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poletno branje

NAŠI SODELAVCI PRIPOROČAJO V BRANJE
Ob domačem bralnem naslanjaču me čaka več knjižnih
izzivov, ob nekaj novih romanih sem ugriznila tudi v Čar
novih tehnologij avtorja T. M. Pouliquena, ki jo bom brala
v odmerkih. Bojan Žalec v uvodni besedi ugotavlja, da naprave postajajo vedno bolj humanoidne in da se tehnološki
imperativ vsiljuje pred moralnega. Nisem tehnofobinja, a
združevanje človeške inteligence z umetno inteligenco spreminja tudi naše medsebojne odnose in poraja vprašanja, ki
jih uveljavljeni predavatelj in duhovnik Pouliquen odpira z
originalnimi, malodane duhovitimi vzporednicami iz dosedanjih spoznanj.
Barbara Kastelec, vodja revijalnega programa

Katarina Sienska, ki je nastala pod peresom Nobelove nagrajenke za književnost Sigrid
Undset, je resnično nepozaben portret preprostega dekleta, ki je z molitvijo in v zaupanju
Božji milosti pogumno korakala po življenjski poti, nudila
pomoč mnogim ljudem v stiski, svetovala tudi mogočnežem
tistega časa, ki so jo s spoštovanjem poslušali.
Bralec ob prepletanju Katarininih dejanj v bogatem opisu
zgodovinskega dogajanja srednjega veka zasliši Božji šepet,
ki tudi njega spodbuja k razmišljanju, in rojevajo se novi
navdihi ter odločitve za naše življenje.

Prav gotovo preiskovanje
okoliščin smrti župljanov
v detektivskem slogu ni
primarni delokrog duhovnikov. A Mesarjeva mandragora potrjuje, da je mogoče
v roman posrečeno povezati
tako zakulisje duhovniškega
življenja kot prvine kriminalke.
Lojze Grčman, novinar spletnega
portala Aleteia Slovenija

Knjiga je zelo lepo in kvalitetno izdelana. Znova in znova jo
prebiram in vsakič, ko jo vzamem v roke, se okrepi občutek,
da držim nekaj vrednega, kar ojača in me spodbuja k delovanju v Božjo slavo.
Nataša Šegula, skrbnica prodaje periodičnega tiska

10 NAJBOLJ PRILJUBLJENIH

Onkraj reda
Jordan B. Peterson

5 jezikov ljubezni
Gary Chapman
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Zmagoslavno leto
dr. Andreja Valič Zver, ur.

Katarina Sienska
Sigrid Undset

Nilski dragulj
Tessa Afshar

5 minut s Svetim duhom
Victor Manuel Fernandez

Zgodbe o svetnikih
Carey Wallace

Sveto pismo za otroke
Rosa Mediani
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Recepti s. Nikoline
s. Nikolina Rop

Pot v samoslovenstvo
Stane Granda
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Tessa Afshar

LEPOSLOVJE

SVETOPISEMSKI
ROMANI
NOVO

Nilski dragulj
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Tokrat bomo spoznali mlado Chariline, ki je potomka prebivalcev nubijskega kraljestva Kuš, in njeno dolgo potovanje v Rim
v iskanju svojega očeta.
Chariline je že ob rojstvu zaznamovala izguba obeh staršev.
Mati je umrla pri porodu, o domnevno pokojnem očetu pa ve
le to, da je bil Kušit, o čemer priča tudi njena temna polt. Ko po
naključju izve, da naj bi bil oče v resnici še vedno živ, je odločena narediti vse, da bi odkrila, kdo je. Edina obetavna sled vodi
v Rim in tako Chariline po spletu naključij kot slepa potnica
pristane na ladji trgovca Tea, ki smo ga srečali že v romanih
Tatica iz Korinta in Hči Rima …

Nihče ne zna tako
vdahniti življenja Svetemu pismu kot Tessa
Afshar. Tessa se je
rodila v Iranu v muslimanski družini. Ko so
se njeni starši ločili, se
je pri štirinajstih letih
preselila v Anglijo.
Študij je nadaljevala
v ZDA, ki so kasneje
postale tudi njen dom.
Pri dvajsetih se je spreobrnila v krščanstvo in
študirala teologijo.
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Cena posamezne knjige: 19,90 €
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LEPOSLOVJE

Revna ženska

NOVO

Leon Bloy

Francoski pisatelj Léon Bloy (1846–1917) je začel pisati precej pozno in se preizkušal v najrazličnejših literarnih in žurnalističnih zvrsteh. Napisal je dva romana,
Obupanec (Le Désespéré, 1887) in Revna ženska (La Femme pauvre, 1897), ki sta
širši odmev doživela šele po avtorjevi smrti. Kot kritičen premišljevalec človeške
narave in družbe je največ dal od sebe v esejih, kritikah in polemikah.

»Po tem, ko je v avtobiografski fikciji, romanu Obupanec, orisal
svojo družbeno izkušnjo, se je v Revni ženski posvetil vprašanju
drugosti ter s tem v najširšem izvornem pomenu besede postal
feminist, preučevalec drugačnosti. Ženska ima v Bloyjevem romanu status zavrženke, primerljiv s preroško figuro krščanstva,
katere etična moč in odrešenjska ljubezen se je v zgodovini zahodne civilizacije tako pogosto utapljala v povodnji nasilja in
brezobzirnega pridobitništva.«  (iz spremne besede dr. Primoža
Viteza)
Redna cena: 29,90 €
Knjiga je izšla s podporo
Javne agencije za knjigo
Republike Slovenije.

NOVO

Katarina Sienska
Sigrid Undset
Nepozaben portret svete Katarine Sienske (1347–1380), sozavetnice
Evrope, ki je s svojo modrostjo in iskreno pobožnostjo pomembno
zaznamovala tudi politično dogajanje v svojem času, saj je odločilno
vplivala na papeža Gregorja XI., da se je iz francoskega Avignona vrnil
v svoje mesto – Rim …
Gre za eno zadnjih del norveške pisateljice
Sigrid Undset, v katerem je zgodovinske vire
o življenju in zapuščini te italijanske svetnice prepletla z lastnimi izkušnjami življenja v
Italiji, tankočutnim razumevanjem človekovega srca in radostjo lastnega spreobrnjenja.
Iz agnostičnega skepticizma se je namreč
spreobrnila v krščanstvo in leta 1924 vstopila
v Katoliško cerkev, kasneje pa celo postala
dominikanska tretjerednica.

Redna cena: 34,90 €
Knjiga je izšla s podporo
Javne agencije za knjigo
Republike Slovenije.
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Sigrid Undset (1882–1949) je bila norveška
pisateljica, prejemnica Nobelove nagrade za
književnost leta 1928, strastna raziskovalka
zgodovine srednjega veka. Med njene največje mojstrovine sodita romana Kristina,
Lavransova hči in Olav, Audunov sin.
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o z av e d n e m p r i m o r s k e m d u h ov n i k u

Virgilu Ščeku

Ljubil sem
slovenski narod
Ivan Sivec

»Gre za pozabljene in zamolčane čedermace, ki so s svojo duhovno in intelektualno močjo pomagali ohraniti materni jezik
in slovenski značaj okupirane in zatirane slovenske Primorske
in Krasa. Ti ljudje so svojo poklicanost dojeli kot klic k uporu,
ko je Slovence fašistična oblast hotela oropati lastnega jezika.
Ta klic je v poplavi sodobnega zanikanja narodnih pravic, celo
v lastni domovini, vse bolj pomemben tudi danes.«

Redna cena: 29,90 €

Akcijska cena:
24,90 €

Knjiga je prejela Veliko nagrado francoske akademije za roman 2015.

2084: Konec sveta
Boualem Sansal
Redna cena: 22,90 €

Akcijska cena: 19,90 €
Knjiga je izšla s podporo
Javne agencije za knjigo
Republike Slovenije.

Roman pripoveduje zgodbo o bližnji prihodnosti, v kateri so verski
skrajneži ustanovili kalifat, ki prepoveduje avtonomno mišljenje. Leta
2084 se državljani v kraljestvu Abistan podredijo enemu bogu in svojo
predanost dokazujejo tako, da devetkrat na dan pokleknejo v molitvi.
Spominjanje preteklosti je prepovedano, vseprisotni nadzorni sistem
pa oblasti takoj obvesti o vsakem odklonilnem dejanju, misli ali ideji.

»Pričujoče delo je čista izmišljotina; Bigayev svet, ki ga opisujem na teh straneh,
ne obstaja, in prav nobenega razloga ni, da bi obstajal v prihodnosti – svet Vélikega brata, kakor si ga je zamislil mojster Orwell in ga čudovito ubesedil v svoji knjigi
1984, v njegovem času ni obstajal, tako kot Bigayev svet ne obstaja v našem, in
zares ni prav nobenega razloga, da bi obstajal v prihodnosti.«

Nesmiselnost

v o j n e p o č e šk o

Dedek in top
Ota Filip
Roman v češkem prisrčno duhovitem slogu, navdihnjen po
resnični zgodbi, je postavljen v čas prve svetovne vojne. Glavni
junak se z velikanskim topom odpravi na fronto v Dolomite,
kjer naj bi odločilno sodeloval v spopadih na avstrijsko-italijanski fronti. Prevajalka je delo označila za »sodoben pendant
dobremu vojaku Švejku«.

Redna cena: 22,90 €

Akcijska cena: 19,90 €
Knjiga je izšla s podporo
Javne agencije za knjigo
Republike Slovenije.
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Izgubljenec

Bogovi in kralji

LEPOSLOVJE

Hans-Ulrich Treichel
Izgubljenec je zgodba o resnični družini, ki je med
množičnim pobegom iz vzhodne Evrope pred rusko
vojsko v zadnjem letu druge svetovne vojne izgubila
prvorojenca. Govori o psiholoških učinkih iskanja
brata, o čustvenih vzponih in padcih ter subtilnih
mehanizmih, ki jih starši in tudi sin razvijejo pri
soočanju s stresno situacijo. Največja želja staršev
– najti izgubljenega
sina – postane za
protagonista nočna
mora: »Šele zdaj sem
namreč doumel,
da ima Arnold, ta
nemrtvi brat, v naši
družini glavno vlogo,
meni pa je namenil le
stransko.«

Lynn Austin

Ahaz, potomec kralja Davida, je vladal v Jeruzalemu
med letoma 732 in 716 pr. Kr. Toda namesto Jahveja je
kralj začel častiti malika Moloha in mu celo daroval
svojega prvorojenca. Tudi Ezekija, Ahazov drugorojenec, ni varen, in z materjo Abijo v smrtnem strahu
odkrivata Jahveja, Boga svojih prednikov. Odličen
zgodovinski roman!

Zgodba v tej knjigi temelji na skrbnem
preučevanju Svetega pisma.

Redna cena: 16,90 €

Redna cena: 24,90 €

Akcijska cena:
19,90 €

Umetnost krhkosti
Alessandro D’Avenia

V tem romanu priljubljeni italijanski pisec knjig za mladostnike in učitelj poskuša najti odgovor na posameznikovo iskanje sreče. Za sogovornika si je izbral Giacoma
Leopardija, enega največjih italijanskih in svetovnih
pesnikov, sodobnika našega Prešerna.

236 strani, 140 x 210 mm,
mehka vezava
Redna cena: 23,90 €

Akcijska cena: 14,90 €
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Lynn Austin je trikratna dobitnica nagrade
Christy za zgodovinske romane Hidden Places,
Candle in the Darkness in Fire by Night. Lynn,
ki je bila nekoč učiteljica, je danes priljubljena
pisateljica in govornica. Z možem imata tri otroke in živita v Illinoisu.
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Klošarka z Miklošičeve

Mesarjeva mandragora

Tanja Mlakar

Redna cena: 19,90 €

Zgodba ni resnična, je pa v njej
opisanih nešteto resničnih dogodkov, ki so se dogajali in se še vedno
dogajajo številnim brezdomcem.
Irenina kalvarija se začne z odtujevanjem njenega moža, ki se
nazadnje loči in ji vzame sina. Laži,
brezbrižnost in izguba službe jo
pripeljejo do tega, da počasi izgubi
vse, kar bi ji omogočalo normalno
preživetje. Ji bo uspelo priznati
resnico svojima otrokoma in zaživeti na novo?

Akcijska cena: 14,90 €

Michael Dor
Iz bolnišnice zaspane lorenske vasice
so domačega župnika poklicali k Fridi
Schmitt, šestindevetdesetletni upokojenki, ki umira. Na prvi pogled nič
nenavadnega. Duhovnikovo radovednost je vzbudilo nekaj podrobnosti.
Župnik Nicolas Stock, duhovnik s črnim pasom v judu, se poda na nevarno
preiskovanje, v katerem postopoma
spoznavamo mračno preteklost stare
gospe ter odkrivamo nenavadne stike,
ki jih je v mladosti imela z nacističnimi Redna cena: 24,90 €
zagrizenci, navdušenimi nad ezoteriko. Akcijska cena: 19,90 €

Prebujenje gospodične Prim
Natalia Sanmartin Fenollera

Sveti Irenej je skrita vasica, v kateri so se prebivalci odločili opustiti svojo kariero in uspeh in zaživeti preprosto
podeželsko življenje. Pravila in navade tega kraja ter posebni in duhoviti prebivalci pomagajo gospodični Prim,
da ponovno odkrije lepoto v malih stvareh, in jo pospremijo na poti osebne rasti, ki jo bo pripeljala mnogo dlje,
kakor si je kadarkoli zamišljala.
Redna cena: 24,90 €

Akcijska cena: 14,90 €

Glas v vetru

kriminalni roman

Speča priča

Francine River

Fiorella De Maria

Spokojnost benediktinskega samostana na angleškem podeželju pretrese odkritje strašnega zločina v koči na samostanskem posestvu. Umorjen je bil tuji umetnik in veteran
iz druge svetovne vojne, ki je tu očitno našel dovolj miru in
navdiha za ustvarjanje. Poleg njegovega trupla pa so našli še
nezavestno in močno pretepeno Marie Paige, ženo krajevnega zdravnika. Policija aretira njenega moža, prepričana, da
gre za zločin iz strasti. Toda
v raziskovanje ozadja zloveščega zločina se vmeša pater
Gabriel, pronicljivi menih, ki
do zadnjega trenutka ne verjame v zdravnikovo krivdo.

Glas v vetru je napeta zgodba o ljubezni, ljubosumnosti,
maščevanju, preganjanju - in veri. Zgodba se dogaja v
Jeruzalemu in Rimu v prvih letih po Kristusovi smrti in
vstajenju, napet razvoj zgodovinskih dogodkov pa je le
kulisa za pretresljivo zgodbo o neuresničeni ljubezni med
lepim Markom, rimskim aristokratom, in Hadaso, judovsko sužnjo, ki pripada novi in preganjani verski skupnosti kristjanov.

Redna cena: 29,90 €

Akcijska cena:
19,90 €
Redna cena: 19,90 €

Akcijska cena: 16,90 €
tel.: 01/360-28-28 | narocila@druzina.si | www.druzina.si/trgovina 7
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LEPOSLOVJE

Resnična

mistična izkušnja

Branje

z a m o šk e

Ognjena noč

Pogumni

Éric Emmanuel Schmitt

Randy Alcorn

Schmitt je eden najbolj branih in prevajanih sodobnih francoskih pisateljev. V avtobiografski pripovedi
nam razkriva neverjetno notranje popotovanje, ki
doživi svoj korenit preobrat v eni od noči, ki avtorjevo
življenje spremeni za vedno. Takole zapiše: »Rodil
sem se pravzaprav dvakrat: prvič v Lyonu leta 1960 in
drugič v Sahari leta 1989.«

Skupina policistov poskuša vsak dan po najboljših
močeh varovati ljudi. Svoje delo opravljajo častno in
prizadevno. Po službi pa se morajo soočiti z izzivom,
na katerega nihče izmed njih ni zares pripravljen:
biti mož in oče. Ko enega izmed njih doleti družinska
tragedija, se mora on in za njim še ostali kolegi soočiti
s svojo odgovornostjo, nalogami in strahovi.

Redna cena: 19,90 €

Redna cena: 22,90 €

Akcijska cena: 16,90 €

Akcijska cena: 9,90 €

V vsaki solzi en spomin
Romana Batič

Romana Batič se z očmi pisateljice in srcem pedagoginje rada vrača na rodno Primorsko k pljuskom morja in
preletavanju belih galebov. V svojem življenju je veliko
doživela. Ostajajo ji spomini na dom, na domačo knjižnico, ki je po očetovi zaslugi Dornberčane skrivaj napajala z branjem knjig in utrjevala slovensko besedo.
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Apokaliptična

zgodba

Gospodar sveta
Robert Hugh Benson

Opis sveta, v katerem je vero v Boga zamenjal posvetni
humanizem, ki ne priznava ničesar, kar bi bilo nad
naravnimi zakoni in človekom, ter razglaša, da je človek
sam svoj gospodar. Gospodar sveta je eden izmed prvih
modernih distopičnih romanov, napisan je bil leta 1907.
Knjiga je izredno pronicljiva pri opisovanju tehnološko
napredne družbe, ki hiti proti svojemu koncu.

Redna cena: 17,90 €

Redna cena: 24,90 €

Akcijska cena: 9,90 €

Akcijska cena: 19,90 €
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Tomaž More

František Kožík

Redna cena: 24,90 €

Marie-Claire Phéllipeau
Roman Karel IV., Kronika
življenja in vladanja češkega kralja in rimskega
cesarja (1981) pripoveduje o
izjemnem češkem in rimsko
-nemškem kralju ter cesarju
Svetega rimskega cesarstva,
ki je v 14. stoletju odigral
odločilno vlogo v evropski politiki. Bil je spreten pogajalec,
saj je več dosegel z diplomacijo kot z vojno. Srednji Evropi
je prinesel obdobje miru in je
bil pomemben tudi za naše
dežele.

Tomaž More je bil pravnik, literat, državnik, Božji človek. Bil je najtesnejši
sodelavec angleškega kralja Henrika
VIII., dokler se ta ni sprl s papežem
in se razglasil za poglavarja Cerkve
na Angleškem. Tomaž mu ni hotel
priseči zvestobe, zato je bil obtožen
veleizdaje in leta 1555 obglavljen.

Redna cena: 24,90 €
Akcijska cena: 16,90 €

Akcijska cena: 19,90 €

Telefon v vetru
Laura Imai Messina

Na vetrovnem griču Ocuči na Japonskem je vrt s pogledom na morje,
kjer stoji zapuščena telefonska govorilnica. Ljudje že leta potujejo tja,
da bi spregovorili v slušalko in prenesli svoja sporočila ljubljenim, ki
so jih izgubili. Ko Yui v cunamiju izgubi mater in hčer, se ji podre svet.
Tudi ona se napoti k tej govorilnici ...
Redna cena: 26,90 €

Najini duši ponoči

Hči Španke

Addie in Louis živita sama v velikih in praznih hišah brez
družine in prijateljev, njune noči so zelo osamljene. Zadržana, preprosta, grenkobna, a navdihujoča zgodba o starejšem
moškem in ženski, ki se skupaj spoprimeta z dogodki iz
njunega preteklega življenja in razcvetita upe o bližnji prihodnosti. Zgodba o iskanju prijateljstva v jeseni življenja …

Hči Španke nas posrka v temačno in nepredvidljivo vzdušje
sodobnega Caracasa: je zgodba o žalovanju, osamljenosti
in preživetju v mestu, ki se je spremenilo v pekel. Hkrati pa
knjiga zaradi svoje izjemne literarne nastrojenosti presega
zgolj reportažno opisovanje razmer v sodobni Venezueli.

Kent Haruf

Redna cena: 24,90 €

Akcijska cena: 19,90 €

Karina Sainz Borgo

Redna cena: 27,90 €
Akcijska cena: 24,90 €
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Živemu se vse zgodi

Jutranjice

LEPOSLOVJE

Bojan Amon

Mimi Podkrižnik

Bojan Amon, energičen
in pozitiven Ljubljančan,
sodoben mož in oče, nas v
svoji prvi knjigi spodbuja,
naj živimo v sedanjem
trenutku in življenje
zajemamo s polno žlico.
Skozi petnajst poglavij se
brez dlake na jeziku in z
dobršno mero humorja
spominja ljudi in izkušenj,
ki so ga v življenju najbolj
zaznamovale in ga oblikovale v to, kar je danes.

Jutranjice: črtice za dobro
jutro so kratki vtisi iz življenja, za katere si je treba vzeti
čas. Je zbirka, ob kateri si privoščimo skodelico toplega
čaja ali dišeče kave ter začnemo razmišljati o tem, kaj
je tisto, kar nam utrne prvo
misel dneva. Jutro namiguje,
kakšen dan bomo imeli, zato
ga začnimo dobro.

Redna cena: 19,90 €

Redna cena: 22,90 €
Akcijska cena: 19,90 €

Akcijska cena: 14,90 €

Kot dih

Ferzan Özpetek
Čustveni triler o dveh sestrah, razpet med Rimom in Carigradom.
Sedanjost se meša s preteklostjo in pripoveduje o moči življenja,
ki nas sili v odločitve, iz katerih se nikoli ne vrnemo.

Redna cena: 24,90 €

O mačku, ki je rešil knjige
Sosuke Natsukawa

Srčna zgodba o iskanju poguma, skrbi za druge in izjemni
moči, ki jo imajo knjige in domišljija. Sosuke Natsukawa
predstavlja literarno uspešnico za vse, ki verjamejo, da so
knjige veliko več kot le besede na papirju. »V njih so brezčasne zgodbe, ki so dovolj močne, da so preživele stoletja.
Veliko takšnih knjig prebiraj – postale bodo tvoje prijateljice. Navdihovale te bodo in te podpirale.«

NOVO

Živeti in razmišljati kot
Mali princ
Stéphane Garnier

Novo nadaljevanje v zbirki Živeti kot … klasika,
ki vam bo v pomoč tudi v vsakdanjem življenju.
Včasih se vsi počutimo izgubljene v tem prehitrem svetu,
ki brzi mimo nas in v katerem
se sploh ne prepoznamo več.
Takrat naredite kot Mali princ:
poiščite otroka, ki spi v vas!

Redna cena: 26,90 €

Redna cena: 26,90 €
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K a ko

uspešnica

me je boj za življenje naučil živeti

Kam si šla, Bernadette

Rumeni svet

Maria Semple

Albert Espinosa

Zgodbo o skrivnostnem izginotju mame Bernadette,
ki odide neznano kam tik pred družinskim potovanjem na Antarktiko, pripoveduje petnajstletna hčerka Bee. Navihano in tenkočutno branje nas nasmeji
in razjoče, predvsem pa izpostavi nenavadno, a ljubečo vez med materjo in hčerko.

Avtor ni želel napisati knjige o tem, kako preživeti raka. Niti
ni želel napisati knjige za samopomoč. Namesto tega je napisal knjigo o rumenem svetu. Kaj je rumeni svet? Rumeni
svet je svet, ki je vsem dosegljiv. Svet v barvi sonca. Označuje
poseben način življenja, sprejemanja sveta in negovanja sebe
z lekcijami, ki se jih naučiš iz dobrih in slabih trenutkov. Svet,
ki osrečuje, svet, v katerem radi živimo.

Redna cena
za mehko vezavo: 19,90 €

Redna cena: 22,90 €

Akcijska cena: 19,90 €

Akcijska cena: 14,90 €

Selma je sanjala o okapiju
Mariana Leky

Selma lahko predvideva smrt. Kadarkoli se v njenih sanjah pojavi okapi, nekdo iz njene vasi v štiriindvajsetih
urah umre. Nikoli ni jasno, koga bo srečala smrt. Avtorica
romana pripoveduje o tem dnevu pred smrtjo – česa se
prebivalci bojijo, o čem slepo upajo, kaj vse priznajo ali
enostavno izginejo.

Redna cena
za mehko vezavo: 19,90 €

Preden se kava ohladi
Toshikazu Kawaguchi

Toshikazu Kawaguchi nas v romanu Preden se kava ohladi
odpelje v kavarno Funiculi Funicula, kjer srečamo štiri osebe, ki si želijo potovati skozi čas. Vsaka ima svoja hrepenenja
in vsi upajo, da se jim bodo izpolnila: želijo pozabiti pretekle
argumente, najti smisel življenja ali še zadnjič videti svoje
bližnje. Vendar obstaja eno pomembno pravilo, ki ga ne smejo prekršiti, če ne želijo tavati v večnosti: vrniti se morajo,
preden se kava ohladi.

Redna cena: 24,90 €

Akcijska cena: 14,90 €
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Zakladnica dobre literature

Balada za Georga Henycha

LEPOSLOVJE

Viktor Paskov
Naslovni junak je resnična oseba – Čeh Georg Jozef Henych, utemeljitelj
goslarstva v Bolgariji, ki je pred svojo smrtjo hotel narediti violino, na katero
bo igral bog. Mojster postane metafora za umetnika, za genija, obkroženega s
povprečneži. Pravi genij je obsojen, da ni nikoli priznan med ljudmi …

Redna cena:
19,90 €

N ag r a da S v e t lo b n i c a

Nasad oranževcev

Vaje

Larry Tremblay

Vladimir Šarov

Bližina daljave

V nedoločenem delu Bližnjega vzhoda mirno
živita dvojčka Ahmed in Aziz, dokler nočna
eksplozija ne razpara neba in umori njunih
starih staršev. Zdaj grozota vojne obkoli
njuno otroštvo in zdrobi prihodnost. Možje,
ki terjajo maščevanje za prelito kri, pridejo
s sladkimi in lažnivimi obljubami – eden
od obeh bratov si mora nadeti pas z eksplozivom in oditi k sovražniku na drugo stran
gore. Koga bo oče izbral?

Pripovedovalec, sibirski profesor zgodovine, v
sedemdesetih letih dvajsetega stoletja naleti
na dokumente o nenavadnih dogodkih iz časov, ko je bila vsa Rusija leta 1666 v pričakovanju konca sveta, patriarh Nikon blizu Moskve
pa je gradil »Novi Jeruzalem«, kopijo pravega
Jeruzalema. V tem času se je v Rusiji znašel
Bretonec Certan, dramatik in gledališki režiser, ki ga je Nikon angažiral, da bi v Novem
Jeruzalemu režiral grandiozno predstavo o
Zveličarjevem prihodu na Zemljo …

V romanu odraščamo in se postaramo skupaj z Anico, ki otroštvo preživlja med drugo
svetovno vojno – v času, ko je življenje trdo
in medčloveški odnosi ne vedno ljubeznivi. Skozi oči otroka, ki je bil prisiljen hitro
odrasti, spoznavamo prve grenke izkušnje
življenja na kmetih, vojno, partizanski upor,
bratomorno vojno ter povojni režim.

Redna cena: 19,90 €

Akcijska cena: 14,90 €

Pomlad v Palestini
Mirko Javornik
Potopis iz leta 1934 pripoveduje o vračanju
Judov iz Evrope v staro domovino, o konfliktnem sožitju ljudstev različnih ver, kultur in
navad, o puščavi in mestih, politiki in virih
za življenje, o žarečem »sodu smodnika«, ki
do današnjega dne ni ugasnil.
Redna cena: 24,50 €

Akcijska cena: 14,90 €

Redna cena: 24,90 €

Redna cena: 23,90 €
Akcijska cena: 16,90 €

Akcijska cena: 19,90 €

N ag r a da S v e t lo b n i c a

Krik brez odmeva
Marijan Eiletz
Zgodba romana je postavljena v čas pred drugo svetovno vojno, med njo in po njej. Začne
se v Mariboru, kjer je doma osrednji lik, ki se
zaradi nemške okupacije umakne v Ljubljano. Znajde se med četniki, nato med partizani, ob koncu vojne pa se umakne v Italijo in
od tod v Argentino. V daljni deželi sreča svojo
mladostno prijateljico iz Maribora, toda
njuno razmerje se tragično konča, saj v tem
času v Argentini vlada diktatorski režim, ki
surovo uniči njuno družinsko srečo ...
Redna cena: 26,90 €

Akcijska cena: 16,90 €
12
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Oltar za mater
Ferdinando Camon
Pred bralcem se razgrinja življenje »poslednjih«, ki še pripadajo kmečki kulturi, prvinski in nespremenljivi, meje katere na eni
strani zaznamujeta revščina in obrobnost,
na drugi pa živa vztrajnost »prvinskega«
krščanstva.
Redna cena:19,90 €

Akcijska cena: 14,90 €

KNJIGA MESECA JULIJA
Samo v juliju 2022 lahko knjigo
kupite po ceni 9,90 €.

Knjige Druzina.si

O
V
NO

SL I KAN I C E



S p oz na j t e K a j o !
Rojstni dan praznujem: 30. aprila
Živim: v majhnem mestu
M o ja n a j l j u b š a b a rva : r d e č a
N a j r a j e i m a m : d o m a čo p i co , čo ko l a d n i
sladoled
M o ja n a j l j u b š a ž i va l : m a č e k M au
Rada imam: vožnjo, slikanje, branje,
r e š e va n j e d e t e k t i v s k i h p r i m e r o v ,
d ru ž e n j e s p r i jat e l j i
Ko bom velika, bom: veterinarka
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KAJA V DRUŽBI NAJMLAJŠIH – od 3. leta dalje
Spoznajte deklico Kajo in njene zanimive vsakodnevne prigode. V zbirki knjižic za najmlajše boste spoznali, da je tudi kdaj
težko iti v vrtec, sprejeti novega člana družine – dojenčka in da so dnevi, ko gre vse narobe, zato se mora Kaja šele naučiti, kako
obvladovati jezo ter iti pravočasno na kahlico, da bo lahko brez pleničk.

Kaja peče palačinke
Kaja pri zobozdravnici
Kaja in dojenček
Kaja obišče babico in dedka

Kaja se uči plavati
Kaja je jezna
Kaja gre v vrtec
Kaja gre na kahlico

KAJA ODRAŠČA
– od 6. leta dalje
Kaja počasi odrašča in kmalu bo šla v šolo. V tej zbirki knjižnic
boste spoznali, kako poteka prvi šolski dan, kaj se zgodi na sistematskem pregledu in kako priklicati spanec, ko nisi niti malo
zaspan …

Kaja ne more zaspati
Kaja gre v šolo
Kaja gre k zdravniku
Kaja je jezna
32 strani, 200 x 270 mm, trda vezava
Redna cena: 14,90 €/slikanico

14

| narocila@druzina.si | www.druzina.si/trgovina | tel.: 01/360-28-28

24 strani, 192 x 192 mm,
mehka vezava
Redna cena: 5,99 €/slikanico



KAJA GRE V ŠOLO
– od 6. leta dalje
Zbirka šestih aktivnih knjižic, kjer se bodo otroci s Kajo
naučili gledati na uro, pisati, računati in reševati uganke.
V zbirki najdete tudi pobarvanko in številne igre ter ideje,
kadar je zunaj slabo vreme ali pa vam je preprosto dolgčas.

Učimo se številke
Učimo se pisati
Prvo računanje od 1 do 20
Moja pobarvanka
Koliko je ura?
Igre in uganke za deževne dni
24 strani, 190 x 270 mm, mehka vezava
Redna cena: 5,99 €/knjigo

Akcijska cena: 4,90 € /knjigo
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Ježek Pepko peče palačinke

Strah me je

ilustracije: Barbara Lekše

Vsakogar od nas
je kdaj strah teme,
grmenja, pajkov,
kač, samote ali česa
drugega. Strah je
naš zaveznik, saj nas
obvaruje pred nevarnostjo. Kadar nas
preveč prevzame, pa
nas lahko ohromi.
Zato je dobro poznati
tehnike, kako posamezne strahove
preseči.

ZA ŠOLO IN PROSTI ČAS

Ines in Lojze Čop

Ježek Pepko se je odločil, da
bo skuhal nekaj okusnega.
A to ni tako preprosto, kot
si je predstavljal, zato je
na pomoč poklical babico,
pozneje pa še pravega kuharskega mojstra. Naučil se
je, da je treba biti pri kuhanju, tako kot pri vseh rečeh
v življenju, potrpežljiv in
vztrajen, da se izplača poslušati nasvete bolj izkušenih in veliko vaditi.

Barbara Lekše

Redna cena: 19,00 €
Redna cena: 19,90 €

Knjiga tožibaba
Lisa Aisato

Redna cena: 21,00 €
Akcijska cena: 19,90 €

Kosprdec in teletina
Eva Papoušková

ilustracije: Galina Miklínová
Večkrat nagrajena knjiga z zabavno zgodbo in čudovitimi
ilustracijami duhovito prikazuje vrtčevsko življenje skozi
otroške oči. Namenjena je otrokom, obenem pa je obvezno
čtivo za vse, ki ste kdaj pomislili, da bi radi delali v vrtcu.

Redna cena: 17,99 €

Akcijska cena: 14,90 €
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Barvita slikanica na začetku prikaže skupino resnih
in urejenih ljudi v dvigalu. Ampak radovedna muha
jih tudi po vrnitvi domov opazuje skozi ključavnice,
ker jo zanima, kakšni so doma (ko mislijo, da jih
nihče ne gleda). Z zunanjim videzom ljudje marsikaj
prikrivamo, kar je zelo aktualna tema v sodobnem
svetu, ko se vsi obremenjujemo s tem, kako nas vidijo drugi in kaj želimo, da bi si mislili o nas in našem
(uspešnem) življenju.

Kodra

Barbara Lekše
Čudovita zgodba o prijateljstvu ter sprejemanju sebe in drugih. Ilustracije, izdelane v kolažni tehniki, ustvarjajo občutek
globine v slikah.

Redna cena: 14,99 €
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Anna Weltman

Umetnost in matematika gresta z roko v roki, le da tega še nisi opazil. Vstopi v svet vzorcev, simetrije in oblik ter se preizkusi v risanju popolnih krogov in trikotnikov, oblikovanju lastnih tlakovanj ter ustvarjanju mogočnih mandal. Ta knjiga te bo popeljala v svet
matematične umetnosti ne glede na to, ali si matematični genij ali pogumen kratkočasnež ali oboje. Ampak zapomni si – to NI matematična knjiga! Ali pač?
Redna cena: 19,90 €
Trajna akcijska cena: 5,90 €

Vsakdanja potovanja vsakdanjih reči
Libby Deutsch

ilustracije: Valpuri Kerttula
Zakaj zasveti luč, ko pritisnemo stikalo? Kam gre voda iz pipe? Kaj se zgodi, ko naročimo
pošiljko preko interneta? Kako potuje denar? Kako dobimo mleko? Knjiga Vsakodnevna
potovanja vsakdanjih reči odgovarja na vsa ta dobra vprašanja. Vsak postopek je razložen
z grafičnimi ilustracijami in jasnimi besedili. Popotovanja reči so zapisana od zgodnjih začetkov do zadovoljivega zaključka. Poleg fizičnih procesov bralce seznanja tudi s potovanji
abstraktnih konceptov, kot so informacije in denar, ter z ekološko pomembnimi procesi,
vključno z recikliranjem in vodnim krogom. Vizualno prijetna, informativna in dostopna
– to je knjiga za vsakega otroka, ki se je kadarkoli vprašal: »Kako je pa to narejeno?«
Redna cena: 22,90 €

Velika knjiga zabave za 2
Lydia Crook

Velika knjiga zabave za 2 prinaša na tone zabave za prijateljsko dvojico, ki bo iskala skrite
predmete, dirkala po labirintih, premetavala črke in uživala v risanju. V njej je 112 strani
z zagonetnimi ugankami, neverjetnimi igrami in ustvarjalno zabavo. Ponekod je treba
moči združiti, drugje pa jih med sabo pomeriti! Prav povsod pa bo dovolj smeha za oba.
Redna cena: 14,90 €
Akcijska cena: 9,90 €
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Z A Š OLO I N PROST I Č AS

To (je) ni matematična knjiga



Kuham!

Z A Š OLO I N PROST I Č AS

Mateja Reš

Bi se radi naučili speči lazanjo, sirov burek ali zelenjavno pito? Ali pa pripraviti
okusno sladico, kot je blejska kremna rezina ali jabolčna pita? Si želite presenetiti
starše in jim pripraviti okusno kremno bučno juho? Vse to in še več najdete v mali
-veliki kuharski knjigi, ki vas bo skozi okusne recepte vodila po poti pravega kuharskega mojstra. Kuhati je veliko bolj preprosto, kot si morda mislite … Knjiga receptov vas bo na poti kuhanja korak za korakom vodila do okusno pripravljene jedi.
Redna cena: 9,90 €

K at e r i

pa j e va š n a j l j u b š i š p o r t ?

Športopedija

Adam Skinner

Športopedija je pravi vodnik po navdihujočem svetu športa: od moštvenih športov do borilnih veščin, motošportov, atletike in olimpijade. Popeljala vas bo skozi
zgodovino in predstavila osnovna pravila, pripomočke in opremo. Spoznajte tudi
posebne izraze in se sprehodite po ilustracijah tekmovališč … Odkrijte številne
zanimivosti o naših najljubših športih, pa tudi bolj nenavadne in manj znane
športe, kot sta kabadi ali boccia.
Redna cena: 25,90 €

Čarobno drevo
Andrzej Maleszka

Zbirka je namenjena otrokom od 7. do 12. leta, vendar bodo po knjigah radi posegli tudi starejši bralci.
Pet razlogov, zakaj brati Čarobno drevo:
∙K
 er je tako odlična pustolovščina, da bi najraje
tudi sam imel tak rdeč stol, ki bi uresničil vse
tvoje skrite in znane želje.
∙ Ker si dogodki sledijo bliskovito in te šokirajo s
svojo nepredvidljivostjo.
∙ Ker so otroci iz Čarobnega drevesa čisto podobni
tebi.
∙ Ker se osupljivi dogodki zgodijo mimogrede, že
hip nato pa se z junaki preseliš iz vsakdanje turobnosti v nove čarobne svetove.
∙ Ker knjige ne boš mogel odložiti, dokler ne prideš
do zadnje strani. In potem si boš želel novih dogodivščin v novi knjigi.
Redna cena: 19,90 €/knjigo

Akcijska cena: 12,90 €/knjigo
Komplet akcijska cena: 19,90 €
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Prodanih

v e č kot

9.000

izvodov.

Čudo

Z A MLADOSTN I KE

R. J. Palacio
Izjemen roman, več let trdno zasidran na vrhu lestvice mladinskih
uspešnic New York Timesa, prejemnik mnogih nagrad za kakovostno
mladinsko literaturo, je osvojil že milijone otrok in odraslih po vsem
svetu.
August Pullman se je rodil s hudo deformacijo obraza. Do desetega
leta ni hodil v šolo, ampak je imel zaradi številnih zahtevnih operacij
in dolgotrajnih okrevanj pouk doma. Z vstopom v peti razred osnovne
šole je zdaj njegova edina želja, da bi ga sošolci imeli za navadnega.
Toda novi sošolci ne morejo prezreti njegovega nenavadnega obraza.
Poleg Augusta, ki izredno duhovito pripoveduje o sebi, svoji družini in
svetu, ki ga obdaja, svoja razmišljanja o tem nadarjenem fantu razkrijejo še sestra Via, njen fant Justin, novi sošolec Jack, prijateljica Summer in Viina prijateljica Miranda. Vsi njihovi pogledi se združujejo
v boju za sočutje, empatijo in sprejemanje drugačnosti. Ta nepozabna
pripoved v naša življenja prinaša srčnost in upanje. Bralec začne ceniti
vrednost pravega prijateljstva in moč prijaznosti.
V zbirki Čudo so izšle še 3 dodatne knjige: Julianova zgodba, Charlottina zgodba, Chrisova zgodba, ki prav tako prinašajo nova pomembna
življenjska spoznanja.

Redna cena (trda
vezava): 20,99 €
Redna cena
(broširana z
zavihki): 15,99 €

Redna cena (trda
vezava): 19,99 €
Redna cena
(broširana z
zavihki): 14,99 €

Redna cena: 24,99 €

Redna cena (trda
vezava): 19,99 €
Redna cena
(broširana z
zavihki): 14,99 €

Chrisova zgodba

Charlottina zgodba

Julianova zgodba

R. J. Palacio

R. J. Palacio

R. J. Palacio

Chrisova zgodba prinaša pomembno spoznanje, da se je za prava prijateljstva treba
potruditi. Chris in Auggie, fant s prirojeno
deformacijo obraza, se poznata že od rojstva,
otroštvo sta preživela skupaj. Topla in empatična pripoved preskakuje med spomini iz
njunega zgodnjega otroštva in enim samim
dnevom iz sedanjosti, na koncu katerega
Chris sprejme odločitev, za katero misli, da je
najboljša, čeprav zanj ni najlažja.

Charlottina zgodba prinaša dekliški pogled
na dogodke v Beecherjevi osnovni šoli, ki
jo v petem razredu začne obiskovati tudi
August Pullman, fant s hudo deformacijo
obraza.

»Kadar se zgodi kaj tako strašljivega kot to,
nas običajno prebudi, veš? Da ponovno ovrednotimo, kaj nam je pomembno v življenju.
Družina. Prijatelji. Ljudje, ki jih imamo radi.«

Kako dekleta sprejmejo prihod novega sošolca in kaj menijo o nesramnem obnašanju nekaterih sošolcev? Zakaj je Charlotte do Augusta zadržana? Katera dekleta so »popularna«
in katera niso? V čem je Summer drugačna
od Charlotte? Kaj se zgodi, ko Ximena povabi
Charlotte in Summer, naj prespita pri njej? In
kaj Charlotte na koncu spozna v pogovoru z
ravnateljem?

Julianova zgodba zdaj prinaša nov pogled na
dogodke v Beecherjevi osnovni šoli, ki jo v
petem razredu začne obiskovati tudi August
Pullman, fant s hudo deformacijo obraza.
Zakaj je Julian do novega sošolca Augusta
tako nesramen? Zakaj se ga izogiba in mu
v omarici pušča listke z žaljivimi sporočili?
Kako se na Julianovo obnašanje odzove
vodstvo šole? Kako pa na vse skupaj gledajo
Julianovi starši?
In kdo na koncu poskrbi za to, da Julian obžaluje svoja neprimerna dejanja in postane
boljši človek?
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528 strani,
trda
vezava

Ilustrirano
Sveto pismo

Frédéric Boyer, Serge Bloch
35 zgodb Stare zaveze,
od stvarjenja do Danielove knjige,
kot jih še niste videli!
Svetopisemske zgodbe so povedane na novo v izredno
lepem sodobnem jeziku. Skozi svoje podobe in besedilo
svetopisemske zgodbe govorijo o današnjem svetu, v
katerem živimo: o preseljevanjih, vojnah, ljubezni in
moči, bratstvu in ljubosumju, prevarah in smrti. Besedilo
je polno duha poezije in iskrivega humorja.
Redna cena: 44,00 EUR

Akcijska cena: 19,90 EUR
20

| narocila@druzina.si | www.druzina.si/trgovina | tel.: 01/360-28-28



Knjige Druzina.si

levi si gleda jo iz oči v oči.
z demoni. Spreminja jo svet.

Zgodbe o svetnikih
Carey Wallace

Sedemdeset najbolj znanih in najbolj priljubljenih svetnikov, od sv. Avguština do sv. matere Terezije iz Kalkute čaka, da jih odkrijete in preberete
njihove izredno zanimive zgodbe. Pri vsakem svetniku poleg prepričljivega
stiliziranega barvnega portreta najdemo njegov datum rojstva in smrti, kraj
delovanja, znamenja, godovni dan in zavetnik koga ali česa je. Zgodbe so
kot celota bogata, navdihujoča in navdušujoča zgodovina vere in poguma.

Redna cena: 29,90 €

Č UDO V ITO DARILO

Vrnitev Mladega princa
Alejandro Guillermo Roemmers

Tudi princi z oddaljenih planetov sčasoma odrastejo. Mladi princ,
ki ni več zadovoljen s svojim majhnim planetom, se znova poda
na raziskovanje vesolja. In tako se začne še eno izjemno potovanje
v iskanju skrivnosti in radosti smisla življenja. Vrnitev Mladega
princa je navdihujoča zgodba, ki prekipeva od ljubezni in modrosti
ter pokaže, kaj je pravo praznovanje življenja, kakršnega bi morali
živeti v vsej svoji lepoti in veselju.

Redna cena: 19,90 €

Akcijska cena: 16,90 €
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Delajo čudeže. Z
S p o pa da j o s e



ZA MLADE

Nagrada

s v e t lo b n i c a

Orientiraj se po soncu
Karmen Jenič

Mladinski roman izpod peresa pisateljice Karmen Jenič (1982), ki prihaja
iz Novega mesta. Avtorica je učiteljica na osnovni šoli, kjer se vsakodnevno srečuje z mladimi. V romanu nastopa glavni junak po imenu Ilčo, ki
zamenja šolo in se sooča s tem, kako ga bodo v novem okolju sprejeli sovrstniki. Poleg selitve, zapletenih odnosov s sošolci in pritiski sodobne družbe se Ilčo srečuje tudi s težavami doma, odtujenostjo staršev in na koncu
ločitvijo le teh. Toda čeprav se zdi življenje še tako črno, Ilčo spozna, da za
dežjem vedno posije sonce …
Redna cena: 19,90 €

Akcijska cena: 14,90 €

Rabi Rabuni
Karmen Jenič

Rabi Rabuni ali zgodba o Bogu, ki je hodil v osnovno šolo.
Avtorica, ki se vsakodnevno srečuje z mladimi, z njihovimi radostmi, vedoželjnostjo, prelomnimi vprašanji in težavami, pa s sodelavci, starši in izzivi
šolskega sistema, je vse svoje izkušnje povezala v delu Rabi Rabuni. To je
briljantna pripoved o šolarjih Janu, Jonu, Tjažu in Tayu, o učiteljici Rebeki,
ravnatelju Robiju, hišniku Nacetu – in začasnem svetovalnem delavcu Rabiju
Rabuniju, ki mimogrede opravi še kakšno učno uro iz matematike, športa,
tehnike, predvsem pa iz pozornega poslušanja, ljubezni in usmiljenja. Rabi je
namreč Bog, ki je uslišal prošnjo enega od učencev te šole, ponovno prevzel
človeško podobo in se spustil na Zemljo, da bi svojim otrokom dal zgled, kako
lahko tudi učilnice in šolski hodniki postanejo prostor iskrenosti in veselja.
Redna cena: 24,90 €

Pred leti ste objavili prvenec Orientiraj se po soncu, ki tudi pripoveduje
zgodbo o izzivih odraščajoče mladine in o tem, kako se z njimi soočajo v
šolskem prostoru. A romana se vendarle bistveno razlikujeta, morda
predvsem v tem, da v novem vlogo dobi Bog sam. Tvegate, da bodo
zato roman označili za znanstveno fantastiko?
Moje prvo delo je pravzaprav življenjepis sv. Marije Dominike. Gre za
drugačno zvrst, a to je zame prvenec. Orientiraj se po soncu pa je moj
prvi roman, ki ni dokumentarnega značaja. Je mladinski, medtem
ko je Rabi Rabuni primernejši za odrasle. Ja, v zadnjem v glavni vlogi
nastopa Bog, ki mu je ime Rabi in se piše Rabuni. Že takoj na začetku
pisanja sem slutila, da bom morda zašla na tanek led. Hkrati pa sem se
spomnila tudi na svoje doživljanje romana Koliba, kjer je nekdo od Svete Trojice oblečen v kavbojke. Če sem sama tisto prežvečila, bo to uspelo
tudi bralcem Rabija Rabunija. Lahko pa je roman za nekoga znanstvena
fantastika. Rabi Rabuni se bo tudi ob tem neobsojajoče nasmehnil, kot se v
romanu velikokrat. Vseeno pa verjamem, da bo za večino bralcev to zgodba o
tem, kako nam Bog hoče biti blizu.
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Kako najti pravo ljubezen

Alessandro D‘Avenia

Prava ljubezen obstaja in ti si je vredna. V tej knjigi
je predstavljen način, kako jo lahko najdeš. Če se boš
odločila upoštevati načela te knjige, ti ne moremo
obljubiti, da boš že prihodnji mesec spoznala sorodno
dušo. Ne moremo ti zagotoviti, da te bo zasnubilo
deset moških, kaj šele, da bo med njimi pravi zate.
Lahko pa ti zagotovimo, da se boš, če ne boš dala priložnosti tem enaindvajsetim skrivnostim, vse življenje spraševala,
kaj bi se zgodilo,
če bi to storila.

V romanu Kar ni pekel se je avtor podal v mafijski svet,
v pekel na Zemlji. Je mogoče kraj, kjer vladata nasilje in
beda, spremeniti ali je najbolje le zbežati stran?

Redna cena: 24,90 €

Akcijska cena: 4,90 €

Duhovnik (don) Pino Puglisi meni, da lahko v temni
svet prinese nekaj luči. To ni le lik iz knjige, temveč
resnična osebnost. Bil
je profesor na gimnaziji, ki jo je obiskoval
tudi D'Avenia, in je
povezoval oba svetova,
temnega in svetlega.
Dijake iz urejenega
dela mesta je povabil,
da so mu pomagali pri
delu z otroki iz Brancaccia. Tam je namreč
ustanovil mladinski
center Oče naš, da bi
otroke rešil z ulice. V
romanu za animatorja
povabi tudi sedemnajstletnega Federica
in mu s tem odpre oči,
Redna cena: 23,90 €
obenem pa mu postavi
Akcijska cena: 9,90 €
življenje na glavo.

Zvezda sredi neba
Gangsterjev vodnik k Bogu
Greg Watts, John Pridmore

John Pridmore je bil zloglasen londonski gangster. Ko je nekoga skoraj ubil, se je zamislil nad sabo in našel Boga. V svoji
novi knjigi piše o tem, kako ga je ta svet prevaral, in pričuje o
odgovorih, ki jih je našel v veri. Johnovo pričevanje je polno
zgodb in anekdot. Je resnična življenjska izpoved človeka,
ki je izkusil vse, kar ponuja ta svet, a se je odločil, da bo živel
drugače. Tudi nas vabi na to pot.

Giulia Gabrieli

Giulia Gabrieli je vse do 12. leta živela lepo in mirno življenje s svojo družino. Ob tem pa ni nikoli pozabila na
Njega, ki daje polnost in smisel življenja. Avgusta leta
2009 se ji je na levi roki pojavila oteklina. Ugotovili so, da
gre za eno najbolj agresivnih oblik tumorja. Dve leti se je
vztrajno borila proti bolezni. Njeno zemeljsko življenje se
je končalo, vendar je Giulia kljub temu zmagala. Življenje
z boleznijo je namreč čudovito preoblikovala v eno samo
hvalnico: življenju, Bogu in bližnjim.

Redna cena: 14,90 €

Akcijska cena: 4,90 €

Redna cena: 19,90 €

Akcijska cena: 4,90 €
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Kar ni pekel

Crystalina Evert, Jason Evert

ZA MLADE



P u s to lov s k i

roman
za mlade kris tjane

Deček,

Bojevniški princi

Shotaro

Priscilla Shirer in
Gina Detwiler
Xavier in Evan si včasih skočita v lase,
kot je pri bratih povsem običajno. A njun
odnos se je znašel na enkratni preizkušnji – v skrivnostni deželi, kjer se morata
upreti močnim zlohotnim silam. Ta velika bitka je resnična! Pustolovska zgodba
je polna skrivnosti, napetosti in akcije,
njena posebnost pa je, da osvetljuje duhovni boj, o kakršnem je apostol Pavel
pisal kristjanom v Efezu: »Nadenite si
celotno Božjo opremo, da se boste mogli
upirati hudičevim zvijačam.«

ki je hotel
p o s tat i s a m u r a j

Maria Giulia Cotini
Shotaro je bil pameten in trmast, zato
ni mogel sprejeti, da bi bila njegova
največja želja – postati samuraj tako
kot njegov oče – nedosegljiva. Shotaro
je bil v resnici že od rojstva invalid in
njegov oče se je odločil, da bo postal
menih. Nepozaben pustolovski roman
iz ust prave bojevnice tako v športu kot
v življenju.

Matic in Meta
za ohranitev planeta
Mateja Gomboc

ilustracije Ane Razpotnik Donati
Tale naš planet Zemlja je star že na milijone, celo milijarde let. Dobro se drži
za svojo starost, mar ne? Toda v zadnjih
desetletjih zanj ne skrbimo preveč lepo.
Onesnažen zrak, umazana voda, smeti
v naravi nam niso v ponos. Čas je, da vsi
skupaj zavihamo rokave in odstranimo
nesnago ter poskrbimo, da bo naša
Zemlja zasijala v vsej lepoti.

Redna cena: 19,90 €
Akcijska cena: 14,90 €

Redna cena: 19,90 €

Akcijska cena: 9,90 €

Redna cena: 22,90 €
Akcijska cena: 19,90 €

Vesoljska trilogija

Cena za komplet 19,90 € €

C. S. Lewis

S planeta molka

Potovanje na Venero Ta ogabna moč

Dr. Elwina Ransoma, jezikoslovca in univerzitetnega profesorja na Cambridgeu,
med vandranjem po podeželju ugrabita
fizik Westone in njegov pajdaš Devine.
Stlačita ga v vesoljsko ladjo in skupaj
poletijo proti planetu Malakandri.

V drugem delu Vesoljske trilogije, Potovanju
na Venero, je jezikoslovec in profesor na
Cambridgeu poslan na Perelandro, planet, ki
mu ljudje pravimo Venera. Planet je napadla
zla sila in ga želi uničiti. Bo dr. Ransomu
uspelo premagati hudobijo?

Redna cena: 19,90 €
Akcijska cena: 9,90 €
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Redna cena: 21,90 €
Akcijska cena: 9,90 €
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Junaka Jane in Mark se kmalu po
poroki znajdeta v težavah, saj Marka
povabijo v organizacijo NIKE, ki želi
prevzeti oblast na Zemlji. Jane spozna nevarnost in za pomoč poišče dr.
Ransoma. Ugotovita, da so se zle sile
zarotile proti človeštvu in se zbirajo
na Zemlji. Bo zmagalo dobro ali zlo?

Redna cena: 24,90 €
Akcijska cena: 9,90 €
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Bernadette Moriau in Jean-Marie Guénois
Pričevanje o čudežni ozdravitvi v Lurdu. 11. julija 2008
ob 17.45, le nekaj dni po
vrnitvi z romanja v Lurd, je
sestra Bernadette Moriau
med molitvijo v kapeli
začutila, kako njeno telo
preplavlja nenavadna toplota. Kmalu zatem sta se njeni
invalidni nogi zravnali in
po dolgih letih je spet lahko
samostojno shodila!

Pogumno v svobodo

Blessing Okoedion in Anna Pozzi
Nigerijka Blessing je ena redkih, ki jim je uspelo, da so se
uprle siljenju v prostitucijo in
zbežale. Zatekla se je v Rutino hišo, kjer sestre uršulinke
pomagajo dekletom, da se ne
počutijo več umazane, grde,
ponižane.

Redna cena: 19,90 €
Akcijska cena: 14,90 €

Redna cena: 24,90 €

Akcijska cena: 19,90 €

Svetla tema noči

NOVO

Sally Read

Redna cena: 19,90 €

Pasti

Sally Read je ob pomoči iskrenih spremljevalcev in navdihu Svetega Duha
odkrila, kakšna je njena vloga v Božjem načrtu. V dobi čedalje večjega
sekularizma in razočaranja nad Katoliško cerkvijo po razkritjih zlorab nas
Sally popelje do bistva Cerkve: do Kristusa in našega hrepenenja, da bi bili
blizu njega. Pričevanje o poti spreobračanja je zapisala v živem poetičnem
jeziku, a zelo iskreno in prepričljivo. Potem, ko je svoje srce odprla Kristusu, je v novi luči uzrla izkušnje iz lastne preteklosti - očetovo smrt, delo
medicinske sestre v psihiatrični bolnišnici, samska leta v Londonu, pa
tudi izzive zakonske zveze in materinstva ter življenje v tuji državi.

Nikoli vama ne bo upelo!

modne industrije

Nisem angel

Justin Skeesuck, Patrick Gray

Kylie Bisutti

Zgodba manekenke, ki se začne že v rani mladosti, svoj
vrhunec pa doživi kot model slavne znamke Victoria‘s
Secret. Kylie je v modni industriji dvignila precej prahu, ko
je uspešno manekensko kariero pri 21 letih zamenjala za
hojo za Kristusom.

Redna cena: 24,90 €

Akcijska cena: 16,90 €

Justin in Patrick sta že celo življenje najboljša prijatelja. Justinu so pred časom odkrili napredujočo živčno-mišično bolezen, zaradi katere ne more uporabljati rok in nog. Ko je izdal
svoje sanje o potovanju po Caminu – starodavni romarski
poti čez Pireneje in severno Španijo – se je Patrick brez pomisleka javil, da bo porival njegov
voziček. Njuno 800 kilometrov
dolgo potovanje, ki je trajalo
šest tednov, je bilo najbolj naporna in najpomembnejša preizkušnja njunega prijateljstva.

Redna cena: 24,90 €

Akcijska cena: 19,90 €
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Moje življenje je čudež



Rešila me je solza

P R I Č E VA N JA

Angele Lieby

Hudič nima matere
Nicky Cruz

Angele je zaradi hude avtoimunske bolezni obležala
v bolnišnici negibna, v temi, vendar se je zavedala dogajanja okrog sebe. Medtem ko so zdravniki že skoraj
obupali nad njeno boleznijo, se ji je prav na obletnico
poroke utrnila solza in stekla po njenem licu. Hčerka
jo je videla in upanje, da bi se mati zbudila, je zraslo
v njej.

V španskem jeziku obstaja star rék: »Ta fant nima
matere.« Z njim so odrasli označevali otroke, ki so bili
nagnjeni k slabemu in k uničevanju. Podobno je tudi s
hudičem, ki je naš resnični sovražnik. Nicky Cruz dobro
pozna moč zla. Pripoveduje nam, kako bo hudič storil
vse, da bi dobil moč v temu svetu – toda obenem tudi
jasno pokaže, da je Bog tisti, ki bo na koncu zmagal.

Redna cena: 19,90 €
Akcijska cena: 14,90 €
Redna cena: 18,50 €

Akcijska cena: 12,90 €

Ernest Simoni

Teci, sinko, teci

Zgodba o albanskem duhovniku, ki je preživel kruto preganjanje komunističnega režima. Aretirali so ga na božični
večer leta 1963, prvotna smrtna obsodba pa je bila le del
psihološkega mučenja, ki mu je sledilo ponižujoče prisilno
delo v skadarski kanalizaciji. Na svobodo je čakal dolgih
28 let. Leta 2014 se je srečal s papežem Frančiškom, ki ga je
dve leti kasneje imenoval za kardinala.

Pretresljivo pričevanje o neustavljivi moči Kristusove
ljubezni, ki je povsem spremenila Nickyjevo življenje.
V podzemlju New Yorka je slovel kot surov pretepač,
zlobnež, tat, zasvojenec z mamili in alkoholom ter
vodja ene najnevarnejših tolp v velemestu. A vse se
je spremenilo, ko je slišal pričevanje pastorja Davida
Wilkersona o Jezusovem evangeliju.

Mimmo Muolo

Nicky Cruz

Redna cena: 24,90 €
Redna cena: 19,90 €

Akcijska cena: 16,90 €
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z a z d r avj e ,
i zo b r a ž e va n j e i n d r u ž b o

Jean-Claude Larchet

Navadno rečemo, da je iznajdba novih medijev v naši
družbi povzročila revolucijo, ki je primerljiva z iznajdbo
elektrike in novih prevoznih sredstev. Pa vendar je razlika
med novimi mediji in drugimi iznajdbami, ki so korenito
posegle v življenje sodobnega človeka, velika. Nobena
druga tehnologija namreč ni tako dolgotrajno vpregla
naših vsakdanjih dejavnosti ter tako silovito preplavila
zasebna, družinskega in osebnega življenja in prodrla v
notranjost naše duševnosti.

Redna cena: 34,90 €

Epidemija pametnih
telefonov
Manfred Spitzer

Manfred Spitzer v svoji knjigi s
pomočjo znanstvenih raziskav
dokazuje, da nebrzdano uporabljanje pametnih telefonov
škoduje zdravju, ovira izobraževanje otrok in mladine ter ima
hude posledice tudi za našo
družbo. Kritično razčlenjuje
tako imenovano »digitalizacijo«, ki ima, kakor vsak pojav, tudi slabe posledice, v tem
primeru zlasti za naše otroke in mladostnike.
Redna cena: 29,99 €

K a ko s p r av l ja m o s e b e
i n s v o j e ot r o k e o b pa m e t
NOVO

Digitalna demenca (žepna izdaja)

Manfred Spitzer

Brez računalnika, pametnega telefona in svetovnega spleta dandanes
v življenju ne gre več. V tem pa se skriva velikanska nevarnost, kajti ob
intenzivni rabi teh medijev se sposobnosti naših možganov zmanjšujejo.
Ugledni raziskovalec delovanja možganov Manfred Spitzer nakazuje v
tej svoji knjigi zaskrbljujoč razvoj. Staršem odločno svetuje, naj pri svojih
otrocih omejijo kratkočasenje z digitalnimi mediji, da otrok ne bo zaneslo v digitalno demenco.
Redna cena: 24,90 €
Akcijska cena: 19,90 €

Tišina v času hrupa
Hoja: Korak za korakom
Erling Kagge je norveški raziskovalec, pisatelj in založnik. Izkusil je tišino. V svetovni uspešnici Tišina v času hrupa nam poda 33 odgovorov,
kako najti trenutke tišine v vsakdanjem življenju.
Zakaj hodimo? Od kod hodimo? Kakšen je naš cilj? Erling Kagge je norveški raziskovalec, pisatelj in založnik. Izkusil je tišino in hojo. Je prvi
človek, ki je dosegel vse tri vrhove sveta: severni pol, južni pol in Mount
Everest. Svetovna uspešnica Hoja nam podaja vprašanja o tisti samoumevni stvari, ki nas fascinira – hoji.

Redna cena posamezne knjige: 22,90 €
Akcijska cena posamezne knjige: 19,90 €
tel.: 01/360-28-28 | narocila@druzina.si | www.druzina.si/trgovina 27

AKT U ALNO

N e va r n o s t i

Epidemija novih medijev



AK TUALNO

Na pravi strani zgodovine
Ben Shapiro

Shapiro v pričujoči knjigi razgalja, zakaj se je zahodna civilizacija znašla v krizi glede lastne biti in idej. Shapiro pravi,
da smo vse prezlahka dopustili, da se v imenu politične
korektnosti omejijo naše individualne pravice, da otroke
učimo, da so njihova čustva pomembnejša od dialoga,
podprtega z argumenti, da je smisel življenja poljuben in
popolnoma podrejen subjektivnemu.
Redna cena: 39,90 €

Akcijska cena: 34,90 €

Ali bi krstili Nezemljana?

Guy Consolmagno in Paul Mueller

Jezuita in vatikanska astronoma sta v obliki sproščenega
pogovora pripravila knjigo o odnosu med vero in znanostjo,
o razvoju znanstvenih idej in o tem, kako se vera odziva na
znanstvena odkritja. Med temami pogovora so tudi stvarjenje sveta, Galilejev proces, betlehemska zvezda in vprašanje
obstoja živih bitij drugje v vesolju.
Redna cena: 29,90 €
Akcijska cena: 24,90 €

Si upaš biti gospod?
Sam Guzman

Knjiga bralcem vseh starosti ponuja praktične smernice, kako
odrasti v moškega, ki ga odlikujejo krepostno življenje, pristnost,
nežnost, skrbnost in prežetost z vero. Vzdevek »katoliški gospod«
predstavlja moškega, ki ve, kakšna je njegova dolžnost in jo izpolnjuje s kančkom sloga in elegance. Torej, kdo je katoliški gospod?
Redna cena: 19,90 €

Akcijska cena: 14,90 €

Darilo:

P o b a rva n k a

BARVICE

za odrasle

Ob mirnih vodah
Sprehod po vrtu
Barvanje zmanjšuje stres. To je dokazano. Zato vzemite pobarvanko
in se prepustite barvanju. Vaša izbira je, kako in s čim boste barvali.
Ob barvanju boste našli mir, ki pa ga lahko iščete v družbi svojega
Stvarnika, saj je na vsaki pobarvanki tudi citat iz Svetega pisma.

Redna cena
posamezne pobarvanke: 11,90 €

Akcijska cena posamezne pobarvanke: 9,90 €
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»Ali služite svoji skupnosti?«
navedkom iz Svetega pisma. »Ko se zares potrudite za nekoga in
ta odgovori: ‚Res si mi pomagal, to mi je koristilo,‘ ni boljše izkušnje, kakor je ta,« je dejal in dodal, da ne vidi bolj neposredne poti
do sreče kot sprejemanje državljanske odgovornosti. »Ali služite
svojemu mestu, svoji državi, svoji cerkvi, namesto da se sprašujete, kaj ta lahko stori za vas?« je vprašal.
Izrazil je nasprotovanje obliki sebičnosti, ko zgolj kratkoročno
živimo svoja hedonistična čustva ali impulzivnost, in povabil, da
nehamo ločevati med seboj in skupnostjo. »Osredotoči se na svoj
socialni jaz. To mislim v najbolj praktičnem smislu. Bolj ko boš
drugega obravnaval kot sebe, bolje bo šlo tvojemu zakonu,« je nagovarjal. To, da s svojim bližnjim ravnamo tako, kot si želimo, da
bi on ravnal z nami, po Petersonovih besedah ustvarja družbo, ki
se ne želi spustiti v anarhijo. »Ko služiš interesom drugih, služiš
tudi lastnim interesom.«

Predavanje Jordana Petersona je v nedeljo, 12. junija, v polni hali
Tivoli uvedla njegova žena Tammy, zatem pa se je iz dvorane začela razlegati pesem »Happy birthday to you«, vse najboljše zate.
Znani kanadski pisec, profesor in klinični psiholog, ki je namreč
prav med obiskom praznoval 60 let, se je za pozornost zahvalil.
Peterson je v predavanju poudaril pomen tega, da sprejemamo
svojo državljansko odgovornost ter da druge postavljamo na
vrh vrednostne lestvice, pomagamo možu, ženi, otrokom, bratu,
sestri, prijateljem. Bolje je namreč dajati kot prejemati, je dejal z

12 pravil
za življenje

Po njegovem ni boljše strategije kot ta, da želimo biti v veliko
korist drugim, pomembno pa si je tudi zastavljati izzive, na dnevni ravni na primer: Kako lahko danes na vseh ‚frontah‘ storim
največje dobro? »Mislim, da ni ničesar bolj vznemirljivega kot
to. To je zares izziv, ne le moralna provokacija.« Kot je dejal, ima
vsako življenje katastrofično, težko plat, a včasih je težja situacija
tudi večja priložnost. »Srečal sem ljudi, ki so iz svojega življenja
naredili čudovite stvari,« pravi. Pri tem ne želi biti naivno optimističen, to ne deluje zagotovo, a še vedno je to najboljša strategija.
To, da nase nehamo gledati kot na žrtve, je smrtno resen, življenjski podvig, pravi.
Marjan Pogačnik

NOVO

Redna cena: 29,90 €

Onkraj reda
Redna cena: 35,90 €

Zemljevidi
pomena
Provokativna hipoteza o povezavi med tem, kar nam sodobna nevropsihologija govori o
možganih, in tem, kar že dolgo
pripovedujejo rituali, miti in
verske zgodbe. Vrhunsko delo,
ki združuje nevropsihologijo,
kognitivno znanost ter freudovski in jungovski pristop
k mitologiji ter pripovedi,
predstavlja bogato teorijo, ki
kritičnemu sodobnemu umu
omogoča dostop do modrosti
in pomena mita.

Redna cena: 59,90 €
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Vrtec pri stari mami

Čudovite sanje

Zakladnica idej za preživljanje časa z otroki. Knjiga je
zasnovana kot priročnik, namenjen babicam in dedkom ter vsem, ki se ukvarjate z vzgojo otrok. Opisanih
je veliko idej za igre doma in v naravi ter nasvetov,
kako pričarati okolje, v katerem bodo otroci delavni,
sproščeni in vztrajni, da boste skupaj doživeli veliko
neprecenljivih trenutkov zadovoljstva ob ustvarjanju
ter pridobivali nova znanja preko igre.

Žongliranje med službo in družino, materinstvom in
prostim časom, družinskim in poklicnim življenjem, to je
vsakodnevna realnost mnogih žensk. Jennifer Fulwiler je
mati šestih otrok, komičarka, pisateljica. Čudovite sanje so vesela, šaljiva in iskrena zgodba o tem, kaj se zgodi, ko se ženska
odloči, da bo poizkusila slediti svojim sanjam, ob tem pa skrbela za več otrok, ki so še v plenicah.

PRIROČNIKI

Majda Hostnik

Jennifer Fulwiler

Redna cena: 29,90 €

Redna cena: 22,90 €

Akcijska cena: 19,90 €

NOVO

Dihaj

Vzgoja z logiko in ljubeznijo

Nič nima tako velikega vpliva na naše zdravje kot dihanje.
Z napačnim dihanjem škodite svojemu zdravju ne glede
na to, kako mladi ali stari ste, koliko telovadite ali kako
zdravo jeste.

Ali lahko starši damo otrokom večje darilo, kot je priložnost za odgovorno odraslo življenje? Uspešno starševstvo
se osredotoča na ljubezen: ljubezen, ki ni permisivna in je
dovolj močna, da otroci ob njej lahko delajo napake. Knjiga
je razdeljena na dva dela: v prvem so razloženi gradniki
uspešnega starševstva, v drugem pa 48 primerov vsakdanje
strategije za obvladovanje težav.

James Nestor

Foster Cline, Jim Fay

Ljudje običajno vdihnemo približno 50.000-krat na dan –
brez premisleka. Pandemija covida-19, ki je v zadnjem letu
ohromil naše življenje, pa je v središče pozornosti postavila ravno bolezni dihal in se posvetila našim vdihom, ki se
nam pogosto zdijo nekaj popolnoma samoumevnega.

Redna cena: 24,90 €

Akcijska cena: 19,90 €
Redna cena: 34,90 €
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Zvočne knjige so odgovor na
potrebe bralcev, ki jim zaradi
hitrega življenjskega tempa
ne ostane dovolj časa za branje
tiskanih knjig.
Audibook je mobilna aplikacija, ki omogoča dostop, prenos
in predvajanje zvočnih knjig
kjerkoli in kadarkoli. Knjižnica
obsega leposlovje ter strokovno literaturo tako domačih kot
tudi tujih avtorjev v slovenskem jeziku.

zvočne KNJIGE
ZALOŽBE DRUŽINA
Dekle z biseri
12 pravil za življenje
2084: Konec sveta
Živeti s ciljem
Umetnost življenja
Sveto pismo za otroke
Matic in Meta za ohranitev planeta
Dragulj v pesku
5 jezikov ljubezni
Tišji glasovi

Kako do zvočne knjige?
1. Registracija
Registrirajte se v mobilno aplikacijo Audibook z
uporabo Facebook računa ali elektronskega naslova.

3. Izbira zvočne knjige
V zavihku »Vse knjige« s seznama knjig izberite željeno avdio knjigo. Pri iskanju si
lahko pomagate z vnosom naslova ali avtorja v iskalno polje. Zvočne knjige, ki so
na voljo za knjižnično izposojo, so označene z znakom (potrebno dodati znak).

2. Dodajanje knjižnične izkaznice
Ob prvi uporabi mobilne aplikacije Audibook s
seznama izberite svojo knjižnico, nato vnesite
številko svoje knjižnične izkaznice in potrdite vnos.
S tem boste povezali vašo knjižnično izkaznico z
Audibook uporabniškim računom, s čimer vam
bo omogočena knjižnična izposoja zvočnih knjig
znotraj mobilne aplikacije.

4. Knjižnična izposoja zvočne knjige
Pred potrditvijo izposoje izbrane zvočne knjige, lahko poslušate kratek vzorec in
preberete podroben opis knjige. Za potrditev izposoje, pritisnite tipko »Knjižnična
izposoja« in sledite korakom na zaslonu.
5. Poslušaj zvočno knjigo
Po izposoji lahko zvočno knjigo prenesete na svoj telefon in pričnete s poslušanjem.
S pomočjo zaznamkov se lahko pregledneje pomikate po posameznih poglavjih.

Ob nakupu dveh posebnih izdaj revije

SLO, časi, kraji, ljudje
vam podarimo knjigo

Slovenski pozdrav s Koroške.
Cena posameznega izvoda je 12,90 €

Cena dveh izvodov je 25,80 €
+ darilo monografija
Slovenski pozdrav s Koroške
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zvočne

Poslušajte zvočne
knjige kjerkoli in
kadarkoli

KNJ I GE

Knjige Druzina.si



NAGRADNA IGRA

Zmagoslavno leto
Osamosvojitvena zgodba naše države Slovenije

dr. Andreja Valič Zver, ur.
Kateri so bili ključni akterji, ki so nas popeljali na pot osamosvojitve? Kdo je iskal
rešitve in sklepal kompromise? Kakšni so bili pogledi na samostojno Slovenijo?
Kako so se Slovenci spopadali z izzivi, ki so bili pred njimi? Kateri so bili pomembni
dogodki, dokumenti, odločitve, ki so zaznamovali prihodnost naše države? To le
nekatera izmed vprašanj, na katera odgovarjajo avtorji prispevkov, ki se spominjajo
vsakega posameznega dneva osamosvojitvenega leta. Strokovni pregled člankov je
opravljala zgodovinarka dr. Andreja Valič Zver. Ob vsakem prispevku je QR koda, ki
bralcu omogoča dostop do podrobnejšega besedila, objavljenega na spletni strani
Urada vlade za komuniciranje gov.si/slovenija30 .
Redna cena: 39,90 €
Knjiga je izšla s podporo
Javne agencije za knjigo
Republike Slovenije.

Knjigo Zmagoslavno leto bogatijo slikovne priloge ter izjave prodornih posameznikov, ki so nam povedali, kako čutijo Slovenijo, kakšen odnos imajo do države in kaj
ji želijo na njeni nadaljnji poti.

NAGRADNA IGRA
Kateri praznik obeležujemo 25. junija?
Srečni izžrebanec/ka prejme monografijo Zmagoslavno leto.
Odgovor na nagradno vprašanje in vaše podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-mail) lahko pošljete po e-pošti
(knjigoljub@druzina.si) ali na dopisnici na naslov: Družina, p.p, 1001 Ljubljana do 30. 8. 2022, s pripisom
»Nagradna igra Poletno branje«. Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen po pošti.
S sodelovanjem soglašate s pravili nagradne igre, ki so objavljene na spletni strani www.druzina.si. S sodelovanjem dovoljujete, da Družina, d.o.o.
posredovanje podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za tržno-komunikacijske namene podjetja. Na podlagi veljavne zakonodaje, ki
ureja varstvo osebnih podatkov, lahko posameznik kadar koli zahteva popravek ali izbris podatkov, in sicer na naslov Družina, d. o. o., Krekov trg 1,
1000 Ljubljana ali po elektronski pošti narocila@druzina.si.

VABLJEN I V NA Š E KNJ I GARNE p o S lov e n i ji !
Poletni delovni čas knjigarn:
Knjigarna Krekov trg, Krekov trg 1, Ljubljana:
odprta od 8. do 16. ure, ob sobotah zaprto
Knjigarna Štula, Štula 23, Ljubljana - Šentvid:
odprta od 8. do 16. ure
Knjigarna Kapitelj, Hladnikova ulica 1, Novo mesto:
odprta od 8. do 16. ure, ob sobotah od 8. do 12. ure

Vse akcijske cene veljajo do 30. septembra 2022 oz. do
razprodaje zalog. Naročniki Družine imajo 10 % popusta na
knjige, ki niso v akciji, oz. na dela, ki jih ne zajema Zakon o
enotni cene knjige. Popusti se med seboj ne seštevajo.
Pri nakupu nad 45 evrov vam naročilo odpošljemo brezplačno,
pri naročilih v nižjih vrednostih pa vam zaračunamo stroške
pošiljanja v višini 3,90 evra (za Slovenijo). Pridržujemo si
pravico do sprememb in napak v cenah, napisanem besedilu in
tehničnih opisih.

Knjigarna Zvonček, Tovarniška cesta 4 c, Ajdovščina:
odprta od 9. do 12. ure in od 15. do 18. ure, ob sobotah zaprto

NAROČILA IN KONTAKT

Kleklova knjigarna, Gregorčičeva ulica 4, Murska Sobota:
odprta od 8. do 16. ure, ob sobotah od 9. do 12. ure

Spletna knjigarna: www.druzina.si/trgovina
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