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Založbe Mladinska knjiga in Cankarjeve založbe 

 
 

 
NEZNANCA V NOČI - žepnica 
Lisa Kleypas 
Prevod: Neža Kralj  
Zbirka: Žepnice  
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610154655 
Število strani: 360 
Mere (mm): 125 x 188 x 22 
Teža (g): 268 
Vezava: mehka 
Redna cena z DDV: 14,99 EUR 
Datum izida: 22. 01. 2020 
Prvi prodajni dan: 24. 01. 2020 

 
Dr. Garrett Gibson je edina zdravnica v Angliji. S srcem in dušo je predana svojemu poklicu in se neustrašno 
spopada s predsodki ljudi okoli sebe. Za ljubezen nima časa. Potem pa spozna Ethana Ransoma. Nekdanji 
detektiv pri Scotland Yardu je pravi kavalir, hkrati pa je zadržan in dovolj skrivnosten, da v njej prebudi 
poželenje. O njem kroži veliko govoric, vendar nihče ne ve, katere so resnične in katere ne. Nekega večera 
Garrett in Ethan prekršita vsa pravila in se predata nebrzdani strasti, vendar se njuni poti potem ločita. 
Ethana londonska visoka družba ne zanima, očara pa ga lepa in neustrašna doktorica. Po nepozabni noči, ki jo 
preživita skupaj, si priseže, da se ne bo več prepustil skušnjavi. Toda ko se znajde sredi politične zarote, ki na 
kocko postavi njegovo in Garrettino življenje, se zave, da je za ljubezen te čudovite ženske pripravljen tvegati 
vse. 
 

 
ZELENO KOLO 
Haifaa Al Mansour 
Prevod: Neža Božič 
Zbirka: Sinji galeb 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610152378 
Število strani: 312 
Mere (mm): 140 x 200  
Teža (g):  
Vezava: trda 
Redna cena z DDV: 29,99 EUR 
Datum izida: 22. 01. 2020 
Prvi prodajni dan: 24. 01. 2020 
 

Enajstletna Vadžda si močno želi imeti kolo, čeprav se v Savdski Arabiji to za deklice ne spodobi. Denar za kolo 

služi s prodajo zapestnic in kaset, na katerih je prepovedana ameriška glasba. Ko jo pri tem zasačijo, se ne preda 

–dobila bo kolo, pa čeprav bo zato treba na tekmovanje iz poznavanja in recitiranja Korana.  
 

Vadžda se je ozrla čez ramo in ko je zagledala prijatelja prekritega s prahom in prstjo, se je zakrohotala. Brisal si 

je prah z obraza, iz ust pomolil jezik. Preklinjal je in pljuval, ko je okusil prst. Vadždo je zdaj že zvijalo od smeha. 

Navsezadnje se je tudi Abdulah nasmehnil. Spet sta bila prijatelja in ob tej misli ji je postalo toplo pri srcu. 

Obenem pa se je še trdneje odločila, da bo tisto zeleno kolo dobila, izzvala prijatelja na tekmo in zmagala! 
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Zgodba Zeleno kolo prinaša vpogled v vsakdanje življenje v nam precej neznani sodobni arabski družbi. Najprej 
je zaživela na filmskem platnu, potem pa je Haifaa Al Mansour (1974), režiserka istoimenskega filma, po njem 
napisala še svojo prvo knjigo. Avtorica je znana kot prva savdska režiserka in je za svoje delo prejela številne 
nagrade, ta svetla pripoved o pogumu in želji po svobodi pa se bo bralcem in bralkam zagotovo usedla v srce. 
 

 
ERNEST IN CELESTINA 
Daniel Pennac 
Prevod: Nadja Babič 
Zbirka: Pisanice 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610156239 
Število strani: 194 
Mere (mm): 140 x 200  
Teža (g):  
Vezava: trda 
Redna cena z DDV: 24,99 EUR 
Datum izida: 22. 01. 2020 
Prvi prodajni dan: 24. 01. 2020 

 
Prisrčen in zabaven roman o nerodnem medvedu Ernestu in neubogljivi miši Celestini, ki sta nekega dne 
prekršila vsa pravila svojih zelo različnih si svetov in se skupaj znašla v veliki godlji. Rodilo se je veliko 
prijateljstvo in nič več ni bilo tako, kot nekdaj …  
 
Nekoč sta bila dva svetova. Tisti, v katerem so živeli medvedi, in tisti, v katerem so živele miši. Drug drugemu so 
se izogibali in se opazovali z velikim nezaupanjem. Hkrati so se bali in se prezirali, prijateljstvo med njimi pa 
nikakor ni bilo mogoče. Ampak potem sta nekega dne nerodni medved Ernest in neubogljiva miš Celestina 
prekršila vsa pravila svojih svetov in se skupaj znašla v veliki godlji. Rodilo se je veliko prijateljstvo in nič več ni 
tako, kot je bilo … 
 
Z mnogimi nagradami ovenčani in priljubljeni francoski pisatelj Daniel Pennac (1944), avtor romana Gospodje 
otroci in knjige o branju Čudežno potovanje, je junaka, ki ju poznamo iz slikanic Gabriele Vincent, najprej v 
zgodbi oživil za animirani film Ernest in Celestina, potem pa je njune dogodivščine spravil še v knjižno obliko. 
Nastal je prisrčen in zabaven roman, ob katerem se bo z veseljem družila vsa družina. 
 
 

 
GRETA IN VELIKANI 
Zoë Tucker 
Ilustracije: Zoe Persico 
Prevod: Darja Divjak Jurca 
Zbirka: / 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610157571 
Število strani: 32 
Mere (mm): 242 x 282 x 9 
Teža (g): 472 
Vezava: trda 
Redna cena z DDV: 18,99 EUR 
Datum izida: 22. 01. 2020 
Prvi prodajni dan: 24. 01. 2020 

 
Slikanica, ki jo je navdihnila življenjska zgodba nominiranke za Nobelovo nagrado Grete Thunberg, pripoveduje 
o deklici, ki se odločno zoperstavi velikanom, saj so posekali že toliko dreves, da gozda skoraj ni bilo več.  
 
Nekoč je v osrčju čudovitega gozda živela deklica. Ime ji je bilo Greta. Nekega jutra se je zgodilo nekaj 
nepričakovanega. Ko je Greta stopila na vrt, so se v sencah med drevesi gnetle vse gozdne živali. 
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Prednjo je stopil volk z mehkim srebrnkasto rjavim kožuhom. Rep je imel poklapano spodvit podse. 
»Prosim, pomagaj nam,« je zašepetal. »V gozdu je vse narobe in ne vemo, na koga naj se obrnemo. 
Velikani nam uničujejo dom.« In Greta se je domislila … 
 

 
MAVRIČNA RIBICA SE UČI IZGUBLJATI 
Marcus Pfister 
Avtorjeve ilustracije 
Prevedla: Polonca Kovač   
Zbirka: Velike slikanice 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610155836 
Število strani: 32 
Mere (mm): 215 x 287 
Teža (g): XXX 
Vezava: trda 
Redna cena z DDV: 19,99 EUR 
Datum izida: 23. 01. 20 
Prvi prodajni dan: 24. 01. 2020 

 
Vsakdo kdaj izgubi. Izgubljati pa ni enostavno. Tudi Mavrična ribica se je morala tega šele naučiti. Uživajte ob 
najnovejši dogodivščini Lesketave jate. 
 
Slikanica Marcusa Pfisterja Mavricna ribica je izšla leta 1992. Kmalu je postala svetovna uspešnica; prevedena je 
v več kot šestdeset jezikov, natisnjenih je več kot 30 milijonov izvodov. V imenitnem prevodu Polonce Kovač je 
v Sloveniji zaživela že leta 1993. 
Tudi nova slikanica Mavrična ribica se uči izgubljati vabi otroke na poučno potovanje med morska bitja.  
 
 

 
 
GREMO NA KMETIJO 
Alice Luffman, Kerri-Ann Hulme, Peny Worms in Amy Oliver 
Prevod: Barbara Zych 
Zbirka: / 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610155591 
Število strani: 12 
Mere (mm): 272 x 195 x 13 
Teža (g): 433 
Vezava: trda 
Redna cena z DDV: 12,99 EUR 
Datum izida: 22. 01. 2020 
Prvi prodajni dan: 24. 01. 2020 

 
Poučna kartonka v obliki traktorja z več kot 30 zavihki bo malček igraje spoznal življenje na kmetiji, živalske 
družine, pridelke in izdelke ter se mimogrede naučil šteti do deset.  
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Ponatis 
 
KRATKA ZGODOVINA SKORAJ VSEGA 
Bill Bryson  
Prevod: Mirjam Galičič 
Zbirka: Esenca 

MKZ 
 
ISBN/EAN: 9788611171272 
Število strani: 478 
Mere (mm): 155 x 230 x 35 
Teža (g): 810 
Vezava: mehka 
Redna cena z DDV: 32,99 EUR 
Datum izida: 23. 01. 2020 

Knjiga Kratka zgodovina skoraj vsega nas popelje iz prvobitnega niča do današnjega časa, prav do tega 
trenutka. Avtor Bill Bryson o tej knjigi pravi, da »govori o življenju, vesolju in sploh vsem, od Velikega poka do 
izvora Homo sapiensa. To je knjiga o tem, kako se je zgodilo, zlasti pa o tem, kako smo prišli od tam, ko ni bilo 
ničesar, do tod, da se je to nekaj spremenilo v nas, in o vsem, kar se je zgodilo medtem, vmes in od takrat.«  Kar 
sledi tej zamisli, je povzetek najzanimivejših trenutkov iz sveta znanosti, od kozmologije, astronomije, 
paleontologije, geologije, kemije, fizike... Bryson s posebnim zanosom omenja nekatera najnovejša odkritja in 
zamisli, ki so prišla na plano šele pred kratkim; avtor jih servira še tople, sveže in v omaki svojega značilnega 
humorja. Prav zaradi tega ga morda jemljejo nekoliko preveč lahkotno in neresno; vseeno pa je pisec s 
pronicljivim vpogledom in objektivno držo. V novi luči nam kaže osupljiva dejstva, ki bi jih sicer utegnili jemati 
preveč samoumevno in suhoparno vsakdanje. 

 

POEZIJE France Prešeren  
France Prešeren  
Zbirka: / 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610123798 
Število strani: 176 
Mere (mm): 95 x 125 x 11 
Teža (g): 108 
Vezava: mehka 
 
Redna cena z DDV: 6,95 EUR 
Datum izida: 22. 01. 2020 

 
Pesmi v knjigi našega največjega pesnika Franceta Prešerna si sledijo, kakor jih je izbral pesnik sam za prvo 
izdajo zbirke leta 1847. V knjigi torej najdemo dela velikana slovenske književnosti po naslednjih tematikah: 
pesmi, balade in romance, različne poezije, gazele, sonete in Krst pri Savici. 
 
 

 
 
France Prešeren IZBRANE PESMI – SELECTED POEMS 
France Prešeren  
Zbirka: / 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610103677 
Število strani: 92 
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Mere (mm): 135 x 215 x 10  
Teža (g): 166 
Vezava: mehka 
Redna cena z DDV: 17,99 EUR 
Datum izida: 22. 01. 2020 
Prvi prodajni dan: 24. 01. 2020 
 

Slovencem so se v tisočletni kulturni zgodovini zgodili trije véliki čudeži: Brižinski spomeniki, Primož Trubar ter 
France Prešeren, ki je v obdobju med 1824 in 1849, torej v dobi visoke romantike, prvi presegel okvire domače 
nacionalne in poudarjeno provincialne književnosti ter jo povzdignil v vrhove 
evropske literarne tradicije. 
 
Naš izbor Prešernovih pesmi v angleščini skuša preseči dosedanje, povečini povprek zajemajoče iz pesnikovega 
opusa v tem, da predstavlja predvsem tiste vrhunske prevodne stvaritve, ki utegnejo bolj neposredno 
nagovoriti evropskega bralca, vsaj približno seznanjenega z romantično vsebino. Nekatera prevodna besedila so 
bila izbrana iz prejšnjih objav, druga pa so nastala prav za pričujočo publikacijo. 
– Uroš Mozetič 
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