Hans Christian Andersen
PRAVLJICA MOJEGA ŢIVLJENJA
Pravljica mojega ţivljenja je portret posebnega človeka. Je izpoved genija, ki je zvesto
sledil svojemu poslanstvu. Je pač pravljica,
s srečnim koncem seveda.

Marko Ivan Rupnik
UMETNOST ŢIVLJENJA
Ali je mogoče ţiveti duhovno in hkrati drugače, kot narekujejo zadnje reklame, ţiveti
tako, da se notranjost razkriva tudi navzven?
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France Forstnerič
VEM, DA SEM BIL V LJUBSTAVI
Vem, da sem bil v Ljubstavi prinaša kritičen izbor najboljšega iz Forstneričeve
poezije (in proze), dopolnjenega s spominskimi pričevanji pesnika samega in
njegovih tovarišev

Cathy Marie Buchanan
MALA PLESALKA
Zgodovinski roman za sladokusce in mogočna zgodba o sestrski ljubezni!

Kate Summerscale
SRAMOTA GOSPE ROBINSON: Zasebni
dnevnik viktorijanske dame
Pisateljica oţivi celovito osebnost ţenske
in utrip stroge viktorijanske druţbe. Roman
odpira številna, še danes aktualna vprašanja o poloţaju ţenske.

Primož Suhodolčan
RIBO NA GLAVO, PA SPAT!
V prvi knjigi iz zbirke Pozor pravljice, ki nosi
naslov 'Ribo na glavo, pa spat', je zbranih
prvih pet pravljic, ki jih Popek namenja
vsem otrokom, ki brez pravljice ne morejo
zaspati. Kot se za Popka spodobi, so prigode prav posebne in nenavadne, in sicer o
petih sila nenavadnih prstih, o strašni
gugalnici, ki je nihče ni mogel ukrotiti, o
treh palčkih, o klovnu, ki je izgubil smeh ter
o fantku, ki zvečer nikakor ni hotel zaspati.
Miguel de Cervantes Saavedra
DON KIHOT
Don Kihot je obuboţan plemič iz Manče,
ki je prebral toliko viteških romanov, da
več ne loči fantazije od stvarnosti. Odpravi se v svet, da bi obudil dobo popotnega
viteštva, katerega dolţnost je braniti
nedolţne in preganjati krive. Klasika svetovnega romana sedaj tudi prvič kot eknjiga v slovenščini s spremno besedo
Toma Virka.
Gaute Heivoll
ČEZ KITAJSKO MORJE
Roman, kot ga zmore le Gaute Heivoll,
mojstrski pisatelj in velik humanist, roman
o veličini ljubezni med druţinskimi člani, o
izjemni očetovski zavzetosti, o materinski
ljubezni – in tisti, mogoče najdragocenejši, do sočloveka.

Gustave Flaubert
GOSPA BOVARYJEVA
Charles Bovary na eni izmed sluţbenih poti
sreča Emo Rouault in se vanjo zaljubi. Ko
so mu po smrti prve ţene odprte vse moţnosti za novo ljubezensko razmerje, se z
Emo res poroči, vendar ni zmoţen postati
romantični ljubimec, kot si ga ţeli Ema.
Realistična klasika sedaj prvič tudi kot eknjiga s spremno besedo Nada Barbarič.

Josip Vandot
KEKEC NA HUDI POTI

Bojan Ekselenski
ATLANTIDA: Imperij sončnega boga
Atlantida je sanjski svet legend. Najbolj
znano je Platonovo poročilo. A resnica je
drugačna. Potop Atlantide se je začel po
strahotni galaktični vojni.

Aleksej Nikolaevič Tolstoj
AELITA

Klasične pustolovščine največjega slovenskega slovenskega otroškega in mladinskega junaka, ki se niti slučajno se ne ustraši
niti čudaške tete Pehte niti divjega lovca
Bedanca.

Los je vstal in vključil stikalo. Pod stropom
so se sikaje priţgale luči. Na lesenih stenah je Skyles zagledal risbe, diagrame in
karte, potem police z optičnimi in merilnimi pripravami, letalske obleke, kupe konserv in krznena oblačila, v kotu je na podstavku stal teleskop.

Primož Suhodolčan
VITEZ BREZ KRAVE

Jo Nesbo
BREZSKRBNO

Vitez je pogledal učbenik in zvezke, izvlekel
svoj meč in vse skupaj razsekal na drobne
koščke.

Osupljiva mojstrovina enega najbolj priljubljenih in cenjenih piscev kriminalk na
svetu. "Za Joja Nesba pravijo, da je novi
Stieg Larsson. Pa ni. Veliko boljši
je." (Sobotna priloga)

France Pibernik
DROBCI ZAMOLKLEGA ČASA
In nad mano sinje nebo s svojo prostranostjo, svojo neskončnostjo, neizmerljivostjo,
nedoumljivostjo. Vse je bilo tu, vse hkrati. In
nad vsem Stvarnik, ki bedi nad vso neizmernostjo in nedosegljivostjo. V njej sem komaj
kaj več kot mravlja, a sem z vsem, kar mi je
bilo naloţeno. Hvala Bogu, da je bilo tako!
Toliko lepega in veliko bridkega tudi. Tako je
bilo in ni moglo biti drugače.

Metod Turnšek
ČRNI HANEJ
Gre za napeto zgodovinsko povest o plemenitih in roparskih vitezih, ki so ţiveli na Koroškem v 15. stoletju.

Zvone Šeruga
POPOTNIK
Sta kanibalizem in kamena doba še ţivi?
Na koliko metrov se je pametno pribliţati
gorili v gorah zahodne Ugande? So vaške
starke, ki med plesom v Kalahariju padajo v
trans, sposobne zdraviti bolezni? Vse to in
še več v zadnji knjigi Zvoneta Šeruge!

Vitomil Zupan
MENUET ZA KITARO
Jakob Bergant - Berk, ilegalec, interniranec in partizan, v času vojnega dogajanja
vseh energij prepoln mladenič, na Majorki
cinično in ostarelo podoţivlja vojne dogodke. Prvič tudi kot e-knjiga s spremno besedo Nade Barbarič.

Alma M. Karlin
MAGIČNE ZGODBE STAREGA EGIPTA
Pavlina Pajk
SLUČAJI USODE
Pravi slovenski ljubezenski roman skoraj ţe
pozabljene, nekoč pa izjemno priljubljene,
Pavline Pajk.

Knjiga o Almi M. Karlin, ki osvetli njeno
strast, povezano s staroegipčansko kulturo, hkrati pa posveti tudi v prostor teozofske misli.

