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Knjižne
novosti

 Domen Češarek in Neža Tanko, 
Knjižnica Miklova hiša

Novosti za odrasle 
Janez Mate: 
Ribniški genij
Izšlo je humoristično-satirično literarno 
delo Ribničana Janeza Mateta, ki v obliki 
esejev opisuje ribniškega človeka. Po 
avtorjevih besedah bi ribniška pamet lahko 
postala predmet samostojne znanosti. Ko 
jo spoznaš, te potegne in vse bolj zanima. 
Raziskuješ tudi vzporedne panoge, 
pomagaš si z vso obstoječo znanostjo in 
vendar si šele pri abecedi. Če imajo Danci 
recept za dober način življenja, imamo 
Slovenci odslej vodnik, kako živeti in 
misliti po ribniško. Ni čudno, da so nekoč 
menili, da je Ribnica svoja država v državi. 
Življenje Ribničanov je v literarni obliki 
nazadnje opisoval ravno Janezov stric, 
Miha Mate, in tako bi lahko njegovo delo 
razumeli kot svojevrstno nadaljevanje. Ni 
veliko domačinov, ki bi poprijeli za pero, 
zato je to delo toliko bolj dobrodošlo.

Mirt Komel: 
Detektiv Dante
Detektiv Dante je predzgodba k 
Medsočju, avtorjevemu detektivskemu 
romanu, ki je požel dobre kritike in 

navdušil zahtevnejše bralce žanra, leta 
2018 pa je bil tudi nominiran za kresnika. 
Detektiv Dante, ki se odvija v Novi Gorici 
in okolici, prikaže Erika Tlomma pred 
njegovim zlomom in dogodki, ki so se odvili 
v Medsočju, vendar ne več skozi njegove 
oči, ampak s perspektive prvoosebne 
pripovedi njegovega sodelavca Harisa 
Izmaila. Če se je Medsočje zgledovalo 
po postmodernih detektivkah, dobimo 
z detektivom Dantejem, ki raziskuje tri 
zaporedne umore, vpogled v razvoj 
detektivskega žanra v malem.

France Bevk: 
Umirajoči bog Triglav
Bevkova zgodovinska povest Umirajoči 
bog Triglav je bila prvič izdana leta 1930, 
ob skorajšnji 600-letnici križarskega 
pohoda v Kobarid leta 1331, ko so križarji 
iz Čedada odšli v Kobarid posekat drevo 
in zasut studenec, ki so ju tamkajšnji 
Slovenci častili. Bevk je zgodbo povesti 
– tako kot pri nekaterih drugih svojih 
zgodbah – postavil v srednji vek, s čimer 
se je izognil prepovedi izdaje knjige, 
čeprav je vsebina jasno klicala rojake k 
obrambi slovenstva za rapalsko mejo. 
Vedno aktualna knjiga je izšla v ponatisu 
in ponovno vabi k branju.

Diane Setterfield: 
Nekoč je bila reka
V temni noči zimskega sončevega obrata 
si stalni pivci v starodobni krčmi ob Temzi 
s pripovedovanjem zgodb preganjajo čas. 
Nenadoma se odprejo vrata in skoznje 
plane hudo poškodovan tujec z otroškim 
truplom v naročju. Le nekaj ur kasneje 
se zgodi čudež – mrtva deklica oživi. Je 
bila magija? In kdo je deklica? Čigava 
je? Sama je nema, zato jim ne more 
odgovoriti na nešteta vprašanja, skrivnost 
pa se še poglobi, ko kar tri družine trdijo, 
da je deklica njihova. Razburljivi roman 
Nekoč je bila reka je prepleten z mistiko 
in poetiko jezika. Vredno branja.

Otroške knjige
Charles M. Schulz: 
Mulčki – Ulica prijateljev 
(14. knjiga)
Charlie Brown s prijatelji avtorja 
Charlesa M. Schulza navdušuje že 
cele generacije mladih bralcev. Eden 
glavnih junakov zbirke Mulčki je tudi 
pes Snoopy, ki ga pogosto vidimo 
spati na njegovi pasji hišici. V 14. knjigi 
zbirke Mulčki lahko preverite, kako se 
lovi komplimente, kdo je dobil poleg 
večerje še ostanke za kužka in kakšni 
so stranski učinki, če si srečen. 

Rose Lagercrantz (besedilo), 
Eva Eriksson (ilustracije): 
Ko sem bila nazadnje 
najsrečnejša
V zgodbi lahko spremljamo vedno 
srečno Dani in njene zadnje dneve v 
prvem razredu. Dani pogreša svojo 
najboljšo prijateljico Ello Frido, ki se je 
odselila. Okrašena učilnica, risbe na 
stenah, otroci v najlepših oblekah in 
novica, ki malo Dani vrže s tira. V zbirki 
lahko preberete še Moje srečno življenje 
in Moje srce skače od sreče.

Ludmila Hénková (besedilo), 
Tomáš Svoboda (ilustracije): 
Kako so bila zgrajena 
čudesa antičnega sveta
Ste vedeli, da so pri gradnji piramid v 
Gizi porabili skoraj tri milijone kamnitih 
blokov? Veste, da je Halikarnas, 
kjer so postavili mavzolej, Bodrum v 
današnji Turčiji? Katera zgradba šteje 
za predhodnika nebotičnikov? Vse to 
lahko odkrijete pri branju knjige Kako so 
bila zgrajena čudesa antičnega sveta? 
V knjigi je predstavljen nastanek vseh 
sedmih antičnih čudes sveta, zraven 
pa je predstavljenih še veliko drugih 
zgodovinskih dejstev in zanimivosti.



1.  Znanilke pomladi
2. Legendarni slovenski kralj
3. Starogrški bog morja
4. Biblijski očak
7. Mesto sredi Istre
9. Ime ribniškega pusta
11. Prebivalka reke Ribnice iz  
 družine kun
15. Mesec februar
16. Zagozda

3. Čaj, zdravilen za pljuča
5. Kemijski znak za radon
6. Najdaljša reka na Hrvaškem
8. Slovenski arhitekt
10. Nadut človek
12. Švedska pisateljica Astrid
13. Elda Viler
14. Ušesnik
16. Plašč
17. Starinsko izdelovalec sodov

NAVPIČNO 

KRIŽANKA
Stran ureja Knjižnica Miklova hiša

1. trobentice 2. Matjaž 3. Pozejdon 4. Noe 
5. Rn 6. Sava 7. Motovun 8. Plečnik 9. Nace 
10. nadutež 11. vidra 12. Lindgren 13. EV 14. 
netresk 15. svečan 16. kožuh 17.  pintar
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