnih 
romanov, esejev in kratkih zgodb. Prepoznaven je po 
svojih epskih romanih, ki vključujejo elemente znanstvene 
fantastike in spekulativne fikcije. Roman Razvejenje je 
leta 2019 prejel Pulitzerjevo nagrado, zgodbo pa naj bi 
David Benioff in D. B. Weiss, slavna scenarista televizijske 
priredbe Igre prestolov, adaptirala tudi za Netflix serijo.
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Tridelni roman Petra Handkeja iz leta 1986 pripoveduje 
o Filipu Kobalu, ki iz rodne Koroške po sledeh svojega 
pogrešanega brata Gregorja odide v Slovenijo. S seboj ima le 
dve Gregorjevi knjigi: bratov dnevnik in star nemško-slovenski 
slovar, v katerem je Gregor označil določene besede. Najprej 
prispe na Jesenice in se postopoma približuje Krasu – sledi 
raziskovanje zakonov jezika in poimenovanj, ki postane 
preobrazbeno raziskovanje sebe in sveta okoli sebe. V prvih 
dveh delih mojstrsko zasnovane zgodbe natančno spoznamo 
družinsko ozadje Filipa Kobala ter njegovo odraščanje v južni 
Avstriji, tretji del pa je rapsodija njegovemu potovanju in 
slovenskemu Krasu, kjer Filip Kobal doživi »razsvetljenje«.

Peter Handke (1942) je eden največjih živečih avtorjev na svetu. 
Za svoj izredno obsežen in kakovosten opus, ki obsega dramska 
besedila, filmske scenarije, poezijo in prozo, je leta 2019 prejel 
Nobelovo nagrado. Njegov slog je senzibilen, jezik izredno 
muzikalen in poetičen, prikaz dogajanja izostren in neizprosno 
iskren. Po materi ima Handke tudi koroškoslovenske korenine, 
Slovenija oziroma še bolj Jugoslavija pa v njegovih delih zavzema 
mesto pravljične »devete dežele«, ki jo avtor (pretirano) idealizira. 
V skoraj vsakem njegovem delu najdemo čudovite opise Slovenije, 
sam je tudi prevajal dela slovenskih avtorjev (Florjana Lipuša, 
Gustava Januša, Fabjana Hafnerja). V slovenščino je prevedenih 
več njegovih del, Ponovitev je pri nas prvič izšla leta 1988.

“Nikjer doslej nisem 
našel dežele, ki bi se 
mi, kot Kras, v vseh 
svojih posameznih delih 
zazdela kot vzorec možne 
prihodnosti.
– Iz knjige
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“Peter je bil ena od stalnic 
vsakršne slovenske 
scene. Kulturne, politične, 
športne. Bil je ikona.
– Vlado Miheljak za Mladino

Doslej neobjavljeni dnevniški zapisi in spomini Petra Božiča 
se v več epizodah posvečajo obdobju od leta 1951, ko je bil 
karizmatični, uporniški avtor nepogrešljiv člen ljubljanskega 
boemskega življenja, osredinjenega na priljubljena shajališča, 
kot so bila Mesing, Rio in Šumi. Božičev pogled na ta čas 
je zarisan predvsem s stališča prijateljstva z Gregorjem 
Strnišo in Tarasom Kermaunerjem. Ustvarjalci niso bili le 
kapitani dolge plovbe, temveč so živeli v svetu, za katerega 
Božič pravi, da nadzoruje tisk, trpa ljudi v zapore in je 
poln ovaduhov, zato nikoli ne moreš vedeti, kdo sodeluje z 
oblastjo in kdo ne. V spominih pogosto razpira vprašanje 
svobode, odgovornosti in represije oblasti, s spominskimi 
anekdotami iz »vsakdanjega« ljubljanskega boemskega 
življenja pa zariše izjemno fresko povojnega časa v Sloveniji.   

Peter Božič (1932–2009) je bil pisatelj in eden glavnih 
predstavnikov absurdne dramatike na Slovenskem. Med 
2. svetovno vojno so ga z družino preselili v Nemčijo, kjer 
je bil priča bombardiranju Dresdna. Po vojni je obiskoval 
gimnazijo v Mariboru, a je bil leta 1951 obsojen protidržavnega 
delovanja, ker je sodeloval z avtorji ilegalnega glasila Iskanja. 
Kasneje je v Ljubljani študiral gozdarstvo, nato slavistiko, 
nobenega študija pa ni dokončal. Preživljal se je kot laborant, 
knjižničar in učitelj, večino časa pa s pisanjem kot samostojni 
književnik, novinar in urednik revij Mentor in Maska. Kot 
angažiran intelektualec je po osamosvojitvi postal tudi politično 
dejaven. Med njegova najbolj znana dela sodijo romani Izven, 
Jaz sem ubil Anito, Očeta Vincenca smrt ter drame Križišče, 
Obisk stare mame, Panika, Španska kraljica in Šumi.  
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Sijajna zgodba o karibskem tiranu in pokvarjenosti oblasti 
je eno najbolj intrigantnih del Gabriela Garcíe Márqueza. 
Patriarhovo jesen, ki jo je imel za svoje najboljše delo, je 
pisatelj poimenoval »pesem o samoti moči«. Od usmiljenja 
do prevar, od dobrohotnosti do zlobe, od strahu pred Bogom 
do skrajnega nasilja – diktator Patriarhove jeseni uteleša 
najboljše in najslabše plati človekove narave. Umirajoči tiran, 
ujet v zaporu lastnega diktatorstva, je nazorno upodobljen 
z inovativno, sanjsko pisavo, polno simbolnih opisov, s 
čimer bralec stopa v svet slavnega mojstra magičnega 
realizma – svet, ki je hkrati domišljijski in resničen.

Kolumbijski pisatelj Gabriel García Márquez (1927–2014) velja 
za enega najpomembnejših pisateljev 20. stoletja. Za svoje delo 
je prejel najprestižnejše literarne nagrade. Rekorde branosti je 
požel z mojstrovino Sto let samote, ki je prevedena v 46 jezikov 
in prodana v več kot 50 milijonov izvodih, podobno popularnost 
pa je doživel tudi z romanoma Ljubezen v času kolere in Kronika 
napovedane smrti. Največji pričevalec Latinske Amerike, 
najslavnejši mojster magičnega realizma, živa legenda – to je 
le nekaj opisov, ki so ga spremljali v času pisateljske kariere in 
s katerimi ga bralci in kritiki slavijo še danes. Odraščal je med 
ženskami in zaradi zgodb, ki so mu jih ves čas pripovedovale 
babica, teta ter indijanske služkinje, so ga tlačile more – dokler jih 
ni začel prelivati na papir. Ko so mu leta 1982 podelili Nobelovo 
nagrado, so zapisali: »Za romane in novele, kjer se fantastičnost 
in resničnost spajata v bogato vsestranskost pesniškega 
sveta, iz katerega odsevajo življenje in konflikti celine ...«

“Veličastno ... Izredno 
delo ... Presunljiv portret 
arhetipskega, patološkega 
in fašističnega tirana.
– New York Times Book Review

“Ideje, s katerimi se 
poigrava, včasih lebdijo 
kot veličastne ladje in 
včasih plapolajo kot 
prestrašene ptice, a nikoli 
niso dolgočasne. 
– Washington Post
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Durrellov preplet petih romanov, Avignonski kvintet, ki spada med 
najzanimivejše umetnine 20. stoletja, prvič izhaja v slovenskem 
jeziku. Naslov spominja na Aleksandrijski kvartet, ki je bil 
deležen velike pozornosti že takoj po izidu. Temelji, na katere 
je avtor postavil konstrukcijo metafikcije Kvinteta, zasnovane 
kot menipejske satire in palimpsesta, izhajajo iz Kvarteta, 
vendar je pahljača še bistveno bolj razprta: sega od razpršenega 
pripovedovalca in sestavljenih ter medsebojno prepletenih 
junakov romana, do romanesknega dogajanja po načelih kvantne 
mehanike. Durrell poglobljeno, pogosto izzivalno, vendar z 
inteligentnim humorjem ustvarja literaturo s poglabljanjem v 
razsežnosti mnogih bistvenih tem, ki so vznemirjale tudi 20. 
stoletje: religija, herezija, umetnost, književnost, zgodovina, 
gnosticizem, misticizem, filozofija, psihologija in psihiatrija, 
samomor, ljubezen, seksualnost, z njo tudi incest ...

Lawrence Durrell (1912–1990) je eden najslavnejših in najbolje 
prodajanih angleških romanopiscev poznega 20. stoletja. 
Rojen je bil v Indiji, v šolo pa je bil poslan v Anglijo, kjer, 
vajen raznolikih vplivov Orienta, ni zdržal, zato je mater 
prepričal, da se z družino preselijo na otok Krf. V Grčiji je 
ostal do druge svetovne vojne, med katero je s čolnom zbežal 
na Kreto in od tam v Egipt. V Kairu in Aleksandriji je ostal 
do konca vojne in tam opravljal službo tiskovnega diplomata 
pri angleškem štabu za Srednji vzhod. Rezultat vtisov iz 
severne Afrike, Sredozemlja in Male Azije je Aleksandrijski 
kvartet, ki ga je napisal mnogo let pozneje, v šestdesetih letih 
prejšnjega stoletja, ko je živel v Franciji, in sicer v Languedocu 
v vasici Sommières, kjer je ustvaril tudi Avignonski kvintet. 
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V romanu Proslava (2019), ki je že pred izidom dvignil veliko 
prahu, ovenčan pa je bil tudi z nagrado Tportala za roman 
leta, se Karakaš loteva zgodovinske teme ustaštva, ki je med 
drugo svetovno vojno brbotalo v Liki. Pravzaprav so bili v 
njegovi vasi večinoma vsi ustaši, kar je po vojni pomenilo 
čistko. Pisatelj tke zgodbo z digresijami in časovnimi premeti, 
dodaja pa ji tudi ljubezensko dimenzijo, ki mehča resno temo 
sprevrženosti zmagovalcev in poražencev. A Proslava ni le 
roman o poražencih in zmagovalcih ter bridki usodi, saj 
pisatelj s svojimi liričnimi opisi narave presega golo družbeno 
vrvenje in postavlja naravo na prvo mesto: ta nas hrani, nudi 
lepoto in vitalizem, s tem pa presega človekovo zlo. V slovenski 
izdaji knjige objavljamo tudi intervju prevajalca z avtorjem.

Damir Karakaš (1967) je v zadnjem desetletju zanesljivo najbolj 
razvpit, prevajan in nagrajevan hrvaški pisatelj. Njegovi romani 
nagovarjajo bralca z minucioznim, vendar taktnim in tehtnim 
slogom, ki ne zmanjšuje semantičnih dimenzij teksta. Karakaš 
se je rodil v vasi Plaščica pri Brinju v Liki. Nekaj let je bil novinar 
črne kronike Večernjega lista v Splitu, že s svojimi prvimi romani 
pa je postal eden najprepoznavnejših hrvaških avtorjev 21. 
stoletja. Je eden redkih hrvaških pisateljev, ki tematizira življenje 
v Liki in se pogosto vrača k zgodovinskim turbulencam, ki so 
jo zaznamovale. Njegove knjige so prevedene v deset jezikov, 
prejel je vse vidnejše hrvaške nagrade, ki se podeljujejo za 
prozo. Njegova najbolj pomembna dela so Kino Lika, Šumenje 
gozda, Proslava in Obračališče. Po Karakaševih romanih je bilo 
posnetih več filmov, redno pa se prirejajo tudi za gledališke odre.

“Zame je pisanje usoda, 
ne služba, in kot pisatelj 
si želim izpolniti usodo 
pisatelja, rad imam to 
oglašanje boga, strast, 
brez tega ne morem 
napisati niti pisma 
vodovodni oskrbi.
– Iz intervjuja, objavljenega v knjigi
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“Nikoli ni igrala naivk, 
temveč je takoj začela 
ustvarjati kompleksne 
ženske like.
– Petra Pogorevc

Naključje je hotelo, da se je Jožica Avbelj rodila ravno v letu, ko je 
na Čopovi ulici v Ljubljani zaživelo Mestno gledališče ljubljansko, 
ki se mu je pridružila takoj po študiju in mu ostala zvesta vse 
življenje. Po tem, ko je gor zrasla na kraški burji, se je s staršema 
in sestro iz rodne Postojne preselila v Ljubljano, kjer se je po 
končani osnovni šoli in gimnaziji vpisala na AGRFT. Dramsko 
igro in umetniško besedo je študirala v letniku igralskega 
velikana Poldeta Bibiča, ki je v vihravi in samosvoji študentki 
prepoznal dragocen talent. Že med študijem je navdušila v 
legendarni uprizoritvi Spomenik G, ki jo je po predlogi Bojana 
Štiha režiral Dušan Jovanović. Postala je sinonim za igralko, 
ki vehementno vstopa v slovenski gledališki prostor.
Prejela je številna priznanja, med njimi sedem Borštnikovih
nagrad za igro in Borštnikov prstan. Ko se ozira nazaj, pravi, 
da je vse življenje srečevala ljudi, ki je niso omejevali, temveč 
so ji pomagali naprej. Biografija Jožice Avbelj nastaja v 
sodelovanju Beletrine, Mestnega gledališča 
ljubljanskega in Festivala Borštnikovo srečanje.

Petra Pogorevc (1972) je diplomirala iz primerjalne književnosti 
in literarne teorije ter angleškega jezika na Filozofski fakulteti 
v Ljubljani. Med letoma 1993 in 2007 je delovala kot novinarka, 
kritičarka, publicistka in prevajalka, leta 2007 pa se je zaposlila v 
Mestnem gledališču ljubljanskem kot dramaturginja in urednica 
zbirke Knjižnica MGL. Leta 2017 se je vpisala na doktorski študij 
na Oddelku za dramaturgijo in scenske umetnosti na AGRFT v 
Ljubljani. Leta 2020 je napisala knjigo RAC: biografski roman o 
življenju Radka Poliča, ki je takoj ob izidu postala uspešnica.

Obseg: cca 280 strani
ISBN: 978-961-284-762-3
Predvidena cena: 29,00 €
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Eden največjih slovenskih umetnostnih zgodovinarjev France 
Stele je imel dostop do zapuščine Jožeta Plečnika, v kateri se 
je med drugim ohranilo gradivo, ki se nanaša na prelomno 
leto Plečnikovega življenja, ko je po diplomi na Dunaju prejel 
štipendijo, ki mu je omogočila nekajmesečno študijsko 
potovanje po Italiji, s čimer je prvič prišel v osebni stik z 
italijansko in zahodnoevropsko umetnostjo. Objavljena celota 
pisem domačim, posebno bratu Andreju, ter dnevniški zapisi 
razkrivajo podrobnosti iz Plečnikove zasebnosti, zlasti iz njegove 
mladosti, ter oblikovanje Plečnikove človeške in umetniške 
osebnosti, zgodovinski pomen pisem pa Stele že v uvodu 
označi za prelomen. Knjiga je osebno pričevanje Plečnikovega 
prvega potovanja v Italijo, ki zanj pomeni tudi prvo srečanje 
s klasiko. Iz Italije se je vrnil spremenjen, ta sprememba pa 
je pomenila prelom v njegovem razumevanju arhitekture.

Delo, ki se po strokovni vnemi težko primerja z drugimi 
Steletovimi deli, je prvič izšlo pred več kot pol stoletja, ob 150. 
obletnici Plečnikovega rojstva pa izhaja v prenovljeni, rahlo 
dopolnjeni (študija dr. Petra Krečiča in uredniški predgovor) 
in predvsem likovno osveženi ter obogateni podobi.

France Stele (1886–1972) velja za pionirja slovenske umetnostne 
zgodovine. Bil je začetnik slovenskega spomeniškega varstva, prvi 
profesionalni konservator, univerzitetni profesor, likovni kritik, 
urednik, raziskovalec, akademik. Prejel je številne nagrade, 
med njimi Prešernovo leta 1966 ter zlati doktorat dunajske 
univerze (1962) in Herderjevo nagrado (1969). Jožeta Plečnika 
je spoznal v Pragi leta 1920 in z njim prijateljeval vse življenje. 

“Kar sem že v Ljubljani 
mislil, našel sem tu 
uresničeno.
– Iz knjige

Obseg: cca 288 strani 
ISBN: 978-961-284-847-7
Predvidena cena: 34,00 €
Predvideni izid: januar 2022
Spremna beseda: Peter Krečič

humanistika

France Stele 
Arhitekt 
Jože Plečnik 
v Italiji 
1898–1899

“Državno edinstvo torej 
sprejemamo, narodno 
edinstvo pa, če se pod 
tem razume, da moramo 
prenehati biti Slovenci, 
kratko malo odklanjamo.
– Iz knjige

Anton Korošec (1872–1940) je bil od leta 1917 do smrti načelnik 
Slovenske ljudske stranke (SLS), interese stranke, ki jih je zaradi 
visoke volilne podpore zlahka predstavljal kot slovenske nacionalne 
interese, pa je uresničeval zlasti s sklepanjem kompromisov s 
srbsko Narodno radikalno stranko. Ta najvplivnejša stranka v 
državi, glavna zagovornica uzakonjenega narodnega in državnega 
unitarizma, je v politični dikciji ostro nasprotovala programski 
zahtevi SLS po zakonodajni avtonomiji, hkrati pa ji je stranka 
prišla prav pri obvladovanju konfliktnih hrvaško-srbskih 
odnosov, ki so v obdobju med svetovnima vojnama predstavljali 
osrednjo točko politične polarizacije v jugoslovanski državi. 
Korošec je kot eden najvplivnejših jugoslovanskih politikov 
brezhibno razumel tako svojo vlogo kot vpliv srbske stranke 
v tej politični igri, zato je bil odličen sogovornik številnih 
poglavitnih srbskih radikalcev. Pričujoča monografija, ki izhaja 
ob 150. obletnici Koroščevega rojstva, predstavlja politično 
biografijo slovenskega političnega vodje v prvi Jugoslaviji.

Zgodovinarka Mateja Ratej (1974), zaposlena na Inštitutu za 
kulturno zgodovino ZRC SAZU, je urednica Biografskih študij 
v okviru zbirke Življenja in dela, področna urednica pri Novem 
Slovenskem biografskem leksikonu, članica založniškega sveta 
Založbe ZRC in avtorica več znanstvenih monografij. Posveča se 
proučevanju mentalitet v času med svetovnima vojnama. V mikro- 
in kulturnozgodovinskih študijah obenem raziskuje biografije 
nekdanjih bolj ali manj anonimnih posameznikov, saj je šele 
skozi njihova življenja mogoče uzreti prepričljiv približek dobe.

Obseg: cca 644 strani
ISBN: 978-961-284-861-3
Predvidena cena: 34,00 €
Predvideni izid: april 2022

Knjiga bo izšla s finančno 
podporo JAK RS.

Mateja Ratej
Triumfator
Anton Korošec v 
prvi Jugoslaviji

humanistika
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roman

“Potovanje kot nenehno 
učenje. Zavedanje, kako 
pomebni so pri tem 
radovednost, pa tudi 
empatija, odgovoren 
turizem, ki podpira 
majhne skupnosti, 
in navsezadnje ta 
neprecenljivi občutek, da 
se človek lahko znajde 
v tujem okolju, ne da bi 
razumel lokalni jezik.
– Iz intervjuja za Metropolitan

Mojca Mavec se nam v svoji prvi avtorski knjigi predstavlja kot 
vešča ubesedovalka in strastna pripovedovalka zgodb, ki se zdijo 
nadvse skrivnostne, čeprav so bile najdene neposredno pred 
našim pragom. Vračanje k naravi in ekološka gibanja so vzbudila 
zanimanje za stvari in prizore, ki jih je skomercializiran pogled 
turističnih katalogov in razglednic neupravičeno zanemarjal. 
Tankočutno prisluhne svojim iskrivim in simpatično čudaškim 
sogovornikom, ki jo kot Vergil ali Beatrice Danteja vodijo po krajih, 
za katere se zdi, da jih že predobro poznamo, njeni navdahnjeni 
zapisi pa nas prepričajo, kako zelo smo se motili. Kraške kamne 
smo med kupicami terana in rezinami pršuta komaj opazili, kaj 
šele, da bi prisluhnili njihovi pisavi dolgih, prekinjenih stavkov; 
ali v Kopru kdaj pogledali tudi gor, in ne le proti obzorju, ter 
prisluhnili zgodbam, ki nam jih pripovedujejo mestni dimniki 
… Avtorica nas svojo živahno govorico in svežimi metaforami že 
po nekaj straneh vsrka v svet stvari, ki so nekakšne posrednice 
med človekom in nebom, in v nas prebudi nostalgijo po časih, 
ko je bil njun stik še veliko bolj pristen in predvsem – doživet.

Novinarka in voditeljica Mojca Mavec (1973) je študirala 
novinarstvo in hispanistiko, nato pa se je uveljavila kot vestranska 
televizijska voditeljica številnih priljubljenih oddaj in serij na 
RTV Slovenija (med drugim Čez planke, Dobro jutro, Na lepše, 
Ekoutrinki, Village Folk in Poletna scena), nastopala pa je tudi na 
BBC WORLD, ORF in RAI. Vodila je številne odmevne glasbene 
dogodke (Zlati petelini, EMA, Festival narečnih popevk, Slovenska 
popevka itn.) in druge prireditve v sedmih tujih jezikih.  

Obseg: cca 192 strani
ISBN: 978-961-284-908-5
Predvidena cena: 24,00 €
Predvideni izid: november 2022

Mojca Mavec
(Z)doma

literarizirani vodič po sloveniji

Zbrane novele in črtice v knjigi Sreča na črepinjah so prvič 
izšle med drugo vojno, leta 1943. Najbolj znane novele, ki jih je 
Gelč Jontes že pred vojno objavljala v Ljubljanskem zvonu in 
Modri ptici, so »Mlekarica Johana«, »Junaštvo in smrt starega 
žandarja«, »Mati iz jame« in »Krik v Krakovski ulici«, poleg teh 
pa so v knjigi objavljene še »Malo življenje«, »Perica Milica«, 
»Zastavljalnice«, »Pogreb«, »Tone Škerjanc se je našel«, »Lajnar 
Lovro se ženi«, »Nova sreča in konec Lajnarja Lovra«.
Črtice in novele so skoraj naturalistično zasnovane, s 
socialnimi motivi iz življenja v ljubljanskem predmestju. 
V ospredju zgodb so na obrobje odrinjeni liki z družbenega 
dna in njihove osebne erotično obarvane travme.

Pisateljica Angela Gelč Jontes (1906–1973) je v Ljubljani 
končala osnovno šolo in trgovski tečaj. Najprej se je zaposlila 
v odvetniški pisarni, nato pa v Kartonažni tovarni. Med drugo 
vojno je bila otroška negovalka, po vojni pa se je zaposlila 
v Državni založbi Slovenije. Med vojno, leta 1943, je izdala 
zbrane novele in črtice v knjigi Sreča na črepinjah. O Angeli 
Gelč Jontes in njenem ustvarjanju je bilo doslej relativno malo 
znanega, spremno besedo h knjigi bo napisala Mateja Ratej.

“Povsod po svetu so ljudje 
širokogrudni, le tu se ne 
da živeti. – Iz knjige

Knjižna zbirka Beletrina

Obseg: cca 284 strani
ISBN: 978-961-284-870-5
Predvidena cena: 24,00 €
Predvideni izid: avgust 2022
Spremna beseda: Mateja Ratej
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Življenje Lazarčka s Tormesa 
Juń ichirō Tanizaki: Kakor komu drago
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Jaroslav Skrušný je po diplomi 
iz primerjalne literarne 
zgodovine in francoščine na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani 
delal kot urednik na založbi 
Partizanska knjiga, nato pa kot 
urednik kulturnih in umetniških 
programov na Televiziji 
Slovenija. Prevedel je francoske 
pisce prve polovice 20. stoletja, 
eksistencialiste (Malraux, Sartre, 
Camus, Bataille). 

Igor Grdina je doktoriral iz 
slovenske literarne zgodovine in 
zgodovine, ukvarja se predvsem 
z zgodovino starejše in novejše 
slovenske književnosti, s 
kulturno zgodovino in politično 
zgodovino. Njegova bibliografija 
obsega več kot 1300 enot; od tega 
je več kot 30 samostojnih knjig. 

Prevajalec
Avtor
spremne 
besede

Italijanske kronike so zgodbe, ki upovedujejo univerzalne téme ljubezni 
in nasilja, srčne izročenosti drugemu in sebične polaščevalske sle. Z 
literarno zvijačo, češ da gre le za prevode nekih davnih italijanskih 
rokopisov, ki opisujejo strastna čustva in mračne dogodke iz plemiških 
dvorcev, papeških palač, vojaških taborov, samostanov in jetnišnic, je 
Stendhal na široko odprl vrata ljubezenskim strastem, plemenitemu 
odrekanju in žrtvovanju lastne telesnosti.

Francoski pisatelj in diplomat Marie-Henri Beyle (1783–1842) s 
psevdonimom Stendhal je bil sprva uradnik v vojaški upravi, nato 
diplomat v Italiji. Bil je ljubitelj umetnosti in je Italijo spoznaval 
s strastjo, odkrival jo je na pohodih z Napoleonovo vojsko in na 
potovanjih po državi. Z romani Rdeče in črno, Parmska kartuzija in 
Lucien Leuwen se je vpisal med velikane francoskega in evropskega 
romana, tudi zaradi izjemne aktualnosti svojih del.

novele

Knjižna zbirka Klasična Beletrina

Obseg: cca 456 strani
ISBN: 978-961-284-885-9
Predvidena cena: 37,00 €
Predvideni izid: november 2022

Knjiga bo izšla s finančno 
podporo JAK RS in je del 
projekta Beremo srce Evrope 
(Ustvarjalna Evropa).

Thomas 
Mann 
1860 - 1904

Ljubezen, strast, odrekanje in žrtvovanje telesnosti pod 
genialnim peresom francoskega velikana.

Stendhal

Jernej Županič je prevajalec, 
pesnik in pisatelj. Diplomiral 
je iz primerjalne književnosti 
in literarne teorije ter filozofije, 
prevaja iz angleščine v 
slovenščino in obratno, tako 
prozo in poezijo kot esejistiko 
in teorijo. Leta 2017 je prejel 
nagrado Radojke Vrančič za 
najboljšega mladega prevajalca. 

Igor Divjak deluje kot literarni 
kritik in prevajalec. Posveča se 
predvsem sodobni poeziji ter 
prevajanju za RTV Slovenija. Leta 
2013 je doktoriraal na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani. Od leta 2018 
je odgovorni urednik spletnega 
portala Vrabec anarhist.

Prevajalec
Avtor
spremne 
besede

»Recite mi Ishmael« – najbolj znan uvodni stavek iz zgodovine 
svetovne književnosti. Zgodba kapitana Ahaba in njegovega 
obsesivnega lova na belega kita glavača, ki mu je na neki prejšnji 
kitolovski odpravi odgriznil nogo, nas z ladjo Pequod vozi po širjavi 
oceana, vse do vnovičnega, dramatičnega srečanja z Moby Dickom, 
ki mu sledi bridek konec. V svoji obsedenosti Ahab za seboj potegne 
celotno moštvo kitolovke, preživi samo pripovedovalec Ishmael. 
Zakladnica slik duha tedanjega časa, opisov zgodovine in veščin 
kitolovstva.

Herman Melville (1819–1891), eden največjih ameriških pisateljev 
in eno največjih literarnih imen, ki jih pozna človeštvo. Zaradi 
finančnega propada družine Melville ni pridobil višje izobrazbe, 
veliko pa je bral in sodeloval v debatnih krožkih. Prvo službo 
je dobil že pri trinajstih letih, delal na trgovskih, vojaških in 
kitolovskih ladjah in kmalu zatem začel pisati. 

roman

Knjižna zbirka Klasična Beletrina

Obseg: cca 688 strani
ISBN: 978-961-284-886-6
Predvidena cena: 39,00 €
Predvideni izid: november 2022

Knjiga bo izšla s finančno 
podporo JAK RS.

»Ena najnenavadnejših in 
najlepših knjig o morju na 
svetu.« − D. H. Lawrence

Herman 
Melville

III. 
letnik
2022
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Hudičevi napoji so izšli v Berlinu v začetku 19. stoletja, navdih za 
sceno grafijo romana pa je Hoffmann dobil po obisku samostana 
in ga napisal v le nekaj tednih. Karizmatični kapucin Medarus 
v samostanu najde čudežno stekleničko z zlodejevo tekočino. Ko 
jo popije, se mu življenje zapolni z vizijami, norostmi, umori, 
pregrehami, zlobo, zabavo in kesanjem. Ko ubije taščo in brata 
svoje izvoljenke, princese Avrelije, in je njegovo hudičevo delo 
razkrinkano, je edina rešitev ta, da pobegne, vendar ga tudi na begu 
zasleduje glas morilskega dvojnika. Briljanten opis razcepljene 
osebnosti skozi pustolovsko zgodbo grešnega meniha, ki doživlja 
globok proces kesanja, na koncu romana pa je poplačan z odkritjem 
slikarjevega dnevnika.  

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776–1822), največji 
pripovednik nemške romantike. Človek mnogih darov, odličen 
pravnik, karikaturist in slikar, skladatelj in predvsem pisatelj. 
S peresom je slikal na eni strani brezčutne filistre, živeče svoje 
pusto življenje, na drugi pa poetične ljudi z bogatim notranjim 
življenjem, nagnjene k pustolovščinam. 

roman

Knjižna zbirka Klasična Beletrina

Obseg: cca 688 strani
ISBN: 978-961-284-887-3
Predvidena cena: 34,00 €
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Knjiga bo izšla s finančno 
podporo JAK RS in je del 
projekta Beremo srce Evrope 
(Ustvarjalna Evropa).

Gotski roman, ki raziskuje zapeljive dvoumnosti umetnosti 
in razcepljeno naravo človeške domišljije.

E. T. A. 
Hoffmann

Štefan Vevar je študiral germanistiko 
in anglistiko na Filozofski fakulteti 
v Ljubljani, tam tudi magistriral in 
doktoriral. Prevaja dela največjih 
pisateljev nemške književnosti. Je 
prejemnik Sovretove in Hafnerjeve 
nagrade in večkratni dobitnik avstrijske 
državne prevajalske premije.

Prevajalec in avtor 
spremne besede

Življenje Lazarčka s Tormesa je eden prvih modernih romanov 
svetovne književnosti, napisan še pred Cervantesovim Don 
Kihotom. Podoba Španije 16. stoletja je kulisa za napeto življenjsko 
zgodbo šestnajstletnega dečka, ki se potika po deželi in doživlja 
vesele in bridke dogodivščine. Lazarček je pavliha, trpin, junak 
in žrtev – smejemo se mu in hkrati sočustvujemo z njim. Roman 
mojstrsko oriše etično ozadje tedanjega časa, pa tudi način, kako 
junak rešuje svoje spore z moralo in družbo. 

roman

Knjižna zbirka Klasična Beletrina

Obseg: cca 88 strani
ISBN: 978-961-284-888-0
Predvidena cena: 24,00 €
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Roman, ki je bil dolgo prepovedan 
in globoko v 20. stoletje izdajan v 
cenzurirani verziji.

Niko Košir (1919-2000) je bil 
pisatelj, esejist, prevajalec in 
literarni zgodovinar. Po vojni 
je bil urednik pri Slovenskem 
poročevalcu, nato profesor na 
gimnaziji v Stični ter predavatelj 
italijanske književnosti na 
Filozofski fakulteti. Bil je eden 
prvih prevajalcev španske 
književnosti pri nas. Leta 1973 
je prejel Sovretovo, leta 1988 pa 
Prešernovo nagrado. 

Maja Šabec je izredna 
profesorica za špansko in 
hispanoameriško književnost 
na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani. Je soavtorica in 
urednica več znanstvenih 
monografij, v obdobju 2012–
2016 je bila urednica revije 
Ars & Humanitas. 

Prevajalec
Avtorica
spremne 
besede
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Misako se ima za elegantno ženo prihodnosti, vendar je negotova, 
saj je njena modernost precej plitvega značaja, Kanameja pa 
privlači Louise, prostitutka evropsko-azijskega rodu. Roman se 
začne z japonsko predstavo, ki se je na moževo povabilo udeleži 
Misako, da bi srečala svojega očeta in njegovo ljubico. Njun zakon 
razpada, že dolgo se ne privlačita več, ne spita skupaj in Misako 
si omisli ljubimca Asoja, ki ga sprejme tudi Kaname. Z ločitvijo 
odlašata tudi zaradi ponižanja, ki bi ga bila ob tem deležna. 
Kaname se v žalosti zateče v preteklost, v spokojne tradicionalne 
obrede klasičnega japonskega lutkovnega gledališča, pri čemer 
raste tudi njegovo navdušenje nad tastovo ljubico. 

Jun’ichirō Tanizaki (1886–1965), eden najpomembnejših 
japonskih avtorjev 20. stoletja. Rodil se je v Tokiu, v obdobju, ko 
se je Japonska začela odpirati vplivu zahodne civilizacije. Ena 
osrednjih tem njegovih romanov in novel je spopad med Vzhodom 
in Zahodom. Septembra 1923 je Tokio in okolico prizadel močan 
potres, zato se je Tanizaki preselil v Kjoto, kjer se je bolje spoznal 
s tradicionalno Japonsko, ki ga je nepričakovano, v nasprotju z 
njegovimi mladostniškimi hotenji, popolnoma prevzela in osvojila. 

roman

Knjižna zbirka Klasična Beletrina

Obseg: cca 172 strani
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Knjiga bo izšla s finančno 
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projekta Beremo srce Evrope 
(Ustvarjalna Evropa).

Japonska mojstrovina 
zrcalnih podob 
zakona, ki to več ni.

Jun'ichirō 
Tanizaki

Iztok Ilc je na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani diplomiral iz 
francoskega jezika s književnostjo 
in iz japonologije. Prevaja iz 
japonščine in francoščine in je 
aktiven član Društva slovenskih 
književnih prevajalcev. 

Nagisa Moritoki Škof poučuje 
japonski jezik, jezikovno izobraževanje 
in japonsko književnost. Kot prevajalka 
za japonski jezik je sodelovala na 
festivalu Dnevi poezije in vina, njeni 
prevodi so izšli v knjigi Novi svet – 
Sedem sodobnih japonskih pesnikov. 

 

Prevajalec
Avtorica
spremne 
besede

I. letnik ► Že izšlo!

III. letnik ► 2022

V. letnik ► 2024

II. letnik ► Že izšlo!

IV. letnik ► 2023

III. 
letnik
2022

60



Najlepše zgodbe 
za mlade

Zvezdna Beletrina je knjižna zbirka 
svetovne in slovenske mladinske 
klasike. Prepričani smo, da bo 
marsikdo v srebrnem ogledalu 
spomina v sebi spet obudil otroka 
in delil svojo zgodbo o prebranem 
z mladimi bralci, ki se bodo prvič 
srečali s katero od knjig. 

Likovni urednik zbirke Damijan Stepančič 

je pri prevodnih naslovih dal prednost 

ilustracijam prvih oziroma najstarejših 

izdaj, ki besedila še bolj povežejo s časom, 

v katerem so ta nastala, opozoriti pa velja 

tudi na nove ilustracije sodobnih slovenskih 

avtorjev, med katerimi se jih nekaj 

predstavlja premierno. 

V knjižni zbirki bo v petih letih 
izšlo 25 skrbno izbranih naslovov, 
še prav posebej pa bodo mladim 
bralcem v veselje novi prevodi 
vrhunskih slovenskih prevajalcev. 

Posodobljeno preobleko si zaslužijo tudi 

zgodbe slovenskih avtorjev, ki v sebi nosijo 

veliko spoznanja in sporočilno vrednost, po 

katerih pa morda danes otroci ne posežejo 

zaradi njim »neprijaznega« jezika.

Knjige bodo obogatene s spremnimi 

besedami slovenskih področnih 

poznavalcev, v ta namen pa bo 

postavljena tudi posebna spletna stran z 

dostopom do dodatnih gradiv.

Želimo si, da bi med 
zvezdami zasijali prav vsi – 
tako knjige kot mladi bralci 
po duši in starosti!

1. letnik

Komplet 1. letnik: 89,00 €       Predvideni izid: april 2022

V naslednjih štirih letnikih izidejo:
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Francoski pisatelj Antoine de Saint-Exupéry je prvič objavil 

Malega princa leta 1943 v ZDA. Za zgodbo, ki jo je tudi sam 

ilustriral, ga je navdihnila mejna izkušnja, ko je 29. decembra 

1935 zaradi letalske okvare zasilno pristal v egiptovski puščavi. 

Po petih dneh žeje in izčrpanosti ga je rešila nomadska karava-

na. Iz prividov, ki jih je doživljal, je zasnoval nepozabno delo o 

čudežnem Malem princu z drugega planeta, ki obišče letalca 

v puščavi, in mu pokaže pot do bistva, ki ga ne vidimo z očmi, 

ampak s srcem. Modrosti malega princa si boste za vedno 

ponavljali tudi mladi bralci in bralke, še kot odrasli, saj avtor 

knjige ni zaman hudomušno posvetil odraslim, ki so tekom 

življenja postali preveč resnobni in popolnoma pozabili, da so 

bili nekoč tudi samo radoživi otroci. Zato bodite potrpežljivi z 

odraslimi, tako kot zvezdni junak Mali princ, ki jim venomer kaj 

razlaga, že desetletja, v neštetih ponatisih, v več kot stopetde-

setih jezikih po vsem svetu.

Antoine de Saint-Exupéry (1900—1944) je bil pisatelj, 

pa tudi izumitelj, ljubiteljski iluzionist, filozof in ilustrator, 

predvsem pa navdušen letalec. Pri dvanajstih letih se je prvič 

peljal z letalom, pozneje je opustil študij pomorstva in se kljub 

nasprotovanju družine odločil za letalstvo. Izkušnja civilnega 

in bojnega pilota je zaznamovala tudi njegovo pisanje. Napisal 

je nekaj uspešnih novel, denimo, Letalec (1926), Nočni let 

(1931) in Veter, pesek in zvezde (1939), v katerih se je vedno 

spraševal o možnostih solidarnosti in bratstva vseh ljudi. Na-

jbolj je zaslovel z otroško novelo Mali princ, ki nosi univerzalno 

sporočilo. Umrl je na izvidniškem letu 31. julija 1944, ko ga je 

nemško bojno letalo sestrelilo nad morjem. 

Antoine 
de Saint-
Exupéry

»Mali princ je ena 
najbolj branih knjig na 
svetu. Prevedena je v 
300 jezikov in narečij.« 
− Deutsche Welle

Knjižna zbirka Zvezdna Beletrina

Strani: cca 84
ISBN: 978-961-284-910-8

Cena: 19,00 €

Ostržek je brez dvoma najslavnejši lažnivi fant na svetu. 

Pravzaprav ne fant, ampak lutka, ki se mora, če želi postati 

pravi fantek, naučiti ne le tega, da ima laž kratke noge – in v 

njegovem primeru dolg nos – ampak tudi to, da pravi fantje ne 

cepetajo in ne kričijo: »Hočem, hočem, hočem vse in hočem 

zdaj.« Pripoved o Ostržkovih dogodivščinah je v zadnjih 150 

letih obkrožila svet in je enako mikavna, kot je bila ob svojem 

nastanku. Njegova zgodba še ni končana. Kot pravljice, ki so si 

jih ljudje pripovedovali in jih ob vsaki priliki malo spreminjali, 

so tudi Ostržka želeli »pripovedovati« znova in znova. Filmski 

režiserji z vsega sveta so po njem snemali filme. Prvega v Italiji 

že leta 1911, naslednjega v tedanji Sovjetski zvezi leta 1939, leto 

kasneje pa v studiih Walta Disneyja najbolj znan animirani film 

z naslovom Pinocchio. Med leti 1911 in 2021 je tako nastalo 31 

filmov, televizijskih filmov, risank in risanih nadaljevank.

Carlo Collodi (1826—1890) pravzaprav ni pravo pisateljevo 

ime. Za njim se je skril gospod Lorenzini, mož, ki ni bil pre-

pričan, ali sploh zna pisati za otroke. Najprej je poskusil s pripo-

vedovanjem pravljic, za katere je vedel, da jih imajo radi fran-

coski otroci. Zbral in prevedel je torej francoske pravljice. In 

tako so lahko po njegovi zaslugi tudi italijanski otroci spoznali 

Rdečo kapico, Trnuljčico, Pepelko ... Pet let kasneje pa je začel 

pisati Ostržka. Najprej počasi in previdno, saj ni vedel, kako mu 

bo šlo, nato pa, spodbujen z odličnim odzivom otrok in njihovih 

staršev, vse pogumneje. In nastala je pripoved, ki je pred vami. 

Otroci so bili navdušeni, o lutki z imenom Ostržek so hoteli 

brati še in še. Collodi se je opogumil in celotno pripoved o 

Ostržku izdal še v knjigi. In tudi ta je doživela velikanski uspeh. 

Če bi Collodi živel danes – in ne v predprejšnjem stoletju – bi 

zagotovo napisal nadaljevanje. 

»Odličen izbor za 
vse male in velike 
‘Ostržke’.«
− Bukla

Carlo 
Collodi

I. letnik I. letnik

Knjižna zbirka Zvezdna Beletrina

Strani: cca 156
ISBN: 978-961-284-911-5

Cena: 24,00 €

Prevod: Jaroslav Skrušný
Spremna beseda: Suzana Tratnik

Prevod: Dušanka Zabukovec
Spremna beseda: Metka Kordigel Aberšek
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Lewis 
Carroll

Knjižna zbirka Zvezdna Beletrina

Strani: cca 128
ISBN: 978-961-284-912-2

Cena: 21,00 €

Fran 
Milčinski

Knjižna zbirka Zvezdna Beletrina

Strani: cca 76
ISBN: 978-961-284-913-9

Cena: 19,00 €

Alica v čudežni deželi je izšla že leta 1865, a je še danes 

ena najbolj ponatiskovanih in prevajanih knjig, prirejajo jo tudi 

za gledališče, po njej rišejo stripe in ustvarjajo računalniške 

igre. Zamisel zanjo je nastala, ko je mladi profesor Dodgson 

med čolnarjenjem kratkočasil tri deklice z zgodbicami o mali 

Alici, ki je za belim zajcem stekla v jazbino in se znašla v 

čudežni deželi, kjer nihče ne ve, kje je konec zmede in začetek 

smiselnega, kjer čas beži in se ustavlja, kjer se prostor širi in 

krči, kjer je srečevala nadvse nenavadna bitja in se naposled 

znašla na sodišču igralnih kart. V svojo pripoved je Dodgson 

vpletal parodije na obvezne šolske poučne verze ter drobce 

resničnih doživetij in pogovorov, ki jih je imela druščina na 

svojem potepu. Pri tem se je neugnano poigraval z jezikom, 

oblikami in pomeni besed ter jezikovnimi zvrstmi.

Charles Lutwidge Dodgson (1832 - 1898) je bil 

profesor matematike na oxfordskem kolegiju Christ Church. 

S pravim imenom je podpisal matematične priročnike in 

razprave iz logike. Imel je še celo vrsto konjičkov in Angleži 

ga štejejo za enega najimenitnejših portretnih fotografov 

viktorijanske dobe. Pod psevdonimom Lewis Carroll pa je v 

svet pošiljal svoja literarna dela in med njimi tudi dve knjigi 

o Alici, ki sta dosegli svetovno slavo. Njegova večplastna 

osebnost ostaja prav tako kakor njegova ustvarjalnost uganka 

vse do danes. Morda je svoj lov za njegovo podobo najbolje 

strnila pisateljica Virginia Woolf: “Ko že mislimo, da smo ujeli 

Lewisa Carrolla, dobro pogledamo in zagledamo oxfordskega 

duhovnika. Pomislimo, da smo ujeli častitega C. L. Dodgsona - 

spet pogledamo in zagledamo vilinjega škrata.”

Butalci so zbirka humornih zgodb, ki so sprva izhajale revijal-

no, nato jih je Milčinski pripovedoval po ljubljanskem radiu, kot 

knjiga pa so izšli po njegovi smrti. Na gramofonskih ploščah jih 

je pripovedoval tudi njegov sin, Fran Milčinski – Ježek. 

Butalci živijo na vasi v kočah, nekateri tudi v graščinah. 

So kmetje, obdelujejo zemljo, redijo živali. Imajo župana 

in občinsko hišo, gasilce, cerkvico, ki je tudi gasilski dom, 

policaja in razbojnika, skratka imajo vse, kar ima skoraj 

vsak slovenski kraj. Le redkokdaj se pritožujejo ali čemu 

nasprotujejo. So zavistni in  tekmovalni: če imajo njihovi 

sosedje nekaj, česar sami nimajo, jih hočejo preseči. 

Najpomembnejšo vlogo v butalski družbi imajo možje, ki celo 

rojevajo. Hočejo biti samooskrbni in delovati v dobrobit vseh 

Butalcev. Radi in veliko pijejo vino. Zgodbe odlikuje množica 

prigod, iznajdljivosti in narobesveta, ki mu Butalci neomajno 

zaupajo – verjamejo, da je na primer sol res zrasla, da ima 

zaradi zaklanega ježa korist vsa vas, da se bo iz buče izvalila 

kobila itd. Delujejo po načinu Vsi smo Butale. Do tujcev so 

prijazni, le Turkov nočejo. V Butalcih se vzpostavlja nonsens 

ali narobesvet. Imajo svojo logiko, preneseni pomen razumejo 

dobesedno in vse naredijo tako, da so zmeraj zadovoljni. 

Imenitni so v svoji iznajdljivosti in v svojem razmišljanju. 

Pisatelj, dramatik in sodnik Fran Ksaver Milčinski se je 

rodil 3. decembra leta 1867 v Ložu na Notranjskem. Na isti dan 

se je mnogo prej rodil pesnik France Prešeren. Oba poleg ro-

jstva in imena druži tudi mesto in izbira študija – študirala sta 

pravo na Dunaju. Milčinski je svoje poklicno delo posvetil mla-

dinskemu prestopništvu. Ukvarjal se je tudi z gledališčem in 

predvsem s pisateljevanjem. Sprva je svoje literarne prispevke 

tudi ilustriral. Milčinski je avtor številnih humorističnih besedil 

in avtorskih pravljic. Ustvarjal je v času slovenskega realizma 

in moderne, a bil je najprej in predvsem humorist. Obenem pa 

je Milčinski tudi avtor dramskih besedil. S pisanjem se je uk-

varjal po službi. Zanj je bilo literarno ustvarjanje nekaj živega. 

Bil je samosvoj in samostojen avtor, ki ni pisal za denar. 

»Butalci bi morali soditi v 
antologijo slovenske, pa tudi 
svetovne književnosti.« 
− M. M. Blažić 

I. letnik I. letnik

»To je zgodba, ki ni 
nikoli dolgočasna, 
preseneča in se 
stopnjuje vse do 
konca.« 
− Actualidad literatura

Prevod: Milan Dekleva
Spremna beseda: Miha Mohor

Spremna beseda: Janja Vollmaier Lubej
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Pridi, mili moj Ariel Mire Mihelič  je eno pomembnejših 

mladinskih besedil povojnega časa. Marinka je deklica, ki nima 

mame, saj jo je ta zapustila. Nekega dne se sama z vlakom pri-

pelje v Zabukovje, kjer živita njena stara starša.  Ker pa je teta 

pozabila obvestiti babico in dedka o Marinkinem prihodu, se 

na postaji znajde sama. Z lojtrnikom se odpelje do doma starih 

staršev. Od ostalih otrok v vasi se razlikuje pravzaprav v vsem, 

je trmasta, kljubovalna in rada jezika. Desetletna Marinka raje 

plava, kot pa sedi doma in veze. Raje se je druži z dečki kot z 

deklicami. 

Z Marinko je v svet slovenske literature vstopil William Shake-

speare, z njo spoznamo Ariela, kalibana in kneza Prospera. Ali 

je Marinka uspela v vlogi režiserke? 

Mira Mihelič  je v zgodbi izvrstno prepletla svet resničnosti 

in svet domišljije. Pripoved je namenjena mladim bralcem, ki 

bodo verjetno uživali v vragolijah Marinke in njenih prijateljev, 

se spraševali, kako lahko nekdo zapusti tako prikupno deklico 

in kdaj pa kdaj tudi zajokali. V avtobiografskih elementih pri-

povedi pa bodo uživali tudi odrasli. 

Mira Mihelič (1912–1985) se je rodila v premožni meščans-

ki družini, očetu podjetniku in mami operni pevki.  Iz Splita 

se je najprej preselila v Zagreb, nato pa v Trbovlje. Dvakrat se 

je poročila in imela pet otrok. Med drugo svetovno vojno je 

sodelovala z OF in bila dvakrat zaprta. 

Pisala je romane, drame, komedije, novele, zgodbe za otroke 

in mladino ter prevajala. Poleg tega je bila knjižna urednica 

in predsednica Društva slovenskih pisateljev ter predsednica 

Slovenskega centra Pen, tako da se je uveljavila tudi v medn-

arodnih krogih. 

V svojih delih tematizira predvsem življenje v meščanskih 

družinah in življenje žensk. Med pomembnejšimi romani so 

Plamen ali dim (ima tri dele) in zgodovinska romana Tujec v 

Emoni in Cesta dveh cesarjev. Med mladimi pa je še vedno 

priljubljena pripoved Pridi, mili moj Ariel. 

Mira 
Mihelič

I. letnik
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KRHKI

 (NE)MOČNI

SVET

Sergej Lebedjev /  Marieke Lucas Rijneveld  /  Mieko Kawakami 
Dino Pešut  /  Chimamanda Ngozi Adichie  /  Zora del Buono
Didier Eribon / Ivana Šojat / Brina Svit / Dževad Karahasan / Maja Haderlap

»Pridi, mili moj Ariel je eno 
najpomembnejših del povojne 
mladinske proze. Miheličeva je 
znala v njem izvrstno povezati 
dva svetova: svet resničnosti in 
svet fantazije.« − Iz spremne besede

Knjižna zbirka Zvezdna Beletrina

Strani: cca 132
ISBN: 978-961-284-914-6

Cena: 24,00 €

Spremna beseda: 
Nina Bradić
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Festival literature sveta Fabula je najodmevnejši literarni festival v 
Sloveniji in eden pomembnejših v širši regiji. Poteka od leta 2003, v 
tem času pa je gostil številne vrhunske sodobne avtorje in avtorice: 
Herto Müller, Irvina Welsha, Jonathana Franzna, Hanifa Kureishija, 
Davida Grossmana, Janice Galloway, Richarda Flanagana, Taiye 
Selasi, Tatjano Tolstoj, Erica Vuillarda, Rachel Cusk, Deborah 
Levy, Džoho Alharti, Bernharda Schlinka in mnoge druge. 

FESTIVAL LITERATURE SVETA - FABULA

Ljubljana,
4. 3. – 12. 4.  2022

Koncept festivala se je v letih razvijal in 
izpopolnjeval. Danes temelji na premišljenem 
kuratorskem delu, ki si vsako leto prizadeva 
izbrati pet avtorjev, ki že veljajo za sodobne 
književne klasike ali pa so v zadnjih letih s 
svojim delom izrazito zaznamovali svetovno 
literaturo, pri čemer v sklopu programa Fabula 
Hub festival pozornost namenja tudi obetavnim, 
še uveljavljajočim se avtorskim imenom. Poleg 
literarnega dela ima festival tudi teoretski fokus, 
ki vsako leto prevprašuje novo pomembno 
družbeno temo. Doslej so v teoretskem fokusu že 
gostovali Slavoj Žižek, Terry Eagleton, Chantal 
Mouffe, Eva Illouz, Jean-Claude Milner, Patrick 
Boucheron, Umberto Galimberti in vrsta drugih. 
Festival Fabula ob tem odlikuje tudi izjemno 
razgiban spremljevalni program, ki je namenjen 
vsem generacijam bralstva ter prinaša vse od 
otroškega in mladinskega programa (Mlada 
Fabula), interaktivnih literarnih instalacij 
v javni prostor (Fabula polis), sodelovanj s 
slovenskimi založniki in knjigarnami (Fabulin 

izbor), žanrskega prepletanja med literaturo 
in gledališčem in ostalimi umetnostnimi 
področji (Fabula izven literature), do projektov 
vzpostavljanja festivala kot inkubatorja 
novih literarnih idej ter prihodnjih literarnih 
usmeritev (Fabula Hub), s čimer krepimo 
prostor širše literarne in družbene skupnosti.
Fokus festivala v letu 2022 bo izhajal iz vprašanja 
človeške ranljivosti, ki prihaja v ospredje prav v 
času, ko se na eni strani človeštvo bori s svetovno 
pandemijo, ekološko katastrofo, družbenimi 
pretresi in izostreno politično situacijo po svetu, 
na drugi strani pa z vprašanjem, kako v sodobnem 
času obravnavamo ranljive skupine, kako majhni 
in krhki smo v resnici in koliko ranljivosti si 
v človeški odsotnosti ter družbeni apatičnosti 
sploh še dopustimo. Festivalski slogan »Krhki, 
(ne)močni svet« bo v svojem dogajanju združil 
mednarodno uveljavljene avtorice in avtorje. 
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Roman Dežela pozabe Sergeja Lebedjeva je pretresljiva, skozi 
otroške oči zapisana pripoved o življenju skrivnostnega slepca, 
ki ga prvoosebni pripovedovalec – njegov mali izbranec – 
poimenuje Dedek Mrak (v izvirniku Drugi Dedek). Vendar je 
knjiga veliko več kot zgolj presunljiva pripoved o raziskovanju 
zamolčane preteklosti, saj nas pisatelj z zgoščeno in poetično 
pripovedjo, polno unikatnih prispodob, popelje skozi najbolj 
skrita in mračna poglavja sovjetske zgodovine, pri čemer se 
na vsakem koraku sooča z banalnostjo zla, poosebljeno v liku 
slepega »dedka« – nekdanjem vodji taborišča. Dečkova pripoved 
si močno prizadeva razvozlati skrivnost življenja nadomestnega 
dedka, pri čemer se razpre tudi problematika razpada 
Sovjetske zveze, taborišč, življenja ruskega »malodačanstva« 
… Mojstrski roman je vznemirljiv zvrstni preplet družinske 
sage, potopisa in kronike z elementi trilerja, ki nas posrka 
še toliko globlje zaradi pisateljevega pretanjenega daru za 
opazovanje in opisovanje, s katerim je našel učinkovit način, 
kako tisto, kar je zapisano pozabi, obnoviti prav z – zapisanim. 

Sergej Lebedjev (1981) ruski geolog, esejist, novinar in pisatelj 
se je sedem let udeleževal številnih ekspedicij na severu 
Rusije in v osrednji Aziji. Tam ga je začela zanimati zgodovina 
gulagov, zato je to tudi pogosta tema njegovega romanopisja, še 
posebno vidna v prvencu Dežela pozabe (2010), ki je bil uvrščen 
med 10 najboljših romanov po izboru časopisa Wall Street 
Journal. Lebedjeva v njegovem literarnem ustvarjanju zanima, 
kakšne posledice ima ruska preteklost za ljudi sedanjosti, kako 
spomin rešiti pred pozabo. Objavil je še štiri romane, ki so 
jih prevedli v več kot dvajset jezikov. Živi in dela v Berlinu.

“Sergej Lebedjev 
odpira novo 
ozemlje v literaturi. 
Njegova proza 
živi od natančnih 
slik in avtorjevega 
neizmernega 
opazovalskega daru.
– Der Spiegel

Knjižna zbirka Žepna Beletrina

Obseg: cca 296 strani
ISBN: 978-961-284-854-5
Predvidena cena: 10,00 €
Predvideni izid: februar 2022
Prevod: Sara Špelec 

Knjiga bo izšla v sklopu festivala 
Literature sveta Fabula, ki ga 
sofinancira JAK RS.

Sergej Lebedjev
Dežela pozabe 

roman

Vsa moja poletja, romaneskni prvenec japonske avtorice srednje 
generacije, sodi v tisto ne preveč številčno, a zato toliko bolj 
cenjeno skupino literarnih del, glede katerih sta si splošno 
in strokovno občinstvo tako na vzhodni kot zahodni polobli 
soglasna v svojem navdušenju. Prikazuje sliko sodobnega 
materinstva in oriše intimno popotovanje treh žensk, sester 
in njune hčerke oziroma nečakinje, ki se soočajo z lastnimi 
frustracijami in negotovostmi na poti iskanja pomiritve in 
prihodnosti, ki bi jo lahko resnično imele za svojo. Liki in 
njihove zgodbe portretirajo in prikazujejo slike materinstva, 
rojstva, integritete ženskega telesa, svobode in težkih odločitev, s 
katerimi se sooča marsikatera ženska. Roman izjemne čustvene 
neizprosnosti in globine, ki je v izvirniku prvič izšel leta 2008, 
je sestavljen iz dveh delov, med katerima preteče deset let, v 
katerih se zgodijo nekateri ključni življenjski premiki osrednjih 
protagonistk, kar daje pripovedi še dodatno spoznavno moč.

Mieko Kawakami (1976) je v svoji literarni karieri kot pesnica 
debitirala leta 2006, le dve leti zatem pa že objavila roman Moja 
poletja, ki ji je prinesel svetovno slavo. Za njeno pisanje sta 
značilna eksperimentalni in poetični jezik, s katerim se loteva 
vprašanj telesa, svobode in nerazrešenih dilem sodobne družbe, 
pri čemer naslavlja predvsem ženske. Za svoja dela je prejela 
številne ugledne literarne nagrade na Japonskem, med drugim 
Akutagawa, Tanizaki in Murasaki. Roman Vsa moja poletja je 
podiral prodajne rekorde in bil uvrščen med deset literarnih 
vrhuncev leta 2020 po izboru revije Time. Slavni japonski pisatelj 
Haruki Murakami jo je razglasil za svojo najljubšo pisateljico in 
njeno delo označil za »nenehno rastočo in razvijajočo se pisavo«.

“Ena najbolj sijočih 
Japonskih zvezd, ki 
bo eksplodirala na 
mednarodnem nebu 
literature. Kawakami je 
pisateljica in umetnica, 
velik um in nenehno se 
razvijajoča stilistka, ki 
ji uspe biti zelo berljiva 
kot tudi neizmerno 
priljubljena. 
– The Japan Times
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Nosilni lik Očetovega sinka, drugega romana Dina Pešuta, 
avtorja najmlajše literarne generacije, je mladi intelektualec in 
prebijajoči se pesnik, izgubljen kot obljubljena mu prihodnost. 
Po neuspešnem iskanju priložnosti na Zahodu se vrne v Zagreb, 
saj je tako ali tako vseeno, kje je reven in nesrečen. Dneve 
preživlja kot hotelski receptor in se včasih tudi z iznajdljivostjo 
kosa s pogostimi življenjskimi tegobami milenijca, med katerimi 
prevladuje skrb za plačevanje stanarine. Poleg razrednega 
in generacijskega problema roman načenja tudi vprašanje 
medgeneracijskega odnosa, saj se drugim junakovim nemirnim 
občutkom pridruži še skrb za zbolelega očeta, s katerim 
doslej nista uspela zgraditi tesnejšega odnosa, tako da morata 
nadoknaditi marsikaj. Pešut, ki na Hrvaškem velja za najmočnejši 
glas svoje generacije, razume izzive sodobnega časa in zapletenost 
odnosov ter obvlada pripovedne tehnike, s katerimi se težkih 
problemskih vprašanj loteva z navidezno lahkotnostjo in šarmom, 
predvsem pa zelo odkrito in doživeto, skratka: prepričljivo. 

Dino Pešut (1990) je hrvaški dramaturg, pisatelj in pesnik. 
Na Akademiji dramske umetnosti v Zagrebu je končal študij 
dramaturgije. Kot dramaturg sodeluje z različnimi gledališči 
doma in na tujem. Nekaj let je živel v Berlinu in leta 2018 prejel 
prestižno gledališko nagrado, namenjeno mladim avtorjem 
Deutscher Jugendtheaterpreis, njegova dramska dela pa zelo 
pogosto prejemajo tudi ugledne hrvaške nagrade. Iz območja 
gledališke umetnosti je avtor v vstopil tudi na področje 
literature in leta 2017 izdal svoj prozni prvenec Odrgnjena 
kolena, s katerim je navdušil hrvaško literarno kritiko in 
bralstvo. Podobnega odziva je bil deležen tudi Očetov sinko.
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“Zgodba o milenijcih, 
ki imajo pred seboj cel 
svet, nimajo pa svojega 
doma. – Jutarnji list

roman

Maršalinja je večplastna družinska saga, v kateri sledimo 
mladi Slovenki Zori Ostan, ki po koncu prve svetovne vojne 
v Bovcu spozna svojega bodočega moža, zdravnika Pietra del 
Buona, pozneje profesorja radiologije in inovatorja na svojem 
znanstvenem področju. Po poroki se preselita v Italijo, kjer 
živita umirjeno meščansko življenje, a ker sta oba prepričana 
komunista, se kot politična aktivista odločno borita proti 
Mussolinijevemu fašizmu. Zora je zelo temperamentna, 
odločna, nadarjena ženska; občuduje maršala Josipa Broza 
Tita, ki ji v zahvalo za pomoč v narodnoosvobodilnemu boju 
podeli odlikovanje, njegov diskretni in kompetentni svetovalec 
pri zdravstvenih vprašanjih pa je prav njen mož Pietro. Zora 
del Buono v izpiljenem, kompleksnem in duhovitem slogu 
postavi nepozaben spomenik svoji babici, ob prikazovanju 
življenja, odvijajočega se v času vojn in nasilja, zagretih 
in ideoloških bojev, ki krojijo svet vse do današnjih dni, 
pa izpiše tudi izvrstno sliko dramatičnega 20. stoletja.

Zora del Buono (1962) se je rodila v Zürichu, po študiju 
arhitekture pa je kot arhitektka delala v Berlinu. Poleg tega je 
soustanovila literarno revijo mare, s katero je sodelovala kot 
urednica in avtorica. Prvi roman je objavila leta 2008 in z njim 
takoj pritegnila bralsko in kritiško pozornost. Izdala je še tri 
romane, napisala pa je tudi dva potopisa. Za roman Big Sue 
(2010) je leta 2012 prejela ITB Book Award. Njeno zadnje in zelo 
odmevno delo je družinski roman Maršalinja (2020). Življenje 
in delo Zore del Buono sta razpeta med ZDA, Švico in Nemčijo.

“Podrobno, kompleksno in 
prefinjeno delo. Vsako novo 
poglavje v romanu je kakor 
odpiranje vrat v novo sobo 
življenja Zorine babice, v 
katerem se odpirajo neznana 
brezna: kriminalci in 
fašisti, politično izgnanstvo 
in ideološka slepota, 
homofobija in korupcija, 
mizoginija in elitizem (…) 
Na Netflixu bi bila Maršalinja 
označena kot ''film z 
močnimi ženskami''. – TAZ
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Zapiski o žalovanju prinašajo intimno in tragično izkušnjo smrti 
in bridkosti, ki v poetičnih izbruhih izrisuje zlom po smrti 
avtoričinega ljubljenega očeta, umrlega med svetovnim divjanjem 
pandemije COVID-19. Kot zgolj ena od milijonov žalujočih, 
ki so zaradi pandemije izgubili svoje ljubljene, Adichie v delu 
spregovori o rodbinski in širše kulturni razsežnosti žalosti, 
kot tudi o osamljenosti in jezi, ki jo neizogibno spremljata. V 
izčiščenem jeziku in s pretresljivimi podrobnostmi, iz katerih 
kljub tragiki občasno zaveje pridih toplega humorja, prepleta 
lastno soočenje z očetovo smrtjo s spomini na njegovo življenje. 
Delo je tankočutna zgodba o žalovanju, ki še posebej v aktualnem 
času ni le intimna zgodba posameznika, saj se v svoji izkušnji 
dotika bralcev po vsem svetu, ob tem pa opominja tudi na obdobje 
po prestanem žalovanju, ko prevlada moč spominjanja, ljubezen 
do bližnjih, nujnost spoznanja in neizmerno upanje v prihodnost.

Chimamanda Ngozi Adichie (1977) je odraščala v Nigeriji, trenutno 
živi v ZDA in je na svetovnem literarnem zemljevidu ena od 
najpomembnejših glasov afriške in svetovne literature. Med 
avtoričinimi dosedanjimi deli naj omenimo romane Purple 
Hibiscus (2003), Half of a Yellow Sun (2006) in Americanah (2013), 
zbirko kratkih zgodb The Thing Around Your Neck (2009) in esej 
We Should All Be Feminists (2014). Med zadnjimi deli pa so bili 
največ odziva svetovne bralske javnosti deležni Dear Ijeawele, or A 
Feminist Manifesto in Fifteen Suggestions (2017), Zikora (2020) in 
Notes on Grief (2021). Adichie je bila za svoje ustvarjanje večkrat 
nagrajena, redno pa je predlagana tudi za Nobelovo nagrado 
za literaturo. Njeno pisanje in predavanja po svetu doživljajo 
izjemen odmev, dele njenega govora na konferenci TEDx je 
denimo v svoji pesmi Flawless uporabila tudi pop ikona Beyoncé. 
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Roman Nelagodje večera prinaša ostro in napeto zgodbo 
desetletne deklice Jas, ki odrašča v globoko verni družini na 
duhamornem podeželju, kjer sta zapravljanje in lahkomiselnost 
enakovredna grehu. Nekega ledenega jutra se ustaljeni 
družinski ritem poruši ob tragični nesreči, za katero deklica 
še najbolj krivi sama sebe. Po njej seveda v družini ni nič več, 
kot je bilo, starši in otroci pa se na smrt ožjega družinskega 
člana odzovejo na različne načine. »Izjemno«, »vznemirljivo«, 
»sijajno«, »prelepo« so le nekateri od presežnikov, s 
katerimi so osrednji svetovni mediji pospremili osupljiv 
prvenec mlade avtorice, ki je fascinantna študija žalovanja, 
navdihnjena z njeno resnično izkušnjo ob izgubi brata.

Marieke Lucas Rijneveld (1991) je eno najopaznejših novih 
peres nizozemske književnosti. Njena pesniška zbirka, 
objavljena leta 2015, je bila ovenčana z nagrado C. Buddingha 
za najboljši pesniški prvenec, časopis de Volkskrant pa jo 
je označil za literarni preboj leta. Leta 2018 je pri ugledni 
nizozemski založbi Atlas Contact objavila svoj prvi roman 
Nelagodje večera, ki je bil prav tako nagrajen in je postal prava 
uspešnica. Za roman, ki z brutalno neposrednostjo in skozi 
nadrealistične podobe pripoveduje o posledicah družinske 
travme, deloma navdihnjene z avtobiografskim ozadjem in s 
smrtjo avtoričinega brata, je leta 2020 kot prva nizozemska 
avtorica prejela prestižno nagrado mednarodni booker.

“Intenzivno surov, 
nepozaben prvenec ... 
V knjigi najdemo drzno 
lepoto, za katero se zdi, da 
je kljub svoji sodobnosti 
postavljena v drugačno dobo 
samoumevnosti verskega 
prepričanja: neizmernost 
in skrivnost vesolja, ki 
sobivata ob klavstrofobični 
skupnosti kmetije, cerkve 
in šole. Z uporabo Jasinega 
vsakdanjega sveta kot 
metafore za osamljenost in 
strah je Rijneveld ustvarila 
nekaj izjemnega.
– Financial Times 
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“Avtoričina prefinjeno 
odkrita kronika žalovanja v 
velikem zamahu artikulira 
grozljivo poudarjanje 
bridkosti, nemoči in izgube 
med pandemijo COVID-19. 
... Intimna in bistvena 
osvetlitev tragičnega časa.
 – Booklist

Knjižna zbirka Žepna Beletrina

Obseg: cca 236 strani
ISBN: 978-961-284-753-1
Predvidena cena: 10,00 €
Predvideni izid: februar 2022
Prevod: Špela Vodopivec

Knjiga bo izšla v sklopu festivala 
Literature sveta Fabula, ki ga 
sofinancira JAK RS.

Knjiga izšla v sozaložništvu 
z založbo UMco.



©
  M

at
ej

 P
uš

ni
k

FESTIVAL DNEVI POEZIJE IN VINA

Ptuj in številna 
druga mesta
22. 8.–27. 8. 2022

Poleg dveh častnih gostov festivala, ameriške 
pesnice Carolyn Forché in poljskega pesnika 
Tomasza Różyckega, bo letos nastopilo še 15 
osrednjih pesniških gostov z vsega sveta, ki jih je 
izbrala kuratorka festivala pesnica Kristina Kočan 
in katerih izbrana dela bodo izšla v privlačnih 
festivalskih knjižicah. Festival letos v fokus 
postavlja sodobno katalonsko poezijo. Avtorica 
letošnjega Odprtega pisma Evropi bo svetovno 
znana galicijska pesnica in aktivistka Chus Pato.

Glavnima poudarkoma – poeziji in vinu – se 
pridružuje še bogat program s področja glasbene, 
vizualne, fotografske, filmske in drugih umetnosti 
za vse starostne in interesne skupine. Od leta 2014 
so Dnevi poezije in vina član evropske pesniške 
platforme Versopolis, ki jo podpira program 
Ustvarjalna Evropa. Vsi festivalski dogodki so 
brezplačni, potekajo v slovenskem in angleškem 
jeziku ter vsako leto pritegnejo več kot 8000 
obiskovalcev, mesto Ptuj pa se tako za nekaj dni 
spet spremeni v mesto poezije.

V tem letu vstopamo v 26. edicijo 
festivala Dnevi poezije in vina, 
največjega in najprepoznavnejšega 
mednarodnega pesniškega festivala v 
tem delu Evrope.  V zadnjih 25-ih letih 
smo gostili  že 700 domačih in tujih 
pesnikov in pesnic (vključno z uglednimi 
pesniškimi gosti, kot so korejski pesnik 
Ko Un, ameriška pesnica C. D. Wright 
in švedski nominiranec za Nobelovo 
nagrado Lars Gustafsson) ter številne 
vrhunske domače vinarje.

www.stihoteka.com
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Ustvarjalnost Carolyn Forché močno zaznamuje njena 
humanitarna izkušnja, saj že več kot štiri desetletja s svojimi 
pesmimi budi zaspanega, v udobju živečega bralca, pri čemer 
se močno naslanja na pričevanja in izkušnje drugih. Njena 
poezija pričevanja, razpeta med grozotami Auschwitza in 
prebežniki na reki Rio Grande, intenzivno in iskreno razpira 
bolečino in trpljenje, zato so jo številni kritiki imenovali 
za politično pesnico, ker je natančna opazovalka nasilja in 
groze časa. Pesnica vztrajno opominja na nujnost strpnih 
medsebojnih odnosov. Izbor njene poezije, prek katerega bodo 
bralci lahko spoznali ustvarjalni prerez cenjene ameriške 
pesnice, je pripravila in prevedla Kristina Kočan. Večina 
pesmi v izboru je iz pesniške zbirke Zamujanje sveta (2020), za 
katero je bila avtorica nominirana za Pulitzerjevo nagrado. Za 
slovensko izdajo bo pesnica napisala tudi avtopoetični esej. 

Carolyn Forché (1950) je ameriška pesnica, prevajalka in borka 
za človekove pravice. Že njena prva pesniška zbirka je leta 1976 
prejela nagrado Univerze Yale za mlado perspektivno pesnico. 
Tedaj je s štipendijo preživela nekaj časa v Salvadorju in delala 
za Amnesty International. Prav te izkušnje so bile največkrat 
temelj za naslednje zbirke poezije, ki so jih redno nagrajevali z 
najuglednejšimi ameriškimi literarnimi nagradami. Pogosto je 
predavala na univerzah, kar počne še danes. Uveljavila se je tudi 
kot prevajalka (mdr. Georg Trakl, Mahmud Darviš) in bila nagrajena 
tudi za svoje prevajalsko delo. Javnost jo zelo ceni kot aktivistko.   
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Sodobni poljski pesnik Tomasz Różycki je med bralci in kritiki 
prepoznaven z relativno strogo formo poezije, ki jo je predstavil 
v številnih pesniških zbirkah. Ritmizirana poezija se pogosto 
nanaša na literarno tradicijo soneta, v svojem odnosu pa hkrati 
tudi na grotesko, humor in ironijo. A ne gre le za podobo in 
obliko preteklosti, temveč za ogledalo sedanjosti, v katerem 
sodobni človek potuje in sanjari o umetnosti. Tomasz Różicki je 
drugačen pesniški glas sodobne poezije – lirične meditacije o 
samotnosti, ljubezni in poeziji, ki so vpete v preteklost, tradicijo 
in spomin, se dopolnjujejo z aluzijami na poljsko literarno 
tradicijo. V slovenski izdaji se bo pesnik predstavil s svojim 
lastnim izborom svojega četrtstoletnega pesniškega ustvarjanja. 

Tomasz Różycki (1970) je poljski pesnik, prevajalec in 
univerzitetni predavatelj. Doslej je napisal osem pesniških zbirk, 
med katerimi izstopa dolga epska pesnitev Dvanajst postaj. 
Zanjo je prejel najprestižnejšo poljsko literarno nagrado za 
mlade avtorje. Tudi pozneje je bil za svoje literarno delo večkrat 
nagrajen in preveden v številne jezike. Uveljavil se je tudi kot 
prevajalec Stéphana Mallarméja in Arthurja Rimbauda. 
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Avgust 2017. Začenja se Evropsko 
prvenstvo v košarki in Marko Đorđić 

nenapovedano pride na Fužine. Prvič, 
odkar se je pred več kot desetimi leti 

preselil v Bosno, se vrača za nedoločen 
čas, morda celo za vedno. A v resnici ne 
ve, kaj bi počel na Fužinah. Njegov oče 

Radovan ima tumor na želodcu in čaka 
na operacijo, mama Ranka v skrbeh 

zanj in zase postaja živčna razvalina, 
njegovi prijatelji, Adi, Aco in Dejan, pa so 

raztreščeni po tem krasnem novem svetu, 
ki mu on sam ne pripada več. Adi se utaplja v drogah, Aco je 

zapadel v kriminal, Dejan pa je izgubljen v Slovenskih Konjicah. 
Stare prijatelje tako vežejo le spomini. Z vsakim novim dnem, 

z vsako novo zmago slovenske košarkarske reprezentance 
postaja jasno, da Marko v Sloveniji nima več svojega mesta. 
Desetletje življenja v  Bosni, zaznamovani z nacionalizmom 
in vojnimi travmami, predvsem pa nesrečna prva ljubezen, 

sta iz zmedenega najstnika naredila čustveno razsutega 
mladeniča, katerega notranji svet je zrcalna slika zunanjega.

Goran Vojnović (1980) je avtor uspešnic Čefurji raus in 
Jugoslavija, moja dežela, Figa, trikratni kresnikov nagrajenec, 
prejemnik drugih slovenskih in mednarodnih priznanj, med 
drugim prestižne literarne nagrade angelus (2020). Vojnović 

je eden najbolj priljubljenih slovenskih pisateljev, tudi režiser, 
scenarist, kolumnist. Prvenec Čefurji raus je postal knjižna 

uspešnica in kmalu doživel prevod v številne tuje jezike. Njegovi 
romani so doživeli uspešne gledališke postavitve in ekranizacije.

Goran 
Vojnović

Đorđić 
se vrača

roman 
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Ena najbolj markantnih pripovedovalk 
zgodb, priljubljena profesorica 

antropologije in kolumnistka se v novi 
knjigi loteva pronicljive analize sodobnega 
feminizma. Izhodišče analize predstavljata 

spremenjena socialni in zgodovinski 
kontekst, v katerih sodobni feminizem 

ponavlja in reproducira teoretske postavke 
feminizma 20. stoletja. Zaradi tega 

sodobni feminizem ni zmožen ustrezno 
kontekstualizirati današnjega položaja 

žensk, tako kot ni sposoben preseči svojih 
evropocentričnih in kolonialnih drž ter drugih problematičnih 

značilnosti. Sodobni feminizem ni več kritična analiza in teorija 
o položaju ter vlogi žensk v sodobni družbi – prelevil se je v 

teorijo, ki reproducira sodobni kapitalizem z vsemi njegovimi 
oblikami eksploatacije, vključno z eksploatacijo žensk na 

področju dela, potrošnje, javnega in zasebnega življenja itd. 
Kakšen feminizem v sodobnem globalnem kapitalizmu lahko 

pomeni kritično in emancipatorno teorijo in prakso?

Vesna V. Godina (1957) zaradi svoje pronicljivosti velja za eno 
najbolj branih družbenih kritičark in kolumnistk pri nas. 
Predava socialno in kulturno antropologijo na Filozofski 

fakulteti Univerze v Mariboru. Leta 2003 je kot Fulbrightova 
štipendistka delovala na Havajski pacifiški univerzi 

(HPU) v ZDA. Ukvarja se z zgodovino socialne in kulturne 
antropologije, antropološko analizo socializacijskega in 

inkulturacijskega procesa ter z antropologijo postsocializma. 
Njena bibliografija obsega več kot tisoč enot. Njena knjiga 

Zablode postsocializma (2014) je doživela dve prenovljeni izdaji.

Vesna V. 
Godina

Zablode
feminizma

humanistika
Obseg: 292 strani
ISBN: 978-961-284-767-8
Cena tiskane izdaje: 27,00 €

Knjiga je izšla s finančno 
podporo JAK RS.

Od prvega izida enega najbolj branih 
romanov zadnjih let na Slovenskem 
mineva desetletje in zanimanje zanj 

verjetno še dolgo ne bo pojenjalo. Roman, 
za katerega je Drago Jančar prejel tretjega 

kresnika ter kresnika desetletja, bil pa je 
tudi finalist za kresnika vseh kresnikov, 

je na Slovenskem doživel več kot deset 
natisov in bil preveden že v dvajset 
jezikov. Nagrajen je bil tudi v tujini, 

leta 2014 je prejel francosko nagrado 
za najboljšo tujo knjigo. Istega leta je 
bil prav tako v Franciji nominiran še za nagrado femina, 

leto kasneje za poljsko nagrado angelus ter leta 2017 in 2018 
za rusko nagrado Jasna Poljana. Roman, iz katerega pred 

bralca stopa življenjska usoda Veronike Zarnik, se nanaša na 
resnično zgodbo zakoncev Hribar, lastnikov gradu Strmol na 

Gorenjskem. Kritiki so ga ob izidu ocenili za eno najboljših 
literarnih del o Slovencih v času druge svetovne vojne.

Pisatelj, dramatik in esejist Drago Jančar (1948) je eden 
najbolj uveljavljenih in prevajanih sodobnih slovenskih 

avtorjev. Za svoja dela je prejel mnoge najvidnejše slovenske 
in mednarodne nagrade, med njimi Prešernovo nagrado, 

trikrat kresnika, Herderjevo nagrado za literaturo, 
evropsko književno nagrado, nagrado Hemingway v 

Italiji in nagrado za najboljšo tujo knjigo v Franciji.

Drago Jančar
To noč sem 

jo videl

roman 
Knjižna zbirka Beletrina

Obseg: 180 strani
ISBN:  978-961-284-741-8
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Knjiga je izšla s finančno 
podporo JAK RS.
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Ena najbolj branih južnoslovanskih 
pesnitev vseh časov je nastala leta 1846 

na Cetinju in bo po več kot tridesetih letih 
prevedena v sodoben slovenski jezik. 

Travmatično jedro tega »zgodovinskega 
dogajanja s konca 17. stoletja« je 

simbolizirano s fiktivnim dogodkom. 
Nič ne kaže na to, da bi se grozljiv 

osrednji dogodek pesnitve – »iztrebljenje 
poturčencev«, pokol, v katerem naj 

bi pravoslavni Črnogorci pobili svoje 
sonarodnjake, ki so sprejeli islam, in 

porušili njihove svete stavbe – resnično zgodil. Kot zgodovinska 
fikcija se je pojavil v 19. stoletju, malo preden je Njegoš napisal 

to pesnitev, o njem pa govori tudi črnogorska ljudska pesem.
Novi prevod Miklavža Komelja se osredotoča na neposrednost 

Njegoševega literarnega izraza, hkrati pa dosega učinek 
sodobne, žive govorice, vendar tudi z nekaterimi arhaičnimi 

in lokalnimi potujitvami, ki jih Njegoš v originalu zavestno 
uporablja. Knjiga je izšla kot dvojezična bibliofilska 

izdaja, slovenski prevod bo opremljen z informativnimi 
opombami in prevajalčevo spremno besedo.

Petar II. Petrović Njegoš (1813–1851) pesnik, filozof, 
črnogorski vladar in cetinjski metropolit, ki ga je Jernej 

Kopitar imenoval »slovanski David«. Njegova dela veljajo za 
ena najpomembnejših v črnogorski književnosti. Njegoš je 
bil poleg rimskega papeža, ki je bil tudi poglavar cerkvene 

države, zadnji evropski vladar, ki je združeval posvetno 
in cerkveno oblast. V obdobju južnoslovanske nacionalne 

romantike je v treh letih (1845–1847) zasnoval in spisal 
črnogorsko trilogijo: najprej filozofsko-religiozni spev Luč 

mikrokozmosa, nato zgodovinski dramski poskus Lažni car 
Šćepan Mali ter zgodovinsko panliterarno poemo Gorski venec.

Petar II. 
Petrović 

Njegoš 
Gorski 

venec

pesnitev 
Obseg: 336 strani
ISBN: 978-961-284-746-3
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»Ko sem se bila že dodobra zagrebla 

v zapuščinsko gradivo in dan na 
dan prebirala pisateljev opus, se mi 

je začelo dogajati, da sem na sebi 
čutila njegov pogled, neko duhovno 

navzočnost. Vedno bolj sem tudi 
prepričana, da ne bi mogla (s)pisati 

nič drugega, če ne bi prej na papir oz. računalniški zaslon 
prelila tega, kar sem pač morala in je vrelo v meni.« 

Knjiga o tem velikem pisatelju, med drugim avtorju prvega 
slovenskega romana in prvega slovenskega dramskega dela, 
je razdeljena na pet vsebinskih sklopov, v katerih se avtorica 
poglobi v njegov bogat pripovedniški opus. Ob tem postreže 

z novimi spoznanji in svežimi interpretacijami njegovih 
del in na splošno oživlja njegovo zapuščino, ki je ključen 

gradnik slovenske pripovedne proze in literature kot take. 

Urška Perenič (1982) je 
literarna zgodovinarka in teoretičarka, univerzitetna 

profesorica, strokovnjakinja za empirično literarno vedo 
in sistemsko teorijo literature. Njena raziskovalna in 

predavateljska področja so empirična literarna znanost, 
sistemske obravnave literature, slovenska književnost 

19. in 1. polovice 20. stoletja, zlasti pripovedništvo, 
društvene oblike literarnega življenja, literarne 

ustanove in mediji, nemško (žensko) avtorstvo na 
Slovenskem, prostor v literarni vedi in kulturi. 

Je urednica Slavistične revije, članica Slavističnega 
društva Slovenije, mednarodnega združenja 

za empirično literarno znanost IGEL.

Urška 
Perenič

Josip 
Jurčič:

Pripovednik 
svojega in 

našega časa

humanistika 
Obseg: 292 strani
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Cena tiskane izdaje: 24,00 €
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Ko Ljubljano prekrije sneg, sredi 
parka na Kodeljevem sprehajalec psa 

odkrije golo truplo brutalno umorjene 
trinajstletne deklice, oblečene le v rdeč 

plašček. Kriminalistično preiskavo 
usmerja okrožni državni tožilec Mio 

Aurelli, pot do resnice pa ga vodi v 
majhno mesto na jugu Srbije, kjer je bila 
pred leti na krut način umorjena mlada 
ženska. Sin, ki je bil priča materinemu 

umoru, je bil pri štirih letih posvojen 
in odpeljan v Slovenijo. Aurelli mora 

ugotoviti, kako sta zgodbi povezani, in ko od pravoslavnega 
popa prejme dnevnik, ki mu ga je zapustil zdaj že odrasli 
sin umorjene ženske, se začne zgodba počasi sestavljati.
Roman Rdeča kapica razkriva temne in sprevržene plati 

človeške narave, obenem pa družbi nastavlja ogledalo, 
v katerem odsevajo daljnosežne posledice vzgojnega 

zanemarjanja in zlorabe otrok. Je prvi v seriji psiholoških 
kriminalk Irene Svetek, v katerih kot glavni lik nastopa okrožni 

državni tožilec Mio Aurelli, zasvojenec z igrami na srečo.

Irena Svetek (1975) je doktorirala na Oddelku za primerjalno 
književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti 

v Ljubljani. Za prvi roman Od blizu je leta 2004 prejela 
nagrado Slovenskega knjižnega sejma za knjižni prvenec 
in nominacijo za kresnika. Napisala je še romana Sedmi 

val (2011) in Zaspi, mala moja, zaspi (2014), zadnja leta pa 
se ukvarja predvsem s scenaristiko; napisala je scenarij za 

celovečerni film Skupaj, scenarije za nadaljevanke in nanizanke 
Mame, Več po oglasih, Ena žlahtna štorija, Česnovi …

Rdeča kapica je prvi roman v seriji 
avtoričinih psiholoških kriminalk.

Irena 
Svetek
Rdeča 

kapica

roman
Knjižna zbirka Beletrina
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»Kot bi se obdal v oklep, ki še njemu 
samemu ne pusti do sebe. To dejstvo 

je v temelju zaznamovalo knjigo Plasti 
odzidanih daljav, ki se sicer sprehodi skozi 
ključne postaje njegovega življenja, a njena 

osnovna celica vseskozi ostaja – fragment,« 
pojasnjuje Tina Kozin. Grafenauerjeve 
spomine, ki si sledijo kronološko, je v 
knjigo ujela tankočutno in prefinjeno. 

Najprej izvemo, kako je nekaj dni po 
rojstvu izgubil mamo, čez slabi dve leti pa še očeta, zato ni nikoli 
zares poznal svojih staršev in je živel precej razseljeno otroštvo. 
Vseeno pa so z brati in sestrami ostali močno povezani. Sledimo 

njegovim selitvam in šolanju na ljubljanskem učiteljišču – kjer 
se zaljubi v svojo kasnejšo ženo, učiteljska praksa pa močno 

vpliva na njegovo pesništvo za otroke – do študija primerjalne 
književnosti, kjer občuti velik navdih ob Dušanu Pirjevcu. V 

študentskih letih izda pesniški prvenec Večer pred praznikom 
(1962), takrat pa se rodi tudi danes že ponarodeli Pedenjped. 

Nadalje pripoveduje še o svoji poklicni poti, predvsem o 
urednikovanju pri Mladinski knjigi, kjer je pristal na povabilo 
Kristine Brenkove in deloval triindvajset let, pa o kultni Novi 

reviji in njeni 57. številki, o pobudi za nastanek Jenkove in 
Rožančeve nagrade in še čem. Posamezna poglavja posveča 

nekaterim svojim sopotnikom, sodelavcem, prijateljem. Knjiga 
je obogatena s fotografijami, pesmimi, članki, pismi, pričevanji. 

Nagrajena pesnica in kritičarka ter uredica Tina Kozin je 
napisala in sestavila prav posebno knjigo spominov našega 
vsestranskega ustvarjalca za odrasle in otroke. Impresivna 
življenjska zgodba pesnika, prevajalca, esejista, akademika 

in družbenega kritika Nika Grafenauerja je ena tistih, ob 
katerih radi rečemo, da kar kličejo po romanu. In verjetno 

bi bilo slednjega celo lažje napisati kot spomine. Čeprav 
srčen, prijazen, radoživ človek, je namreč Niko v enaki 

ali še večji meri nezgovoren, ko govori o svoji intimi. 

Tina Kozin,
Niko 

Grafenauer
Plasti 

odzidanih 
daljav

biografija
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Knjiga je pregled ženske literarne 
ustvarjalnosti od prvega besedila, ki mu je 

bilo pripisano žensko avtorstvo, do obdobja 
modernizma, ko je Virginia Woolf opozorila 
na pomen gmotnih razmer v ustvarjalnem 

procesu. Avtorica kronološko zasleduje 
pojavljanje avtoric v svetovni književnosti, 
raziskuje formalne, slogovne in vsebinske 

posebnosti njihovih del ter ob tem išče 
odgovore na naslednja vprašanja: Katere avtorice so imele glas, 
ki je bil lasten in povsem neprimerljiv z drugimi glasovi? Ali so 

bile kljub temu med njimi vendarle tudi podobnosti? Kako so 
doživljale dela svojih predhodnic? Kako so kot ženske v svojih 

literarnih besedilih nagovarjale, razumele, ljubile in spoštovale 
druge ženske? Kako so se poskušale uveljaviti kot enakovredne 

sogovornice izobraženim obiskovalcem literarnih salonov 
in se jim postaviti po robu kot avtorice z lastnim glasom? 

Katja Mihurko Poniž (1972) že več kot dve desetletji raziskuje 
žensko literarno avtorstvo. Od doktorata s področja ženskih 

študij in feministične teorije je v središču njenih raziskav 
predvsem večkulturno ustvarjanje Zofke Kveder. Njen slovenski 

opus je uredila v petih knjigah Zbranega dela in ga v številnih 
študijah, objavljenih v slovenskem in mednarodnem prostoru, 

postavila na evropski literarni zemljevid ter v razmerje do 
besedil sodobnic drugih evropskih književnosti. O avtoricah 

in reprezentacijah spolov v slovenski in svetovni književnosti 
predava na Univerzi v Novi Gorici in univerzah v tujini.

Katja 
Mihurko 

Poniž 
Od lastnega 

glasu do 
lastne sobe

humanistika
Obseg: 480 strani
ISBN: 978-961-284-758-6
Cena tiskane izdaje: 34,00 €

Knjiga je izšla s finančno 
podporo ARRS

Dušan Pirjevec (1921–1977) je bil ena 
najbolj enigmatičnih in markantnih 

osebnosti na področju preučevanja 
literature in filozofije pri nas, profesor 
primerjalne književnosti na Filozofski 

fakulteti v Ljubljani, ki je močno vplival 
na razvoj misli slovenske inteligence 

svojega časa. Po končani gimnaziji 
je najprej v Zagrebu vpisal študij 

agronomije. Kot aktivni udeleženec 
narodnoosvobodilnega boja je med drugo svetovno vojno in 

nekaj let po njej opravljal pomembne vojaške in politične 
funkcije. Iz tistega časa ga je spremljalo partizansko ime Ahac. 
Po vojni je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študiral slavistiko 
in primerjalno književnost, iz te doktoriral in zatem do konca 
življenja predaval primerjalno književnost in literarno teorijo. 

Po smrti je bil upodobljen v več literarnih delih in spominih, 
mnogi pa o njem na različnih ravneh še danes polemizirajo.

Delo Ahac – knjiga o Dušanu Pirjevcu izhaja ob 100. 
obletnici njegovega rojstva. Zgodovinsko in družbeno vlogo 

Dušana Pirjevca predstavljajo Boris A. Novak, Alenka 
Pirjevec in Peter Vodopivec. V knjigi bo prvič objavljena 

medvojna korespondenca med Dušanom Pirjevcem 
in njegovo prvo ženo Marjeto Vasič, pa tudi Pirjevčevi 

dnevniki in odlomki iz del njegovih sodobnikov.

Boris A. Novak, 
Alenka Pirjevec in 

Peter Vodopivec
Ahac, knjiga 

o Dušanu
Pirjevcu

biografija 
Knjižna zbirka Beletrina
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Jungova psihologija se ne nanaša samo 
na odraslo obdobje življenja, pač pa tudi 

na otroštvo. Knjiga Razvoj osebnosti je 
zbirka Jungovega dela o otroški psihologiji. 

Jung je pri otrokovem razvoju vseskozi 
poudarjal pomen psihologije staršev in 
učiteljev in ugotovil, da je nezadovoljiv 
psihološki odnos med staršema lahko 

pomemben vzrok motenj v otroštvu, 
po drugi strani pa je lahko podlaga 
za proces zorenja in rasti, zlasti pri 
nadarjenih otrocih. Trdil je, da učinkovito izobraževanje 

otrok potrebuje učitelje, ki ne znajo le učiti, temveč so zmožni 
tudi spodbujati lasten osebnostni razvoj. V nekaj poglavjih se 
Jung posveča otrokovemu razvoju in individuaciji ter teorijo 

otrokovega razvoja oriše s čudovitim primerom iz življenja 
deklice Anne in njenih staršev. V spodbudni zadnji razpravi 

kot psihološki odnos analizira zakonsko zvezo, ki je lahko 
ovira ali pa pomoč pri posameznikovi samorealizaciji.

Carl Gustav Jung (1875–1961) je eden najpomembnejših filozofov 
in psihologov 20. stoletja. Švicarski psihiater, psihoterapevt in 
utemeljitelj analitične psihologije je s svojimi deli zaznamoval 
svetovno filozofijo, religiologijo, antropologijo in književnost. 

Razvil je številne koncepte, ki so danes nepogrešljiv del 
psihologije: ekstravertiranost/introvertiranost, arhetipe, 

kolektivno nezavedno, individuacijo, sinhroniteto. Več 
njegovih odmevnih knjig je izšlo tudi v slovenščini, nazadnje 

Psihologija in alkimija ter Rdeča knjiga, obe pri Beletrini.

Carl Gustav 
Jung

Razvoj 
osebnosti

humanistika
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Vodilni britanski zgodovinar nam v knjigi 
Hitlerjev imperij na podlagi izjemnega 

obsega in raznolikosti prvotnih raziskav 
razkriva povsem nova spoznanja o tem, 
kako so nacisti načrtovali, vzdrževali in 

izgubili prevlado nad Evropo, ter ponuja 
srh vzbujajočo sliko o svetu, kakršen bi 
bil, če bi nacisti v vojni zmagali. Knjiga 

nas prisili, da opustimo dosedanja 
prepričanja o Tretjem rajhu, in prikaže, 

kako se je nacistična stranka pri svoji 
imperijski širitvi zgledovala po Ameriki 

in Veliki Britaniji. Ker nacisti niso bili politično kultivirani, 
niso zmogli vladati ozemljem, ki jih je osvojila njihova vojska, 
in to kljub šokantnemu razkritju o sodelovanju s poraženimi 

državami. Edinstvena, temeljna knjiga prinaša osupljivo in 
kontroverzno oceno o vzponu in padcu Tretjega rajha, izjemno 

argumentirano osvetljuje vrsto doslej neznanih dejstev o 
najhujši preizkušnji, kar sta jih prestala Evropa in svet, ter 

pomaga razumeti, kako je celina zdrsnila v katastrofo. 

Britanski zgodovinar Mark Mazower (1958) je eden 
največjih strokovnjakov za zgodovino 20. stoletja v 

svetovnem merilu. Diplomiral in doktoriral je iz klasične 
filologije in filozofije na Univerzi v Oxfordu. Je profesor 

zgodovine na newyorški Univerzi Columbia, pred 
tem je poučeval na univerzah v Londonu, Sussexu in 

Princetonu. Njegovo področje preučevanja je zgodovina    
20. stoletja, s poudarkom na zgodovini Grčije in Balkana. 

Je avtor več nagrajenih zgodovinskih monografij.

Mark 
Mazower
Hitlerjev 

imperij 

humanistika 
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Moje leto v Nikogaršnjem zalivu je 
avtorjevo osrednje prozno delo. Po dolgih 

letih popotovanj po svetu se prvoosebni 
pripovedovalec ustali v predmestju 

Pariza, ki ga imenuje Nikogaršnji 
zaliv. Tam v miru ustvarja, skrbi za 

hišo in vrt ter se sprehaja po okoliških 
gozdovih. S podrobnim opisovanjem 

svojih psiholoških doživljanj priklicuje 
»drugo preobrazbo«, potem ko je pred 

leti že doživel transformacijo, ki pa 
ga je napadla kot neke vrste bolezen. 
Tokrat si preobrazbe želi in je nanjo pripravljen. Čuti, da 
se lahko preobrazi le v svojem novem kraju, od koder ne 

sme bežati oziroma odpotovati. Ker povsem brez potovanj 
ne more ne živeti ne pisati, namesto njega potujejo njegovi 

prijatelji. Iz njihovih pisem sestavlja drobce informacij, s 
katerimi jih spremlja na domišljijskih potovanjih. Prijatelji ne 

vedo, da piše o njih in da v svojem pisanju potuje z njimi.

Peter Handke (1942) je eden najpomembnejših sodobnih 
literatov. Za svoj izredno obsežni in kakovostni opus, ki 

obsega dramska besedila, filmske scenarije, poezijo in 
prozo, je leta 2019 prejel Nobelovo nagrado. Njegov slog 

je senzibilen, jezik izredno muzikalen in poetičen, prikaz 
dogajanja izostren in neizprosno iskren. Po materi ima Handke 

tudi koroškoslovenske korenine, Slovenija oziroma še bolj 
Jugoslavija pa v njegovih delih zavzema mesto pravljične »devete 

dežele«, ki jo avtor (pretirano) idealizira. V skoraj vsakem 
njegovem delu najdemo čudovite opise Slovenije, sam je tudi 

prevajal dela slovenskih avtorjev (Florjana Lipuša, Gustava 
Januša, Fabjana Hafnerja). V slovenščino je prevedenih več 
njegovih del – od dramatike do romanov, zaradi političnih 
razlogov pa je prišlo do vrzeli, ki jo zdaj zapolnjuje prevod 

vrhunskega romana Moje leto v Nikogaršnjem zalivu.

Peter 
Handke 

Moje leto v 
Nikogaršnjem 

zalivu

roman 
Knjižna zbirka Beletrina

Obseg: 740 strani
ISBN: 978-961-284-744-9
Cena tiskane izdaje: 34,00 €

Prevod: Amalija Maček

Knjiga je izšla s finančno 
podporo JAK RS.

Temačna postapokaliptična fantazijska 
epopeja Obstati, ki marsikaj dolguje 

Tolkienovemu Gospodarju prstanov, je 
prvič izšla leta 1978. Slovenski prevod je 

nastal po drugi, neskrajšani verziji iz leta 
1990, ki predstavlja pisateljev najdaljši 
roman z domala nepregledno galerijo 

oseb in junakov, ki pa jih, vsakega posebej, 
v ekstremnih okoliščinah spremljamo 

na poti dozorevanja in osebne rasti.
Strašljiva pripoved o pandemični 

gripi, ki pomori večino svetovnega 
prebivalstva, je postavljena v sodobno Ameriko, kjer skuša 

peščica preživelih na novo vzpostaviti družbo, a se mora pri 
tem spopasti s silami zla, ki jih vodi Temni mož, Mračnjak. 

Nenehno se sprašujejo, ali morda sploh ni resničen, je morda 
samo »tista prestrašena slaba stran nas samih. Morda zgolj 

sanjamo o tistem, česar nas je strah, da bi lahko storili.«
Obstati je knjiga o boju dobrega in zla v okoliščinah 

preživetja po katastrofi bibličnih razsežnosti in skrajna 
zgodba o usodnosti našega življenja. Zvesti oboževalci 

in poznavalci Kingove literature prisegajo, da je roman 
njegovo najboljše delo, posebno pozornost pa si je znova 

prislužil v aktualni krizi pandemične bolezni, ki je na 
neslutene načine vklenila svet, v katerem živimo.

Stephen E. King (1947) je kultni ameriški romanopisec in avtor 
kratkih zgodb, najbolj priljubljen pisatelj v žanru grozljivk s 350 
milijoni prodanih knjig po vsem svetu, večino so jih prenesli na 
filmsko platno in televizijske ekrane. Z neverjetno domišljijo in 
mojstrskim načinom napetega pripovedovanja opisuje domala 
vse plati človeških strahov in groze, s katerimi se v zapletenih 

in zahtevnih okoliščinah soočajo njegovi literarni junaki z 
natančno psihološko izdelanimi značajskimi potezami. Kingove 

pripovedi z realističnimi detajli in prepričljivimi zgodbami 
pritegnejo bralčevo pozornost in ga posrkajo v globine, ki 
jih globoko zakopane v podzavest v sebi nosi vsak od nas.

Stephen 
King

Obstati

roman 
Obseg: 1496 strani
ISBN: 978-961-284-761-6
Cena tiskane izdaje: 39,00 €

Prevod: Marko Košan
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nakup več kot 4500 e-knjig

branje na bralniku, 

telefonu, računalniku ali 
tablici

nakup kjerkoli in kadarkoli

štiri e-knjige naenkrat 

trajanje izposoje 14 dni

brez zamudnine

izposoja e-knjig z vseh 
koncev sveta, 24 ur na dan

brez bleščanja na soncu,  
branje kot s papirja

zmogljiva baterija 

za več tisoč e-knjig

očem prijazen zaslon 
(e-črnilo)

Knjige na klik.

Za knjigoljube 
Ustvarite si svojo knjižno 
polico z najljubšimi 
e-knjigami v slovenščini 

Za starejše
Povečajte črke in osvetlite 
zaslon po svojih željah

Za učence in dijake 
Knjige za domače branje in 
bralno značko so vedno 
na voljo. Izposodite si jih 
lahko od doma

Za Slovence v tujini
E-knjige v slovenščini so 
dosegljive na vseh koncih 
sveta, 24 ur na dan

Za popotnike 
Potujte brez prtljage, pa 
vendarle z vsemi svojimi 
knjigami 

 info@biblos.

 (01) 200 37 05

Več informacij o nakupu in izposoji e-knjig ter uporabi 
bralnika: 
www.biblos.si  •  info@biblos.si  •  01 200 3705 

Bralniki Inkbook na 
www.biblos.si

Knjige na       .

Saša Mihelčič, igralka

zaslon 7,8’’ zaslon 6,8’’



Dobrodošli v čudovitem 
knjižnem raju 
najlepšega mesta na 
svetu, kjer vas čaka 
izbor najboljših knjig 
in vas sprejmejo 
najprijaznejše 
knjigarnarke.

Zelo vas bomo veseli, študentje in 
upokojenci pri nas uveljavljate 15 % 
popust, prosimo pa vas za potrdilo 
o statusu ali izkaznico. Po Zakonu 
o enotni ceni knjige, popust žal ne 
velja za knjige, ki so na trgu manj 
kot pol leta.

Naslov: Stari trg 3, Ljubljana 

Delovni čas: 
pon–pet 10:00–20:00  
sob 9:00–13:00 

tel: 040 978 255    
e-pošta: knjigarna@beletrina.si 
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Na spletu
kupujte tu,
kjer knjige
cenimo.

• Vse knjige založbe Beletrina

• Predstavitev avtorjev

• Posebne ponudbe

• Novosti

• Nagrajene knjige

• Napovedi novih izidov

• Brezplačna dostava pri  
   nakupu nad 30,00 €

• Hitra dostava

• Prijava na e-novice

Beletrina, zavod za založniško dejavnost
Neubergerjeva ulica 30

1000 Ljubljana, Slovenija

WWW.BELETRINA.SI

Sofinancira program 
Evropske unije 
Ustvarjalna Evropa

Nekatere knjige iz programa 2021 so vključene v projekt Beremo srce Evrope 
(Reading the heart of Europe). Izvedba tega projekta je financirana s strani 
Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost 
avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Beletrina, Neubergerjeva ulica 30, 1000 Ljubljana, 
tel.: +386 1 200 37 00  |  www.beletrina.si  |  info@beletrina.si

Oblikovanje: Luka Mancini | Ilustracija: Tanja Semion

Fotografije: kjer ni drugače navedeno, so fotografije last 
založbe Beletrina ali osebnih arhivov.

Beletrinine knjige izhajajo tudi v okviru knjižnega 
programa, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo RS.

Kontakti

NAROČILA:
Timea Campbell

T: 01 200 37 00
E: prodaja@beletrina.si

ORGANIZACIJA DOGODKOV
Maja Papič

T: 040  559 345
E: maja.papic@beletrina.si

BIBLOS - 
ELEKTRONSKE KNJIGE:
Matic Razpet
T: 01 200 37 05
E: info@biblos.si
 
ODNOSI  Z JAVNOSTMI
Kreativna baza
Ana Škreblin
E: ana@kreativnabaza.si

www.beletrina.si



JANUAR

Dževad Karahasan: Vonj po strahu
France Stele: Arhitekt Jože Plečnik
v Italiji 1898–1899
Damir Karakaš: Proslava 

FEBRUAR

Tone Vogrinec: Vsi me kličejo Tona 
Ana Svetel: Marmor 
Ana Schnabl: Plima 
Gabriel García Márquez: Patriarhova jesen 

FABULA
Sergej Lebedjev: Dežela pozabe
Mieko Kawakami: Vsa moja poletja 
Dino Pešut: Očetov sinko 
Zora del Buono: Maršalinja 
Marieke Lucas Rijneveld: Nelagodje večera 
Chimamanda Ngozi Adichie: Zapiski o žalovanju

APRIL

Peter Handke: Ponovitev 
Feri Lainšček: Murska saga 
(Ločil bom peno od valov; Muriša) 
Mateja Ratej: Triumfator 
Richard Powers: Razvejenje 
Drago Jančar: Ob nastanku sveta 

ZVEZDNA BELETRINA
Antoine de Saint-Exupéry: Mali princ 
Carlo Collodi: Ostržek 
Lewis Carroll: Alica v čudežni deželi 
Fran Milčinski: Butalci 
Mira Mihelič: Pridi, mili moj Ariel 

MAJ

Peter Božič: Ko oblasti sploh ni več 
Irena Svetek: Beli volk
Gabriela Babnik: Tišina, polna vetra 
Vladimir Kralj: Ne bom se več drsal na bajerju 
Petra Pogorevc: JOŽI 
Nina Petek: Na pragu prebujenja: 
svetovi sanj v budizmu 
Alojz Ihan: (Ne)moč 
Aleš Šteger: Bogovi se nam smejijo  
Igor Saksida, Masayah: H2SO4, 
Zbirka slovenske uporniške poezije

AVGUST

Lawrence Durrell: Avignonski kvintet
–Monsieur
–Livia
–Constance
–Sebastian
–Quinx
Gelč Jontes: Sreča na črepinjah 
Carolyn Forche: Izbrane pesmi 
Tomasz Różycki: Izbrane pesmi 
Feliks Plohl: Še grehi 
Alan Mikhail: Božja senca

OKTOBER

Marcel Proust: Iskanje izgubljenega časa
–V Swannovem svetu 
–V senci cvetočih deklet
–Svet Guermantskih 
–Sodoma in Gomora
–Jetnica 
–Ubežnica 
–Spet najdeni čas 
–75 listov

NOVEMBER

Feri Lainšček: Kurji pastir, druga knjiga 
Katarina Marinčič: Ženska s srebrnim očesom 
Tomaž Brejc: Slovenska umetnost 
v 20. stoletju I: 1880-1919 
Mojca Mavec: (Z)doma 

KLASIČNA BELETRINA
Stephen King: 22. november 1963 
Stendhal: Italijanske kronike 
Herman Melville: Moby Dick ali Kit 
E. T. A. Hoffmann: Hudičevi napoji
Življenje Lazarčka s Tormesa 
Jun’ichirō Tanizaki: Kakor komu drago 

Program 2022


