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Knjižne novosti
 Domen Češarek, Knjižnica Miklova hiša

Miha Šalehar
Pustolovec zmote: patetični 
priročnik za razumevanje 
priletnega alfa samca

Pri založbi Mladinska knjiga je izšla že 
druga knjiga znanega radijskega voditelja 
in kolumnista Mihe Šaleharja Pustolovec 
zmote. Prva knjiga Duh česa, ki je izšla 
leta 2018, je bila ena najbolje prodajanih 
knjig tistega leta. Šalehar, večni pustolo-
vec zmote, v patetičnem priročniku išče 
ključni odgovor na vprašanje, kako osmis-
liti prihodnost, bliža se namreč polovici 
svojega življenja. Kot sam pravi, je pomla-
dno polovico, ki ji rečemo mladost in jo 
častimo kot najbolj smiselno etapo življe-
nja, preživel. Bralcu brez cenzure razkrije 
svoje napake in zablode iz preteklosti.

Jure Godler
Vohun, ki me je okužil
Potem ko sta v lanskem hitu Casino Banale 
Spencer S. Spencer in Filip Novak, najbolj-
ša med najslabšimi vohuni, rešila slovensko 
gospodarstvo pred lovkami domače politike 
in balkanske mafije, se antijunaka to jesen 
vračata v novem romanu Jureta Godlerja, 
poimenovanem Vohun, ki me je okužil. Ro-
man, ki se začne v Ljubljani, nadaljuje v Av-
striji in Veliki Britaniji ter konča sredi Italije, 
je verjetno avtorjev največji literarni dosežek 
do zdaj. Ne zamudite nadaljevanja po vzoru 
Jamesa Bonda in angleškega humorja.Ja-

Kristina Ohlsson
Srebrni deček

Iz restavracije v vodnem stolpu izgi-
njajo stvari. Aladin, Billie in Simona so od-
ločeni, da bodo skrivnosti prišli do dna. Ko 
Aladin v bližini restavracije opazi dečka v 
kratkih hlačah, ga preplavi nemir. Ali on 
krade hrano iz restavracije njegovih star-
šev? Zakaj je v kratkih hlačah, če je zunaj 
hud mraz? In zakaj v snegu ne pušča sle-
di? Trije prijatelji ne verjamejo v duhove, 
zdaj pa so vendarle v dvomih. Je deček 
povezan s stoletno lokalno legendo, ki še 
danes buri duhove? Mladinski roman Kri-
stine Ohlsson je večkrat nagrajena uspe-
šnica in neodvisno nadaljevanje njenega 
romana Stekleni otroci.

Christelle Dabos
Vihar odmevov Zrcalka, 4. knjiga

Zrcalko je navdušenje bralcev in kri-
tikov po izidu bliskovito izstrelilo med 
francoske mladinske uspešnice in se je, 
podobno kot Harryja Potterja in Gos-
podarja prstanov, ne branijo niti odrasli 
bralci. Po razbitju Zemlje na koščke ljud-
je krožijo okoli starega sveta, vsak pod 
zaščitništvom nesmrtnega duha. Zgodbo 
oživlja prisotnost le na videz krhke, v res-
nici pa nadvse bistre in prisebne junaki-
nje, katere notranje moči ni mogoče raz-
biti na koščke. Obstaja le ena rešitev, da to 
ustavi – poiskati mora odgovorno osebo.

nez Bogataj
Gastronomija Slovenije

Cilj projekta Gastronomija Slovenije 
je bil priprava zbirke knjig, v katerih so 
zbrani zgodbe in recepti vseh tipičnih jedi 
Slovenije. Opis štirih gastronomskih regij 
Slovenije predstavlja zakladnico prehran-
ske dediščine naše dežele, ki s sodobno 
nadgradnjo lokalnih in regionalnih po-
sebnosti zaokroža razpoznavnost sloven-
ske kulinarike. V štirih knjigah je opisanih 
24 gastronomskih regij Slovenije, dopol-
njenih s 430 strokovno izbranimi recepti, 
ki predstavljajo podobo Slovenije. Gastro-
nomija Osrednje Slovenije in Ljubljane 
opisuje tudi kulinariko, ki se tiče naših 
krajev. Izid zbirke sovpada z letom 2021, 
ko je Slovenija postala evropska regija 
gastronomije.

Miha Mazzini in Noah Charney
Skrivna zgodovina Slovenije
Skrivna zgodovina Slovenije je humo-
ren in poučen vodnik po naši zgodovini. 
Knjigo spremlja glavna junakinja Slava, in 
sicer od srečanja z grškim junakom Jazo-
nom na ljubljanskem mostišču, vpadov 
in osvajanj raznih ljudstev, srečanj s po-
membnimi osebnostmi iz naše in svetov-
ne zgodovine pa vse do danes. Ta knjiga 
nam pove, da nikdar ne bomo največji in 
najmočnejši, lahko pa smo najbolj nasme-
jani, je o knjigi povedal Boštjan Gorjanec.


