Ne spreglejte

Mladinski in večgeneracijski romani

ografijah in iz pripo-

KAKO SEM PO NESREČI NAPISALA KNJIGO

oprijateljil z ljubezni-

ne želi neke nadome-

o veliko željo: postati

sateljice Lidwien, zač-

ominih, doživetjih in
a Katinkina besedila,

ko tudi njene in celo

neracijski roman o odo žalovanju in veselju,

sega novega, mimogreapisati pravo, pravcato

Pismo za kralja

Annet Huizing
Imeniten večgeneracijski roman
o odraščanju, o žalovanju in
veselju, o spominih in sprejemanju,
P
mimogrede pa tudi priročnik, kako
napisati pravo knjigo.
144 str. | 23,00 €

a s skrbnim, ljubečim

kje. Katinki je njena

oz no ponoč i, sre di p rip rav n a p osvetitev v v ite za, še stn aj st
l e tne g a Tiur ija zmoti p rošn j a za p omoč. Pre lev i se v sla s
s kr ivnos tnim p ismom za k ralj a Un auwe n a. V Tiurij e v ih ro 
ka h je s e d a j ta ko nje gova usoda k ot usoda v sega k ralj estva.
Mu bo us pe l o pre potovati te mačn e gozdove , p reb roditi rek e in p re
m a g a ti g orovja ? Se ot resti sov ražn ik ov, k i b i za p ismo ub ij ali, in
z a upa ti pr a vim l jud e m, k i b i mu n eseb ičn o p omagali?
K a ko na j iz pol ni te ž k o n alogo, n e da b i se izdal, k do j e , hk rati p a
os ta l z ve s t s voje m u po slan stv u?
Vzn emirl j iva z go d b a o vi te štvu, p o gum u, z ve sto b i ,
t udi o prij at el j s tvu te r sp o z navanju sve ta i n sam e ga se b e .
Zg odba o popot ovanju junak a, k i ga o b li k uje i n o d li k uje
boj prot i zl u – o č e m e r govo ri jo vse najve č je le ge nd e .

Pismo za kralja

Tonke Dragt
Skrivnostno pismo.
Skrivno poslanstvo.
Nepozabno popotovanje.
409 str. | 32,99 €

Pismo
za
kralja

TO NKE DR AGT ( 1930), z viteš kim na z ivom odli kova na nizozems ka
pisateljica in likov n ica, je a vtoric a kultnega mla di ns kega roma na Pi s mo
za kralja ( 19 6 2 ) , ki i ma na vduš ene bra lce doma i n po s vetu.
Mateja Seliškar Ken da je mojs trs ko pribli ž a la boga t mitološ ki s vet
Dra gtove š e na š i m bra lcem.

Ampak čisto mirno buljim v strop. Vse se bo lepo izšlo.
Moja smola se končuje.

Arne Svingen
Spoznajte trinajstletnega Barta in
njegovo življenje polno udarcev, smeha,
ljubezni in pesmi.
160 str. | 24,95 €
Na nebu se gotovo utrinja prava zvezda.«

eden najbolj priljubljenih
norveških mladinskih avtorjev. Za svoja dela, ki so

prevedena v več kot deset
jezikov, je prejel že mar-

sikatero priznanje, tudi

najuglednejšo nagrado
Brage.
Roman Pesem o razbitem nosu je dobitnik nagrade norveškega Ministrstva za kulturo in prejemnik francosko-belgijske nagrade za mladinsko
književnost Prix Libbylit
Romans Ados.

Prevedla Mateja Seliškar Kenda

mnoge druge, vsak pa dobi v njegovem življenju
svoje mesto.
Bart boksa in poje. In tak je tudi roman.
Poln udarcev, smeha, ljubezni in pesmi.
Roman o dobrih spremembah, ki lahko vse
postavijo na prave tirnice, in o tistih trenutkih,
po katerih nikoli več ne bo tako, kot je bilo.

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

s in njegove sestre ostanejo brez
se odločijo, da bodo za vse, tudi
poskrbeli sami.

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

Trinajstletni Bart živi sam z brezposelno
mamo, a ostaja optimist. Sam pravi, da »življenje
ni nikoli najboljše, če si nastrojen negativno«.
Bart na mamino željo trenira boks, na skrivaj
pa goji povsem samosvoj hobi: operno petje.
V šoli se spoprijatelji s sošolko Ado; v bloku,
kjer stanuje, pa postane njegov prijatelj precej
starejši Geir, ki ima kljub svojim težavam dobrosrčnega Barta zelo rad. Seveda Bart sreča še

Ne spreglejte

Cena: 24,95 €

Arne Svingen (1967) je

Prvi slovenski prevod iz ferščine

naslovnica pesem o razbitem nosu indesign.indd 1
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Hotel Veliki L

pripoveduje, kaj vse se jim doga
nih. Od dneva, ko oče zaradi in
nišnici, do trenutka, ko se vrne.

krivnostni L?
zen?

k kot ves roman: iskriv, duhovit,
čen.

OSKARSSON

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.

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.

.zalozba-zala.si
k.com/zalozba.zala

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

19.5.2016 11:49:30

Roman za odrasle
Petnajst psov

— Me prav zanima,
kako bi bilo, če bi bile živali tako inteligentne

Hermes.

— 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.
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?

Cena: 28,95 €

Dobitnik nagrade GILLER 2015
Dobitnik nagrade ROGERS WRITERS’ TRUST FICTION 2015
Finalist za nagrado TORONTO BOOK 2015
Kandidat za nagrado SUNBURST 2016

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

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

Pe t n a j s t

psov

Enajstletnemu Joeriju se življenje spremeni čez noč.
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 posebej naveže
zvedava sošolka Lonneke, ki je tudi sama polna skrivnosti, in skupaj se
Prevedel Jaka Andrej
Vojevec
odločita
ugotoviti, kaj se je s Stefanom zgodilo.

ANDRÉ ALE XIS

26.9.2016 20:21:10

irska
on

Zbrali smo že 16 zlatih hrušk!

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

Siobhan Dowd se je
rodila leta 1960 v Londonu, kjer je leta 2007
tudi umrla. Napisala je
kar nekaj del za mlade,
vsa so nagrajena in nominirana 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.

BRATOVSKA
SKRIVNOST

pisateljski organizacije
PEN in borka za pravice
otrok, rojenih pod manj
srečno zvezdo.
Njen pogum, aktivizem,
empatija in nesebično
razdajanje za druge živijo po pisateljičini smrti
ne le v njenih delih,
temveč tudi s pomočjo
Sklada Siobhan Dowd,
kamor se stekajo vse avtorske pravice za njene
romane. Vsa sredstva
so namenjena spodbujanju 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.«

Prevedla Mateja Seliškar Kenda

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

2016

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 mojstrice Siobhan Dowd. Prejel je nagradi Branford Boase
in Eilís Dillon in nominacijo za prestižno Carnegiejevo
medaljo.

Zlate hruške
2015

Pi
naslovnica bratovska skrivnost2.indd 1

Zakladnica zgodb

Leto 1984 na Irskem ali pa danes in tukaj ...

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 obtožbami vaščanov, ki so njej in vsej njeni družini že
Siobhan Dowd je bila prej obrnili hrbet. Kljub vsemu se Shell ne preda, popisateljica, aktivistka za
gumno se sooči z vsemi težavami, želja po življenju je
svobodo izražanja pisanja pri mednarodni nepremagljiva.

EMIEL DE WILD

Cena: 24,95 €

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

EMIEL DE WILD

»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.«

Fifteen Dogs slovenska naslovnica.indd 1

BRATOVSKA SKRIVNOST

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.

ANDRÉ ALE XIS

André Alexis (1957), v Trinidadu rojen Kanadčan,
je radijski pisec, dramatik,
pesnik in pisatelj. Za svoj
romaneskni prvenec Childhood (1998) je prejel številna domača in mednarodna
priznanja. Večkrat nagrajeni
roman Petnajst psov (2015),
pisan po vzoru starih poučnih
grških basni, je drugi v nastajajočem ciklu petih romanov,
ki bodo z različnimi pristopi
raziskovali večne teme verovanja, družbenega položaja,
moči, sovraštva in ljubezni.

Petnajst psov

kot človek, je rekel

André Alexis
Stava med Hermesom in
Apolonom je usodna za petnajst
psov, ki jih obdarita s človeško
inteligenco in jezikom.
206 str. | 28,95 €
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Prevedel Darko Čuden

BFL

Bárður Oskarsson
Pes in podgana na cesti
zagledata sploščenega zajca.
Kaj naj storita? Naj gresta
samo mimo, kot da se ni nič
zgodilo?
32 str. | 20,99 €

En hund, en kat og en mus

d najboljše nogometaše, hkrati
mi kuje načrte, kako se znebiti
hotel in družino spet na noge.
najlepšo punco, kar jih pozna!

Sploščeni zajec

Bárður Oskarsson

Sjoerd Kuyper
Štirje otroci prevzamejo vodenje
hotela na nizozemski obali.
206 str. | 25,96 €

ka; hotel je v dolgovih, za plače
arja, dobavitelji drug za drugim
a še nikoli niso skrbeli za hotel!
ajo z najrazličnejšimi šolskimi,
ubezenskimi težavami.

Cena: 20,99 €

Pesem o razbitem nosu

»Jutri me čaka tak pomemben dan, da bi se moral tresti.

Cena: 32,99 €

Naj pomembn ejše nagrade:
na gra da z la to pero (1963),
n ajv išja n izo zemska na gra da z a mla di ns ko litera turo (1976) i n
n ajugledn ejša, redko podeljena nizozems ka na gra da :
pero peres (2004).

10.2.2016 20:00:38

Cena: 27,95 €

ANNET HUIZING

trapasto obnašali, ko

mi leti umrla mama.
mamo?

Kultni nizozemski mladinski roman

Kako sem po nesreči napisala
knjigo

, da se ljudem ne bi

16.04.2015 23:02:02

naslovnica krik.indd 1
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Ste kje videli slona?

Izjemno igriva, prisrčna, predvsem pa duhovita slikanica
Davida Barrowa, prejemnika nagrade Sebastian Walker za naj

Ampak nekaj drži kot pribito: kdor je radoveden, temu ne bo težko!
Uveljavljena pisateljica Anja Tuckermann, rojena 1961, je za svoja
dela, v katerih obravnava občutljive in pomembne teme in so
prevedena v mnoge jezike, prejela že več uglednih priznanj, kot so
nagrada Kurta Magnusa, nagrada bratov Grimm, nagrada Friedricha
Gerstäckerja. Tokrat je moči združila z vsestransko likovno umetnico
in ilustratorko Tine Schulz, rojeno 1981.
Nadarjeni umetnici sta tako ustvarili resnično živahno in živopisno
odprto knjigo o našem bogatem skupnem življenju. Zanjo sta leta
2015 prejeli pomembno nemško nagrado za mladinsko književnost
– leipziški bralni kompas.
In slikanica je res kompas, ki bo usmerjal tako najmlajše kot
(naj)starejše.
Cena: 21,99 €

Anja Tuckermann in Tine Schulz
Prevedla Tina Mahkota

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

Cena: 20,95 €

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

David Barrow

obetavnejšega ilustratorja (2015), za leto 2016 pa nominirane
ga za ugledno nagrado Waterstones za mladinsko literaturo
(Waterstones Children’s Book).

David Barrow
vsi skupaj naslovnica.indd 1
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25.5.2016 8:41:39

Dobri zlobni volk

Hčerki se to zdi čudno, zato razmišlja, kako naj svojemu
pametnemu in pogumnemu očku prežene strah.

Mogoče bo rojstni dan njene prijateljice, ki prihaja iz Tanzanije,
odlična priložnost?
Rafik Schami (1946) je sirsko-nemški pisatelj in mirovni aktivist.

Rodil se je v Damasku v Siriji, v Libanonu študiral kemijo, matematiko in
fiziko, v Nemčiji, kjer živi od leta 1971, je iz kemije doktoriral.

Ljubitelj znanosti pa je že kot otrok najraje pripovedoval zgodbe in še danes
slovi kot imeniten pripovednik in pisatelj, ki združuje tako arabsko kot nemško
tradicijo pripovedovanja.

Piše za otroke, mladino in odrasle, objavil je že številna dela, zanje je prejel
mnoga ugledna priznanja in nagrade – od nagrade Adelberta von Chamissa
(1985 in 1994) do velike nagrade Nemške akademije za otroško in mladinsko
književnost (2015).
Danes je po vsem svetu poznan kot eden najbolj branih in poslušanih,
priljubljenih, prevajanih in spoštovanih literarnih ustvarjalcev.
Nič manj spoštovan in priljubljen ni nemški ilustrator Ole Könnecke (1961).
Mali in veliki ljubitelji slikanic na vseh koncih sveta cenijo njegove duhovite in
sporočilne ilustracije. O tem pričajo številne nagrade in priznanja.
Nemško nagrado za ilustracijo je leta 2004 prejel tudi za slikanico Kako se je
pogumni očka nehal bati tujcev.

Kako se je
pogumni očka
nehal bati
tujcev

26. 10. 2016 19:36:15

Otroška romana

Prevedla Tina Mahkota

O VRANI
Naomi Howarth

Nekega dne mala Lucija sliši v parku nenavadne glasove in jih sklene raziskati ...
V velikih mestih živijo ljudje, ki nimajo doma. Edina streha, ki jo poznajo, je milo nebo.
Ure in ure prebijejo na ulici, ob večerih pa si poiščejo za silo varen kotiček. Velikokrat
jih opazujemo z nezaupanjem, včasih celo z obsojanjem.
15.9.2015 18:44:32

Mogoče nam bo zgodba o brezdomki Mariji in deklici Luciji pomagala, da bomo odprli
oči in bomo vse ljudi videli v drugačni luči - še posebej tiste, ki luč res potrebujejo.

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

11.1.2016 13:49:32

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).

Pi

Cena: 19,95 €

Cena: 19,95 €

Sam Usher

Ampak na nekatere stvari je vredno čakati ...
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.

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

Piki pogreša svoj pravi dom ...

11.9.2016 21:10:24

OBISK
Prevedla Tina Mahkota

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.

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

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

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

CLAIRE FREEDMAN IN KATE HINDLEY
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Antje Damm

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

Antje Damm

Andrej je končno našel prijatelja, vendar se zdi, da

Ilustriral

Prevedel
Darko Čuden

OBISK

Sredi mestnega vrveža je potrt in osamljen, dokler
nekega dne ne najde izgubljenega psička Pikija.

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 nizozemskega srebrnega peresa (2015).

ORMEROD in JOYNER

Andrej se je iz male vasi preselil v veliko mesto.

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

resnično zanese.

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.

ZAMENJAM BRATCA!

Linda Sarah in Benji Davies

seveda z nekaj poguma, bistrosti, iznajdlji
vosti in s prijateljema, na katera se lahko

18.5.2016 15:04:50
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Roy Berocay (1955, Montevideo) je večkrat nagrajeni urugvajski pisa
telj. Kar štirikrat je prejel ugledno nagrado El premio Bartolomé Hidalgo. Njegove knjige izhajajo v Argentini, Braziliji, Mehiki, Kolumbiji,
Boliviji, Peruju in Venezueli, zdaj prvič tudi v Sloveniji.

Sam Usher

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

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

violinist_slo_cov.indd 1
OnSuddenHill_CvrHB_SLO.indd 1

dedkov otok naslovnica slo.indd 1

Roman je dobitnik ugledne urugvajske nagrade za literaturo El premio Bartolomé Hidalgo.

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.

CLAIRE FREEDMAN IN KATE HINDLEY

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

Benji Davies

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

Mogoče pa mu lahko uspe na miren način,

Roy Berocay
Devetletna Sara, ki si bolj
kot karkoli želi postati –
nogometašica.
93 str. | 19,95 €

ANDREJ IN PIKI

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

Zgodba nam predstavi še povsem neznan svet urugvajskih otrok,
ki je v marsičem podoben našemu, pa tudi zelo drugačen, mogoče
zato, ker je življenje na tem koncu sveta bolj umirjeno, bliže naravnemu ritmu in sreči, ki jo prinašajo vsakdanje stvari.

“Ko sem se zjutraj zbudil, je snežilo!”
Stinson • Petričić

Linda Sarah in Benji Davies

BENJI DAVIES

Zlate hruške 2015

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.

Violinist

Lahko dvojica postane trojica?

Čudovita pripoved o prijateljstvu in čarovniji otroštva.

Cena: 19,95 €

Susanne Straßer

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.

Kako naj se Zdravko brani pred njimi?

Brcanje lune

brcanje lune naslovnica prave mere.indd 1

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.

V romanu se na privlačen način prepletajo številne niti: nogomet,
zaljubljenost, astronomija, sodoben način življenja, nasilje, razvajenost, sile narave (suša, nevihta, prihod pomladi), zgodovina (Kolumbovo odkritje Amerike) in cela gora domišljije.

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

Žiga ima rad dedka in dedek ima rad Žiga.
In to se ne bo nikoli spremenilo.

spravljajo večji in močnejši fantje.

bruneindesign_naslovnica.indd 1

Glavna junakinja je devetletna Sara, ki si bolj kot karkoli želi postati
- nogometašica.
Da bi se ji velika želja uresničila, mora, kljub podpori prijateljev,
Gabra in Danija, premagati številne ovire doma in med vrstniki.
Bo Sara klonila, kot je nekoč njena mama, ki si je kot otrok želela
postati balerina?

Roy Berocay

Senyora Maria naslovnica.indd 1

Nanj in na njegovega prijatelja Živka se

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

Brcanje lune

Antonie Schneider
Susanne Straßer
Gospa Mrak dobi nekega
dne nenavadnega soseda,
gospoda Vesela.
32 str. | 20,95 €

Cena: 21,95 €

Izkupiček avtorskih pravic je namenjen projektu Arrels, ki pomaga brezdomcem v
Barceloni. Njihovo geslo je: Nihče naj več ne spi na ulici!

Le kaj naj stori Zdravko?

Cena: 22,95 €

Cena: 21,99 €

Sedaj je brezdomka in živi na cesti. Poleti si poišče zavetje v senci dveh
platan. V dežju se skrije pod kopalniško zaveso, pripoveduje zgodbe in
včasih prisluhne glasbeni skrinjici, ki ji jo je podaril oče ...

Cesc Noguera
Raül Gesali
Mogoče nam bo zgodba o
brezdomki Mariji in deklici
Luciji pomagala, da bomo
odprli oči in bomo vse ljudi
videli v drugačni luči – še
posebej tiste, ki luč res
potrebujejo.
46 str. | 21,95 €

Cena: 19,95 €

Gospa Marija je imela prijetne starše in varen dom. Delala je kot učiteljica,
kar jo je zelo veselilo!

Gospod Vesel in gospa Mrak

12.1.2016 11:24:14

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 Ragazzi Award leta
2008 za strip Avstikkere, leta
2014 pa je bil med finalisti za
nagrado Hansa Christiana
Andersena.

Gospa Marija

The Crows Tale_CVR_v4_SLO.indd 1

Antonie Schneider
Susanne Straßer

Håkon Øvreås
Øyvind Torseter
Iznajdljivi fant se s prijateljema
na domiseln način ubrani
nasilnežev.
140 str. | 22,95 €
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.

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

Prevedla Tina Mahkota

Super rjavko

11.1.2016 13:10:05

Cena: 19,95 €

Zgodbo o vrani je zapisala in ilustrirala
škotska avtorica Naomi Howarth, navdih zanjo
pa je našla v indijanski pripovedki ljudstva Lenni
Lenape.

Antje Damm
Medved že dolgo sedi na postaji
in ne čaka na avtobus. Čaka
svojega najboljšega prijatelja.
Bo zares prišel?
36 str. | 21,99 €

Prevedla Tina Mahkota

Cakam goljata naslovnica.indd 1

Cena: 19,95 €

Iz te navdušujoče zgodbe o ravnanju živali v težkih preizkušnjah se ljudje lahko
veliko naučimo o vztrajnosti, pogumu, zanesljivosti in nesebičnosti. In o spoštovanju
do narave, kot so ga poznala stara ljudstva in
je dandanes življenjskega pomena, verjetno
vsaj toliko, če ne bolj, kot kadarkoli prej.

GOLJATA
ČAKAM

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

ZGODBA

Sredi mračne zime naletava sneg,
živali so prezeble, lačne in utrujene.
Pogumna, barvita vrana se poda na
tvegano pot do samega Sonca, da bi
izprosila malo toplote in rešila živali
najhujšega. Ji bo uspelo? Bo Sonce
uslišalo njeno prošnjo? Se bo vrnila
zdrava in nepoškodovana?

24.5.2016 7:24:47

Goljata čakam

Antje Damm

Rafik Schami · Ole Könnecke

Cena: 21,95 €

Cena: 19,95 €

Naomi Howarth
Zgodba o nesebični vrani je
nastala po pripovedki ljudstva
Lenni Lenape
in nas uči o pogumu,
plemenitosti in spoštovanju
narave.
32 str. | 21,99 €

Antonie Schneider

berejo že na
vsod, sedaj v prevodu

virginija volk naslovnica.indd 1

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.

Rafik Schami
Ole Könnecke
Moj očka je velik in močan
in zna vse, še celo čarati!
Ampak, glej no, tak velik mož,
pa se boji tujcev!
32 str. | 21,95 €

Prevedla Tina Mahkota

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

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

Očka je velik in močan in zna vse, še celo čarati! Ampak, glej no,
tak velik mož, pa se boji tujcev!

schami naslovnica mere.indd 1

Naomi Howarth

jo čez vrtno ograjo.
prav nič všeč. Zato

Kako se je pogumni očka
nehal bati tujcev

Zgodba o vrani

Zgodba o vrani

am vošči lahko noč.
ena.

Obe pa prekipevata od domišljije.

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

Gospod Vesel in gospa Mrak

a Vesela.

11.1.2016 11:29:22

Ena je mračne volje, druga sončne.

2012 – Nagrada Kanadskega sveta za umetnost v kategoriji ilustracij za otroke (Governor General's Literary Award,
Children's Illustration, Canada Council for the Arts, Winner)
2012 – Uvrstitev med najboljše knjige leta po izboru Kanadskega centra za mladinsko knjizevnost (Best Books for Kids &
Teens, Starred Selection, Canadian Children's Book Centre, Winner)
2012 – Nagrada kanadske sekcije IBBY-ja za najboljšo slikanico (Elizabeth Mrazik-Cleaver Picture Book Award, IBBY
Canada, Winner)
2013 – Nagrada ameriškega IBBY-ja za izjemno tujo knjigo (Outstanding International Book, USBBY, Winner)
2013 – Bele vrane, mednarodna nagrada (White Raven Award, International Youth Library, Winner)
2014 – Častna lista IBBY-ja v Kanadi za ilustracije (IBBY Honour List Children's Books for 2014, Illustration, IBBY
Canada, Winner).

Izjemna zgodba o potrpežljivosti,
zvestobi
in popolnem zaupanju
– o pravem prijateljstvu.

Kako se je pogumni očka nehal bati tujcev

Michaël Derullieux

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

Zgodba o dveh sestrah.

Slikanica, ki ni posvečena le slavnima sestrama, pisateljici Virginii Woolf in slikarki Vanessi Bell,
temveč vsem potrtim, prinaša barve in veselje in je požela že najuglednejša priznanja in nagrade:

GOLJATA ČAKAM

Julie Bind

tju in poštenosti je nasmejala in očarala že
ske, katalonske, kanadske, španske in belgijske

poznamo iz pravljic, se tokrat predstavijo v
nas opomnijo, kako pomembni sta dobrota in

in ogromno domišljije.

Medved na klopi čaka prijatelja.

Rafik Schami · Ole Könnecke

tudi zajec nabira hrano za svoje najmlajše.
ni dober ali prijazen, je velik in grozen in
za zajčka bo tokrat naredil izjemo ...

Slastni priboljški, violinska glasba,
pokanje frisov (včasih), barvice in čopiči,
narisana lestev, pohajkovanje,
ljubezen, ljubezen, ljubezen

Antje Damm

Dobri zlobni volk

nega volka iz postelje vržeta njegova

ričita.

volčjo potrtost?

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

Julie Bind
Michaël Derullieux
Junaki, ki jih poznamo iz
pravljic, se tokrat predstavijo v
drugačni luči in nas opomnijo,
kako pomembni sta dobrota in
radodarnost.
32 str. | 19,95 €

Michaël Derullieux

Dobri
zlobni volk

Kaj vse lahko prežene

Cena: 19,95 €

Slon bi se rad igral skrivalnice.
Lahko se igraš z njim,
ampak pazi:
slon se res dobro skriva!
32 str. | 20,95 €

Otroci v tej knjigi so prišli od vsepovsod.
Veliko jih je prišlo pred kratkim. Drugi so bili tukaj rojeni, njihovi starši ali stari
starši pa ne. Zdaj vsi skupaj živijo pri nas. To zna biti razburljivo in zabavno,
včasih pa je tudi malce naporno.

Kyo Maclear
Isabelle Arsenault
Zgodba o dveh sestrah.
Ena je mračne volje, druga
sončne.
Obe pa prekipevata od domišljije.
32 str. | 21,99 €

Anja Tuckermann
Tine Schulz
Otroci v tej knjigi so prišli
od vsepovsod. To zna biti
razburljivo in zabavno, včasih
pa je tudi malce naporno. A
kdor je radoveden, temu ne bo
težko!
32 str. | 21,99 €

Cena: 21,99 €

V katerem jeziku prepevaš svoje najljubše pesmice?

Vsi tukaj, vsi skupaj!

Kaj se najraje igraš?

Slon bi se rad igral skrivalnice.
Lahko se igraš z njim, ampak pazi:
slon se res dobro skriva!

ostane drugega, kot da se poda v temo in
lu zagleda krasnega zajca!

u, ki je lahko polno

Kateri je tvoj najljubši praznik v letu?

Anja Tuckermann in Tine Schulz

David Barrow

Od kod izvira tvoja družina?

Cena: 21,99 €

Ste kje videli slona

Julie Bind

Virginija Volk

Vsi tukaj, vsi skupaj

Cena: 21,99 €

Slikanice
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