Mira Delavec
ŠEPET RDEČE ZOFE
Ljubezenska zgodba med Josipino Turnograjsko, prvo
slovensko pesnico, pisateljico in skladateljico, ter Lovrom,
napisana po njuni pisemski korespondenci, ki jo hranijo v
NUK-u. V zgodbi je tudi sled za Fany Hausmann.
………………………………………………………….
Miha Mazzini
GODBE in DUHOVI
Pisatelj, scenarist, režiser, kolumnist in računalniški
strokovnjak je prejemnik letošnje ameriške literarne
nagrade PUSHCART za kratko zgodbo The Winter. V
slovenščini je zgodba izšla pod naslovom Organizem;
objavljena je v zbirki devetih zgodb Duhovi.
………………………………………………………….
Metod Pevec
TEŽA NEBA
Hana in Samo sta lep par. Oba arhitekta. Pravzaprav je vse v
zvezi z njima lepo. Vendar je lepote več navzven. Njega
najbolj zaposluje delo. Hana se počuti ujeto. Odloči se, da
ne bo več živela v hlinjenem zakonu.
………………………………………………………….
Aleksandra Veble
AL EKSANDRA, ALEKANEKA, ALOHA ALEKANEKA
Trije romani prinašajo življenje avtorice v Bejrutu, pobeg,
krajše bivanje v Sloveniji in selitev za ljubljenim na Havaje.
Avtorica bralcu strastno in brez zadržkov razkrije svoja
najgloblja čustva.
………………………………………………………….
Nuša Ilovar
POTOVANJE V GLOBINE
Nuša je naša školjka posebne sorte. Kadar se odpre, nastane
nova pesniška zbirka. Je raziskovalka svojih notranjih svetov
in razmerij v njem. Pesmi so v žlahtnem pomenu besede
njeno življenje.

Povezujemo različnosti

D'avenia Alessandro
BELA KOT MLEKO, RDEČA KOT KRI
– mladinska zgodba
Avtor je mlad italijanski profesor književnosti in pisatelj.
Zgodbo, pravo uspešnico, so navdihnili njegovi dijaki.
Spodbuja učence, da bi živeli polno, da bi iskali lastne
sanje. Močno izpovedno.
………………………………………………………….
Alenka Puhar
PRVOTNO BESEDILO ŽIVLJENJA
Knjiga o rojevanju, otroštvu in odraščanju na Slovenskem,
zlasti v 19. st., je prvič izšla leta 1982 v Zagrebu. Ponujamo
vam novo izdajo. Prinaša zapis neenakovrednega odnosa
med mladino in odraslimi, med materami in hčerami…
………………………………………………………….
Dževad Karahasan
SARA IN SERAFINA
Iz skoraj dokumentarnega opisa življenja v obleganem
Sarajevu se izlušči psihološki portret Sare-Serafine, ki
umirajočega mesta zaradi duševne razcepljenosti noče
zapustiti.
………………………………………………………….
Nika Maj
KLIČEJO ME CIGAN
Zgodba o fantu, ki zaradi nesreče izgubi spomin. Hudo
poškodovan se znajde med Romi. Roman odkriva tragiko
razslojenosti, ki se vse bolj razrašča v slovenski družbi.
Fantov risarski talent in njegova ljubezen do konjev
naredita zgodbo mehko.
………………………………………………………….
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