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Srečkov kovček

Dunja Jogan
Ste vedeli, da obstajajo kovčki, 
ki rasejo kar sami od sebe,  
da jih je že kar težko vleči s sabo?  
Ravno tak je bil Srečkov kovček, 
dokler …
28 str. | 20,95 €

Ne spreglejte

Darilo

Andreja Gregorič
Radovedna Mimi odkriva,  

kaj vse skrivajo uličice  
živahnega mesta, 

in spoznava, katera darila  
pomenijo največ.

 28 str. | 21,99 €

Ne spreglejte

Siobhan DowD

Uganka  
lonDonSkega očeSa

Ted Sparks  
mora s svojimi hecnimi,  
a neverjetnimi možgani  

razrešiti uganko  
Londonskega očesa,  

ki ga bo vodila do izginulega 
bratranca Salima.

284 str. | 26,95 €
 

CeSta Utehe

Drzna in uporniška Solace  
je v resnici krhka in naivna Holly,  
ki je pobegnila rejniški družini.  
Ji bo uspelo priti do daljne  
rojstne Irske? 
288 str. | 27,99 €

Zbirka Mušnica

zalozba-zala.si
facebook.com/zalozba.zala
instagram.com/zalozbazala

+386 40 208 391
 info@zalozba-zala.si
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Prevedla Tina Mahkota

»Vse je odvisno od tega, 

kako gledaš.«

9 789616 994156

ISBN 978-961-6994-15-6

ISBN 978-961-6994-15-6
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V ponedeljek, 24. maja, ob 11.32, je Salim vstopil  

v kabino Londonskega očesa. 

Ob 12.02 iz nje ni izstopil. 

Izginil je brez sledu. Mar lahko človek kar izpuhti? 

Zdrav razum nam pravi, da ne. Ampak fanta ni nikjer! 

Mama že hromi od slutnje najhujšega. Policija tava v temi …

Bo Ted Sparks, 12-letni fant s hecnimi, a neverjetnimi 

možgani in s pomočjo starejše in neugnane sestre Kat 

videl vzorec v tem čustvenem viharju? Bo razrešil  

uganko Londonskega očesa, ki ga bo pripeljala do 

izginulega bratranca Salima?

Siobhan DowD (1960–2007) je pisateljica in aktivistka irskih korenin, 
ki jo že poznamo po romanu Sedem minut čez polnoč in kot avtorico 
Barjanskega otroka in Čistega krika, se znova izkaže kot empatična 
pripovedovalka življenjskih zgodb. V večkrat nagrajeni Uganki 
Londonskega očesa nepozabni (avtistični) pripovedovalec  
Ted sestavlja na videz nepovezane drobce v celotno sliko.

★ Vse zveni tako pristno: družinski odnosi, čudne 
povezave v Tedovem miselnem vezju in, kar je 
morda najbolj presenetljivo, skrivnost.  
—Booklist, Starred

14-letna Holly Hogan pobegne svoji rejniški družini, 
da bi poiskala svoj pravi dom. 

Izmisli si novo identiteto. 
Zdaj je starejša in neustrašna Solace. 

In počne stvari, ki jih zares ne bi smela.

Nevarno potovanje jo bo zaznamovalo in spremenilo ... 
Pa ji bo prineslo uteho?

SIOBHAN DOWD (1960–2007) je pisateljica in borka (za pravice 
otrok) irskih korenin. Poznamo jo že po romanu Sedem minut čez polnoč 
in kot avtorico Barjanskega otroka, Čistega krika in Uganke Londonskega 
očesa. S Cesto utehe – avtoričinim zadnjim darilom bralcem –, ki nas v 
vsej svoji nežnosti in sočutju spet pusti brez besed, je njen ustvarjalni 

opus v slovenščini sklenjen.

Cesta utehe

Cesta utehe

Siobhan Dowd

Prevedel Jaka Andrej Vojevec

Siobhan Dowd

»Če zna otrok brati, zna misliti, in če zna 
otrok misliti, je svoboden.«

Siobhan Dowd

9 789616 994200

ISBN 978-961-6994-20-0

ISBN 978-961-6994-20-0
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DUNJA JOGANKovčki so fantastična iznajdba! 
Z njimi hodimo na počitnice, potovanja, vanje lahko 
spravljamo snežne krogle, razglednice, igrače in še 

veliko lepih stvari.

Ste vedeli, da obstajajo tudi kovčki, ki rasejo kar sami 
od sebe in so vse težji in težji, da jih je že kar težko 

vleči s sabo?

Ravno tak je bil Srečkov kovček, dokler …
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Ilustratorka Dunja Jogan,
Tržačanka in svetovljanka,

razstavlja v Italiji in drugod po svetu
ter objavlja v številnih revijah in publikacijah.

V Zbornik italijanskih ilustratorjev
je bila uvrščena kar trikrat zapored.

Leta 2015 je bila za Slona na drevesu nominirana
za nagrado Kristine Brenkove 
za izvirno slovensko slikanico.

sRečKOv
koVčEK
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9 789616 994163

ISBN 978-961-6994-16-3
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www.zalozba-zala.si
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Srcekov_kovcek_naslovka_FINAL.indd   1 2/5/2017   5:20:00 PM

Mimi ne ve, kaj bi.
Ko zre skozi okno, mestni hrup požgečka njeno radovednost.

Sprehodite se z njo po pisanih uličicah in odkrijte, kaj vse skrivajo …
In poiščite tiste kotičke, v katerih radovedna Mimi spoznava,

katera so najlepša in najboljša darila!

Likovna umetnica Andreja Gregorič se je po diplomi na Akademiji za 
likovno umetnost in oblikovanje odločila za pot ilustratorke. Redno raz-
stavlja doma in v tujini, na bienalih v Bratislavi, Beogradu in drugod. 
Slikanice z njenimi ilustracijami so že dosegle Anglijo, Portugalsko in 
daljno Brazilijo, Hektor in duh po človeku pisatelja Dima Zupana pa je 
prejela nagrado desetnica 2010. 

www.zalozba-zala.si

facebook.com/zalozba.zala
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Andreja Gregorič  

9 789616 994224

ISBN 978-961-6994-22-4
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Leto 1984 na Irskem ali pa danes in tukaj ...

Kjerkoli in kadarkoli – nobeno odraščanje ni lahko, 
odraščati v zakotni vasici, brez mame, brez vsakršne 
opore pa sploh ne.

Glavni junakinji Shell nenadoma umre mati, kar 
njenega očeta popolnoma zlomi. Shell, ki ima še 
mlajšega brata in sestro, je usojeno postati vezni člen 
družine. Obenem se spopada s šolo, prijateljstvom, 
prvo ljubeznijo, prezgodnjo nosečnostjo, hudimi ob-
tožbami vaščanov, ki so njej in vsej njeni družini že 
prej obrnili hrbet. Kljub vsemu se Shell ne preda, po-
gumno se sooči z vsemi težavami, želja po življenju je 
nepremagljiva.

Zgodba o odraščanju, ki te spravlja v smeh in solze 
in jezo, tudi v razumevanje in ljubezen, v Shellin in z 
njo naš krik, ki je ne nazadnje tudi klic k življenju ...

Roman Čisti krik je prvi mladinski roman irske moj-
strice Siobhan Dowd. Prejel je nagradi Branford Boase 
in Eilís Dillon in nominacijo za prestižno Carnegiejevo 
medaljo.

Siobhan Dowd se je 
rodila leta 1960 v Lon-
donu, kjer je leta 2007 
tudi umrla. Napisala je 
kar nekaj del za mlade, 
vsa so nagrajena in no-
minirana za ugledna 
priznanja, pri nas je 
do zdaj izšel Barjanski 
otrok v prevodu Tine 
Mahkota, pred tem pa 
še roman, kot si ga je po 
nedokončanih zapiskih 
velike umetnice zamislil 
Patrick Ness.

Siobhan Dowd je bila 
pisateljica, aktivistka za 
svobodo izražanja pi-
sanja pri mednarodni 
pisateljski organizacije 
PEN in borka za pravice 
otrok, rojenih pod manj 
srečno zvezdo.
Njen pogum, aktivizem, 
empatija in nesebično 
razdajanje za druge živi-
jo po pisateljičini smrti 
ne le v njenih delih, 
temveč tudi s pomočjo 
Sklada Siobhan Dowd, 
kamor se stekajo vse av-
torske pravice za njene 
romane. Vsa sredstva 
so namenjena spodbu-
janju branja pri otrocih 
in mladih, ki odraščajo 
v težkih družbenih in 
gmotnih pogojih. 
Siobhan Dowd je pred 
smrtjo zapisala: »Če zna 
otrok brati, zna misliti, 
in če zna otrok misliti, 
je svoboden.«
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EMIEL DE WILD

Prevedla Mateja Seliškar Kenda

BRATOVSKA
SKRIVNOST

Enajstletnemu Joeriju se življenje čez noč spremeni.

Starši ga najprej odpeljejo na počitnice k babici, potem pa v novo hišo, 
nov kraj, novo šolo.
Njegovega starejšega brata Stefana ni nikjer - o njem nihče ne govori, še 
najmanj pa starši. Kot bi nikoli ne obstajal.

Zakaj? Kaj se je zgodilo? Je Stefan spet kaj ušpičil? Je kaznovan? Kje sploh 
je? Zakaj starši in vsi sorodniki tako trdovratno molčijo o njem?

Joeri je zbegan, žalosten, jezen. Ker svojega velikega brata Stefana 
neznansko pogreša, mu piše odkritosrčna pisma. Obenem se sooča tudi 
z napetostjo doma, z novim okoljem in novimi sošolci. Nanj se še pose-
bej naveže zvedava sošolka Lonneke, ki je tudi sama polna skrivnosti, in 
skupaj se odločita ugotoviti, kaj se je z bratom zgodilo.

»Poslušaj, Joeri. Če bi res rad vedel, kaj se je zgodilo, potem boš to tudi 
odkril. Ampak zavedaj se, kaj počneš. Ne boš je odnesel brez praske.« 
Zazrla se je v mojo supergo. »En čevelj si že izgubil.« Prijela me je za roke 
in mi pomagala na noge. »Mogoče boš potem izgubil še kaj več kot to.«

Nizozemski avtor Emiel de Wild (1978) se poklicno ukvarja z gledal-
iš�em in fi lmom, s svojim literarnim prvencem Bratovska skrivnost 
pa se je v hipu povzpel med najbolj priznane in brane nizozemske 
mladinske pisatelje. Za Bratovsko skrivnost, roman, ki se prebere na 
dih, te zalepi na stol in ti še dolgo ne gre iz glave, je leta 2014 prejel 
nagrado srebrno pero, uvrstil pa se je tudi med bele vrane, v izbor 
najboljših mladinskih in otroških knjig z vsega sveta.

BRATOVSKA SKRIVNOST
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naslovnica bratovska skrivnost.indd   1 14.4.2015   22:48:10

prizNaNje zlata hruška 2015 
za Najboljše prevedeNo mladiNsko kNjigo iN 

uvrstitev Na IBBY častno lIsto 2016  

<<

j e s e n  2016–p om l a d  2017
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Beli mUC in menih

Jo Ellen Bogart
Sydney Smith
O ustvarjanju in prijateljstvu,  
o vsem, kar spreminja temo 
v svetlobo.
30 str. | 21,99 €

PreBeri mi zgoDBo!
Bénédicte Carboneill

Michaël Derullieux
Strašni volk žal ne zna brati.  

Se bo v celem gozdu  
našel kdo, ki se bo opogumil in  

volku prebral zgodbo?
32 str. | 20,95 €

goljata čakam

Antje Damm
Medved celo večnost sedi na  
avtobusni postaji.  
Čaka svojega najboljšega  
prijatelja. Ga bo pričakal?
36 str. | 21,99 €

SPloščeni zajeC

Bárður Oskarsson 
Pes in podgana na cesti zagledata 
sploščenega zajca. Kaj naj storita? 

Naj gresta mimo, kot da ni nič?
32 str. | 20,99 € 

za odrasle

rDeča Prašna CeSta

Jackie Kay
Avtobiografska pripoved  
škotske pesnice in pisateljice  
o odkrivanju svojih korenin   
od Škotske do Nigerije.  
Mojstrsko, s humorjem  
in brez sentimentalnosti.
272 str. | 33,99 €

PetnajSt PSov

André Alexis
Stava med  

Hermesom in Apolom  
je usodna za petnajst psov,  

ki jih obdarita s človeško  
inteligenco in jezikom.

206 str. | 28,95 €

za mlade

Samo ljUBezen

Sverre Henmo
Jonathan je prvič zaljubljen.  

Znajde se v precepu, naj ugodi  
prijatelju ali sledi svojim željam.

104 str. | 21,99 €

13
Jana Bodnárová
Danijela Olejníková
Zbirka nežnih zgodb o mladostnikih 
in njihovem doživljanju  
sodobnega sveta.
104 str. | 25,96 €

PiSmo za kralja

Tonke Dragt
Skrivnostno pismo.    
Skrivno poslanstvo. 

Nepozabno popotovanje.
408 str. | 32,99 €

otroški romaN

SUPer rjavko

Håkon Øvreås
Øyvind Torseter

Iznajdljiv fant se s prijateljema na 
domiseln način ubrani nasilnežev.

140 str. | 22,95 €
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Danes že slavne
vrstice irske pesmi je na 

rob nekega rokopisa
zapisal neznani

menih v 9. stoletju.

V njih spoznamo
mirno in veselo

življenje meniha z
mačkom Pangurjem.

Pesem je v prozo
ujela Jo Ellen Bogart,

kanadska pisateljica,
nagrajena z nagrado

Ruth Schwartz,
Amelie Frances

Howard-Gibbon.
Izbrana je bila tudi za 

častno listo IBBY.

Zgodba je nastala po starodavni irski pesmi.

Govori o učenem menihu, ki je v svoje preprosto življenje sprejel belega muca, Pangurja.

Z njim si je delil samostansko celico, igrivega, nemirnega duha in veselje do dela. 

Vsak je bil zaposlen po svoje. Nobeden ni nobenega motil.

Oba pa sta v prijateljstvu in delu našla srečo in svetlobo. 

Starodavna in 
brezčasna zgodba je
nastala v akvarelih 
in črnilu Sydneyja 
Smitha, mojstra 
slikanic brez besedila. 
Prejel je številna 
priznanja, tudi 
najprestižnejšo nagrado 
v Kanadi General 
Governor’s.

In res se zdi, da v
Belem mucu in menihu 
Smithu uspe iz črnila 
izvabiti svetlobo, kot 
jo je nekoč izvabil 
iz rokopisov naš 
menih, zatopljen v 
iluminiranje.

ISBN 978-961-6994-19-4      

9 789616 994194

ISBN 978-961-6994-19-4
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Beli 
muc

in
menih
Jo Ellen Bogart

Sydney Smithilustracije

Bénédicte Carboneill Michaël Derullieux

ISBN 978-961-6994-17-0      ??,?? EUR

P
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Preberi mi 
zgodbo!

9 789616 994170

ISBN 978-961-6994-17-0

www.zalozba-zala.si

facebook.com/zalozba.zala
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Si lahko zamislite, da ne bi ujeli konca napete zgodbe? 
Seveda ne.

A prav to se je zgodilo volku, ki je naletel na imenitno knjigo,
pa ni znal brati!

Se bo našel kdo v celem gozdu, ki se bo opogumil
 in volku prebral zgodbo do konca?

Pravljica o zaupanju, ki spleta nepričakovana prijateljstva,
in predvsem o zgodbah, ki iz nas nesluteno izvabijo najboljše.

Preberi_mi_zgodbo_naslovnica_pred_finalom.indd   1 2/2/2017   10:14:31 PM

GOLJATA
ČAKAM

GO
LJATA  ČAKAM

Prevedla Tina Mahkota

Antje  Damm

A
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Medved na klopi čaka prijatelja.

Pride zima. Zatem pomlad.  
Pa še vedno čaka, povsem prepričan, da se bo prikazal.  

Se bo res?

Izjemna zgodba o potrpežljivosti,
zvestobi

in popolnem zaupanju
– o pravem prijateljstvu.

An t j e DA m m  smo slovenski bralci spoznali že z leipziškim kompasom (2015) in zlato 
hruško (2016) nagrajeno slikanico Obisk. 

Goljata čakam nam je tudi tokrat v slovenščino prestavila Tina Mahkota. Slikanica je  
ustvarjena v isti tehniki kot Obisk in že osvaja bralce po vsem svetu.
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Pes in podgana na cesti zagledata sploščenega zajca.
Kaj naj storita? Naj gresta samo mimo, kot da se ni nič zgodilo? 

Sploščeni zajec je zabavna slikanica o vprašanjih življenja in smrti  
s sočutnim tonom – in presenetljivim obratom.

OSKARSSON

Bárður Oskarsson (1972) je prvi avtor s Ferskih otokov, ki ga po zaslugi prevoda 
Darka Čudna lahko beremo v slovenščini. Sploščeni zajec (2011) je umetnikova četrta 

in trenutno svetovno najbolj znana ferska slikanica.

ISBN: 978-99918-1-864-1
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Prevedel Darko Čuden

9 789616 994231

ISBN 978-961-6994-23-1

ISBN 978-961-6994-23-1 
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Rdeča prašna cesta je pisateljičina avtobiografska pripoved o is-
kanju lastne identitete in odkrivanju svojih korenin – nigerijskih 
po očetu in škotskih po materi –, spopadanju s slabo prikritim 
rasizmom na Škotskem in drugod v 70. in 80. letih 20. stoletja 
ter o moči pripovedovanja zgodb. Svoje potovanje od Glasgowa 
do Lagosa v iskanju bioloških staršev, ki je polno preobratov, 
presenečenj, srečnih naključij in silovitih čustev, mojstrsko, brez 
sentimentalnosti, prepleta z distanco, humorjem in ljubeznijo. 

Jackie Kay (1961) je priznana škotska avtorica več pesniških zbirk (The Adop-
tion papers, Fiere …), romana, avtobiografije in zbirk kratkih zgodb (Wish I was 
here, Why don't you stop talking ...). Za svoje delo je prejela več nagrad, med 
drugim: Guardianovo nagrado za roman in odlikovanje reda Britanskega im-
perija za zasluge na področju književnosti, nedavno pa tudi častni naziv škotske 
nacionalne pesnice. Živi v Manchestru, na univerzi Newcastle pa predava krea-
tivno pisanje. 

Rdeča prašna cesta je njeno drugo prozno delo, prevedeno v slovenščino.  Jackie Kay
Rdeča prašna cesta

Jackie Kay 
Rdeča prašna cesta

www.zalozba-zala.si
facebook.com/zalozba.zala Prevedla Mateja Petan

»Presunljiva avtobiogra� ja, 
polna radosti.«

     Aminatta Forna, Guardian
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V znameniti stari krčmi v sodobnem Torontu grška 
bogova ob pivu skleneta nenavadno stavo. Usodna je 
za petnajst psov v bližnji veterinarski kliniki. 

Kaj se zgodi s človekovimi najboljšimi 
prijatelji, s psi, ko jim je od bogov podarjena 

zavest in inteligenca? 

So zato kaj bliže sreči ali je ta nova pridobitev le 
prekletstvo? V usodah psov, vodij in podrejenih, 
svobodnjakov, mislecev, hedonistov in celo pesnika, 
prepoznamo neizogibne igre moči – v družbi 
in medosebnih odnosih –, večglasje jezika in 
sporazumevanja, preobražajočo moč umetnosti in 
ljubezni ter tisto kot človeštvo staro vprašanje: kaj je 
bistvo življenja, prave sreče in zadovoljstva. 

  ‘Osupljiv, miselno izzivalen 
       in hkrati izjemno berljiv roman.’ 
      – The Independent

Petnajs t
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— Me prav zanima,

kako bi bilo, če bi bile živali tako inteligentne 

kot človek, je rekel Hermes.  

André Alexis (1957), v Tri-
nidadu rojen Kanadčan, 
je radijski pisec, dramatik, 
pesnik in pisatelj. Za svoj 
romaneskni prvenec Child-
hood (1998) je prejel števil-
na domača in mednarodna 
priznanja. Večkrat nagrajeni 
roman Petnajst psov (2015), 
pisan po vzoru starih poučnih 
grških basni, je drugi v nasta-
jajočem ciklu petih romanov, 
ki bodo z različnimi pristopi 
raziskovali večne teme vero-
vanja, družbenega položaja, 
moči, sovraštva in ljubezni.

— Stavim leto dni služenja, je odvrnil Apolon, 
da bi bile živali še bolj nesrečne od ljudi, 

če bi bile tako inteligentne kot oni. 
In izbereš lahko katerokoli žival.

Prevedel Jaka Andrej Vojevec

Dobitnik nagrade GILLER 2015
Dobitnik nagrade ROGERS WRITERS’ TRUST FICTION 2015

Finalist za nagrado TORONTO BOOK 2015
Kandidat za nagrado SUNBURST 2016
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Samo ljubezen 

Samo ljubezen 

Sverre�Henmo
Prevedel�Darko�Čuden

Jonathan�je�prvič�zaljubljen.�Znajde�se�v�precepu,�naj�
ugodi�prijatelju�ali�sledi�svojim�željam.

Zgodba�Samo�ljubezen�je�pronicljiv�portret�skoraj�
čisto�običajnega�vsakdana�najstnika:�prijateljstva,�
prve�zaljubljenosti,�doma,�šole�in�glasbe.�Portret�
odraščanja,�prvih�resnejših�odločitev�in�izkušenj,�ki�se�
niti�ne�zdijo�usodne.�Toda�življenje�je�nepredvidljivo.

Sverre�Henmo�(1968)�je�odličen�norveški�pisatelj,�z�
izostrenimi�čuti�opazuje�svet�mladih�in�z�nič�manj�
nabrušenim�in�obenem�občutljivim�peresom�ga�zna�
zapisati�‒�z�izvrstnimi�ironičnimi�komentarji�v�glavi�
najstnika.
Njegova�dela,�tako�za�odrasle�kot�mladino,�so�prevedena�v�
več�jezikov,�prejela�so�več�priznanj�in�nagrad,�tudi�nagrado�
norveškega�Ministrstva�za�kulturo.

zalozba-zala.si
facebook.com/zalozba.zala

21,99 €
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P
ozno ponoči ,  s redi  pr iprav  na  posvet i tev  v  v i teza ,  šes tnaj s t 
le tnega  Tiur i ja  zmoti  prošnja  za  pomoč.  Pre lev i  se  v  s la  s 
skr ivnostnim pismom za  kra l ja  Unauwena.  V Tiur i jev ih ro

kah je  sedaj  tako njegova usoda kot  usoda vsega  kra l je s tva . 

Mu bo uspelo  prepotovat i  temačne gozdove,  prebrodit i  reke  in  pre
magat i  gorovja?  Se  otres t i  sovražnikov,  k i  b i  za  p i smo ubi ja l i ,  in 
zaupat i  prav im l judem, ki  b i  mu nesebično pomagal i ?

Kako naj  i zpolni  težko nalogo,  ne  da  bi  se  i zda l ,  kdo je ,  hkrat i  pa 
osta l  zves t  svojemu pos lanstvu?

Vznemirl j iva  zgodba o  v i t e š tvu,  pogumu,  zve s tobi , 
tudi  o  pr i ja te l j s tvu t er  spoznavanju sve ta  in  samega s ebe . 
Zgodba o  popotovanju junaka,  k i  ga  ob l ikuje  in  od l ikuje

bo j  pro t i  z lu  –  o  čemer  govor i jo  v s e  največ j e  l egende .

TONKE DRAGT (1930) ,  z  v i teškim naz ivom odl ikovana nizozemska 
pi sate l j ica  in  l ikovnica ,  j e  avtor ica  kul tnega  mladinskega romana Pismo 

za  kra l ja  (1962) ,  k i  ima navdušene bra lce  doma in po svetu. 
Mate ja  Se l i škar  Kenda je  mojs t r sko pr ib l iža la  bogat  mitološki  svet 

Dragtove  še  naš im bra lcem.

Najpomembnejše nagrade:
nagrada z la to  pero (1963) ,

najv i š ja  nizozemska nagrada za  mladinsko l i teraturo (1976)  in 
najuglednejša ,  redko podel jena nizozemska nagrada: 

pero peres  (2004) .

Prevedla Mateja Seliškar Kenda

Prevedel
Darko Čuden
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Le kaj naj stori Zdravko? 

Nanj in na njegovega prijatelja Živka se 

spravljajo večji in močnejši fantje.  

Kako naj se Zdravko brani pred njimi?

Mogoče pa mu lahko uspe na miren način, 

seveda z nekaj poguma, bistrosti, iznajdlji

vosti in s prijateljema, na katera se lahko 

resnično zanese.

Super Rjavko je nominiran  za najpomembnej
šo norveško literarno nagrado Brage za otroke 
in mladino (2013), dobitnik nagrade za prvenec 
Trollkrittet (2013), literarne nagrade norveške
ga Ministrstva za kulturo (2013), nagrade Nor
dijskega sveta (2014) in celo dobitnik ugledne
ga nizozems kega srebrnega peresa (2015). 

Håkon Øvreås (1974) je v 
Oslu živeči pesnik in pisatelj. 
Njegov prvi roman za otroke 
je Brune (Super Rjavko), ki 
je takoj zbudil pozornost 
med bralci in kritiki. Ro
man je preveden že v številne 
jezike in prejema nagrade po 
celem svetu  od Norveške, 
Nizozemske do Kitajske.

Øyvind Torseter (1972) je 
eden najpomembnejših nor
veških ilustratorjev, risar stri
pov in pisatelj.
Je večkratni prejemnik na
grade norveškega Ministr
stva za kulturo za najlepšo 
slikanico leta 2004, 2008, 
2010 in 2013, priznanja Bo
logna Ra ga zzi Award leta 
2008 za strip Avstikkere, leta 
2014 pa je bil med finalisti za 
nagrado Hansa Christiana 
Andersena. 

www.zalozba-zala.si 
facebook.com/zalozba.zala
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zlate hruške 2016

Prelepa zgodba o tem, kako tisti, 
ki jih imamo najraje, 

ostajajo ves čas z nami - 
čeprav se včasih mogoče zdi, 

da so nekje daleč stran.

Benji Davies je že s prvo slikanico 
opozoril nase in prejel nagrado Oscar’s 
First Book Prize. 
Naslednja, Na Hitrem hribu, pa je za leto 
2015 že nominirana za eno najuglednejših 
nagrad Kate Greenaway Medal in je prav 
tako na voljo pri naši založbi.

Benji Davies

Žiga ima rad dedka in dedek ima rad Žiga. 
In to se ne bo nikoli spremenilo.
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Elza je prestrašena in osamljena. 

Boji se pajkov, ljudi in celo dreves.
Zato je ves čas doma in nikoli nikomur ne odpre vrat. 

Ni čudno, da je njen svet siv in pust. 
 

Nekega dne pa Elzo obišče Emil, 
mali radovednež, ki spremeni vse!

 
Antje Damm je študirala arhitekturo in nekaj let delala kot arhitektka, po 
rojstvu hčerk pa se je posvetila pisanju in ilustriranju otroških knjig. 

V slikanicah raziskuje življenjske teme, o katerih se rada iskreno pogovarja 
tudi s svojimi otroki. Pravi, da moramo otrokom pokazati nekaj zaupanja in 
potrpljenja, s tem tudi spoštovanja, in z njimi spregovoriti o vsem mogočem.
 
Za Obisk je že prejela nagrado leipziški bralni kompas 2015.
 

 

Antje  Damm

OBISK
Prevedla Tina Mahkota
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Kdo igra violino na postaji podzemne železnice? 
In zakaj mu nihče ne prisluhne?

Benjamin bi mu rad, njegovi mami pa se mudi po opravkih ...

Zgodba govori o resničnem dogodku, 
ko je Joshua Bell, eden izmed najboljših 
violinistov na svetu, eno uro igral violino 
na postaji podzemne železnice, oblečen 
kot poulični glasbenik. 

Zgodba o glasbi, umetnosti, o neizmerni 
lepoti, ki nas obdaja, če le odpremo oči in 
ušesa in srce.

Slikanica je bila tako v Kanadi kot drugod po 
svetu deležna mnogih najuglednejših nagrad, 
med njimi je prejela nagrado za najboljše mla-
dinsko delo po mnenju Kanadskega centra za 
mladinske knjige (Best Books for Kids & Teens, 
CCBC), najvišje kanadsko priznanje za slika-
nico (TD Children’s Literature Award), medna-
rodno priznanje bele vrane (White Ravens) in 
številne druge.

 
V

iolinist                      Stinson •  Petričić  
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Tomaž in Andraž sta neločljiva. Vsak dan zvlečeta svoji škatli na Hitri hrib, se igrata in uživata.
Nekega dne pa se opogumi še Tadej, privleče svojo škatlo in zmoti ustaljeni ritem dveh prijateljev. 

Lahko dvojica postane trojica?

Čudovita pripoved o prijateljstvu in čarovniji otroštva.

Linda Sarah in Benji D
avies

Linda Sarah in Benji Davies
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Slikanica je delo priznanih britanskih avtorjev, 
za leto 2015 pa je nominirana tudi za nagrado 
Kate Greenaway - priznanje za izjemne ilustracije.

OnSuddenHill_CvrHB_SLO.indd   1 23.12.2014   9:04:39

CLAIRE FREEDMAN IN KATE HINDLEY
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Andrej se je iz male vasi preselil v veliko mesto. 
Sredi mestnega vrveža je potrt in osamljen, dokler 
nekega dne ne najde izgubljenega psička Pikija.

Andrej je končno našel prijatelja, vendar se zdi, da 
Piki pogreša svoj pravi dom ...
 
Claire Freedman je priljubljena britanska pisateljica in avtorica več 
kot petdesetih otroških knjig.
Kate Hindley je mlada, nadarjena ilustratorka, ki je že bila nominirana 
za medaljo Kate Greenaway (nagrada za izjemne ilustracije po izboru 
britanskih knjižničarjev).
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“Ko sem se zjutraj zbudil, je snežilo!”

Samo se prebudi v zasneženo jutro. Tako rad bi pohitel 
na sneg, a mora počakati na dedka. Vsi ostali ju bodo 

prehiteli, dedek pa se kar obira in obira.
 

Ampak na nekatere stvari je vredno čakati ...

Ce
na

: 
19

,9
5 

€

www.zalozba-zala.si
facebook.com/zalozba.zala

SNOW - CaseCov SLO.indd   1 13.8.2015   17:48:34

Ce
na

: 1
9,

95
 €

Bratec krokodilke Karoline se stalno slini in je samo 
za zgago, njena mama pa je prepričana, da je čudovit. 
Ljubosumna Karolina se odloči, da ga bo šla kar 
zamenjat! Za takšnga, ki bo ravno pravi!

Slikanica je delo priljubljenih 
avstralskih avtorjev, kjer je bila v 
letu 2014 izbrana tudi med šest 
otroških knjig leta.
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