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POLJUDNOZNANSTVENE KNJIGE
UDK 0 SPLOŠNO

Pred vami je slovenska izdaja Guinnessove
knjige rekordov za leto 2022.
Knjige, ki je po formatu vedno enaka, po vsebini
pa zelo različna. In zadnje leto je bilo res
neprimerljivo z vsakim drugim letom sodobnega
časa, kar je vplivalo tudi na podobo najnovejše
knjige rekordov, že 68. po vrsti.

UDK 61 MEDICINA

Ljudje po vsem svetu smo že več kot leto dni bolj
ali manj v karanteni zaradi koronavirusa, toda za
osvajanje rekordov kljub temu ni preprek. V
ospredje
so prišli
rekordi,
ki se izvajajo
na spletu
Ko je Bill
Bryson,
znameniti
ameriško-britanski
ali
na varni
razdalji.po naključju ugotovil,
pisatelj
in medsebojni
zagovornik znanja,
da se je rodil z eno samo ledvico namesto z dvema in
da to niti ni taka redkost, je sklenil, da mora o
človeškem telesu izvedeti še več. Prepustil se je svoji
neizčrpni radovednosti in se odpravil na popotovanje
po prostranstvih, ki se skrivajo pod našo kožo (in na
njej). V napeti in duhoviti pripovedi nam razkriva
skrivnosti našega ustroja ter dosežke in zablode
številnih učenjakov, ki so razvijali medicinsko
znanost. Hkrati pa ugotavlja, da to raziskovanje zlepa
ne bo končano.

DRAMATIKA
Druga knjiga zbirke Gledališke sanje odraža
pestrost in raznolikost pedagoških pristopov k
uprizarjanju gledaliških predstav ter gradi
vsebino na poudarku, da ne poznamo samo
enega ali univerzalnega pedagoškega pristopa,
temveč ta vedno odseva skupinsko dinamiko.

LEPOSLOVJE
ZGODBE
Sraka Zoja zbira vse, kar s e sveti, kaj pa
drugega! Ko v gnezdu začne zmanjkovati
prostora se Zoja domisli: odprla bom
zlatarno! Kakšno veselje zanjo in za druge
gozdne živali! Zlatarna se hitro prazni. A k
sreči se Zoji ponujajo še bolj dragoceni
zakladi, zakladi, s katerimi se bleščeča
krama ne more primerjati.

Slikanica se bere z obeh strani: v »deželi
suše« deklica Nenja in njen puščavski
lisjaček Faruk iščeta vodo; deček Lamar in
njegova kokoška Dolores pa bežita iz
»dežele dežja« in iščeta sonce.

Po pravljicah svetovnih športnih zvezd Tine
Maze, Gorana Dragića in Anžeta Kopitarja
boste spoznali tudi Neverjetno dirko – dirko
kolesarskega šampiona Primoža Rogliča.
Primož Roglič je resnični športni junak. In je
tudi glavni junak nove resnične pravljice,
žanra, ki ga odlikuje edinstven preplet
biografskih in pravljičnih elementov.

Ko Tomaž na koncu dedkovega vrta odkrije
čudno staro drevo, se ne ukvarja preveč z
njim.
A zanimivi sadež z drevesa vseeno odnese v
hišo. Doživi največje presenečenje in veselje
v življenju, saj se iz sadeža izvali zmajček!
Rastlina je obrodila zmajev sadež in Tomaž
je dobil čisto svojega zmaja Migca.

Ime mi je Vili. Odpravljam se na potovanje po
svetu. Lahko se mi pridružiš – a najprej me
poišči. Imam vse, kar potrebujem –
sprehajalno palico, grelnik vode, kladivo,
skodelico,
nahrbtnik,
spalno
vrečo,
daljnogled, fotoaparat, potapljaško masko,
pas, torbo in lopato. Potoval pa ne bom sam.
Povsod, kamor grem, lahko najdeš še
ogromno drugih ljudi in stvari.

Atlanta
ima
prismuknjen
načrt.
Za
najpomembnejšo vožnjo svojega življenja
potrebuje dvanajst sendvičev, štiri banane,
nočni zobni aparat in novoletne lučke. Ne more
vreči puške v koruzo, saj ji bo potem vse
spodletelo. Šele začela je, a se že z vso močjo
zaleti v Finleyjevo kolo. Finley je pobegnil od
doma in v žepu ima le dva zoba morskega psa.
Ima Atlanta smolo, da ga je srečala, ali
pravzaprav srečo?

Maja se odpravlja na prve počitnice s
svojim vedno zelo zaposlenim očkom.
Oddih načrtujeta v fini počitniški hišici,
kjer bo Maja jahala ponije, medtem ko bo
"daddy" lenaril ob bazenu. Vendar jima
nekaj prekriža načrte - na srečo!

V Bolhogradu so glavni psi, oni so namreč
bolhograjski meščani. No, pravzaprav
sčasoma glavni postanejo avtomobili, zgodi
se namreč to, da si napredna prebivalka
Bolhograda omisli avto. Kmalu želijo imeti
štirikolesnike tudi ostali in naenkrat so
uličice in ceste mesta premajhne za ves
promet. Meščani se praskajo za ušesi in
iščejo rešitev…

Polna luna. Mama se je odpravila na nočno
dežurstvo in Zoja bo preživela še en samoten
večer v hiški na robu gozda. Iz premišljevanja
jo zdrami predirljivo mijavkanje. Skozi strešno
okno spleza za mačkonom in se povzpne med
veje visokega hrasta. Naenkrat zagleda dvoje
žarečih oči. Izgubi ravnotežje in omahne v
globino ...
Prične se potovanje, na katerem Zoja postane
deklica-lisica. Bo na njem našla svoje pleme in
svoj zimzeleni gozd?

Zgodba Rajskega vrta je preprosta – skozi
zgodbo o božjem stvarjenju sveta pojasni
nastanek Slovenije, s poudarkom na tem, kako
da je na tako majhnem delčku sveta moč najti
tolikšno (naravno) raznolikost in lepote.
Povedano malo drugače – natanko med
platnicami te knjige tiči odgovor na vprašanje
iz ponarodele skladbe, ki jo gotovo vsi
poznamo: „Slovenija, od kod lepote tvoje“.

Slikanica spregovori o radoživi, ustvarjalni in
radovedni miški, ki pa ima težave v šoli,
zaradi česar postane tarča posmeha. Ko
naposled le ugotovijo, da ima disleksijo, ji
predpišejo posebna barvna (roza) očala, ki
so ji v pomoč pri krotenju črk in številk.
Takrat postane življenje miške spet lepo,
miška pa celo vneta ljubiteljica knjig.

Slikanica Kaj misliš, kdo? kar najprej sprašuje.
Kaj misliš, kdo je hiter? Kaj misliš, kdo se rad
igra? Kaj misliš, kdo je velik? Odgovori na
vprašanja se skrivajo na barvitih ilustracijah,
na katerih so v različnih pozah in z različnimi
pripomočki upodobljeni vsakič isti liki. Knjiga
je kot nalašč za to, da se ob njej zbere cela
družina, se zabava ob knjižnih junakih in
primerja svoje odgovore. Eno samo vprašanje
namreč še zdaleč ne pomeni enega samega
možnega odgovora!

Gospod Feliks se s kolesom odpravi po nov
stol, saj je stari prenizek in časopis vedno
namoči v limonado, kar mu začenja iti na
živce. A njegova ekspedicija se žal konča z
grdim padcem. Na srečo jo Feliks vendarle
odnese malo bolje kot njegovo kolo, sreča pa
je tudi to, da je gospa, zaradi katere je moral
nenadno in usodno zavreti, njegova stara
prijateljica Petra, ki ga pridno obiskuje v
bolnišnici in mu krajša čas, predvsem pa
poskrbi tudi za njegovo kolo.

ROMANI

Sashina mama je ljudi spravila v jok. Še
vedno jih spravlja v jok, čeprav sploh ne živi
več. Zato Sasha naredi seznam. Da ne bi
postala takšna kot njena mama, mora
narediti sedem stvari. Če ji bo le uspelo, bo
njena žalost mogoče le izginila ali vsaj
spolzela po licih.

Ko sta se v Somraku spoznala Edward Cullen in
Bella Swan, se je rodila ikonična ljubezenska
zgodba. Oboževalci so do zdaj slišali samo Bellino
plat zgodbe. Bralci bodo v Polnočnem soncu,
dolgo pričakovanem spremljevalnem romanu,
končno lahko izkusili Edwardovo različico.

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.

Iz serije uspešnice Čudo. 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. 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? In kaj
Charlotte na koncu spozna v pogovoru z
ravnateljem?

Rdeči je dvestoletni hrast, ki nudi domovanje številnim
živalskim vrstam, prijetno senco in zatočišče pa tudi
prebivalcem okoliških hiš. Enkrat letno k njemu pridejo
ljudje z vseh koncev in krajev, da na njegove veje obesijo
trakove s svojimi željami. V svojem dolgem življenju je
videl že marsikaj, a ga današnji svet zna vedno znova
presenetiti. Ko se v soseščino priseli nova družina, v
hrastovo deblo nekdo na skrivaj vreže napis: SPOKAJTE!
Poleg tega se lastnica zemljišča odloči, da je čas, da tudi
hrast požagajo. K sreči je v bližnji šoli veliko učencev in
učiteljev, ki jim je mar za sočloveka in druga živa bitja.

Poletne počitnice, taborjenje, sonce in
morje. Prva menstruacija in fant, ki ga je
težko spraviti iz glave. Najstnica Ajda,
obsedena s priročniki o stvareh, ki jih
mora vedeti vsaka punca, se spopada s
tipičnimi najstniškimi problemi, izzivi in
dilemami. Kaj naj obleče, kaj naj reče,
kako naj ga gleda, jo je opazil …? Kakšna
drama! No, pravzaprav romanca!

Dogajanje, postavljeno v šolsko okolje v
zaključni deveti razred, se osredotoča na
štirinajstletno Lijo, njene težave s
samopodobo, odnose s prijatelji in sošolci,
spoznamo Lijino družino, sreča se s prvo
ljubeznijo. Kljub množici tem je izhodiščna in
prevladujoča prav vedno aktualna in
vseprisotna
tema
nadlegovanja,
posmehovanja in izključevanja ali povedano
drugače - to je tema zavestnega izkazovanja
premoči nad šibkejšimi.

