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Tedenske novosti 5/2020 
Založbe Mladinska knjiga in Cankarjeve založbe 

 

 
KOLAČI IN TORTE 
Sestra Bernarda  
Zbirka: Kuharice 
ISBN/EAN: 9789612824167 
CZ 
 
Število strani: 64 
Mere (mm): 177 x 229 x 12 
Teža (g): 363 
Vezava: mehka 
Redna cena z DDV: 9,99 EUR 
Datum izida: 06. 02. 2020 
Prvi prodajni dan: 07. 02. 2020 

 
PRAZNIČNE DOBROTE SESTRE BERNARDE je nova zbirka Cankarjeve založbe, v kateri bodo izšle štiri priročne 
knjige za peko domačih dobrot priznane avtorice sestre Bernarde Gostečnik: Drobno pecivo, Sladke razvade, 
Šarklji in potice, Kolači in torte. V vsaki vaš čaka 30 preizkušenih receptov. Knjiga Kolači in torte je prva iz te 
zbirke. 
 
KOLAČI IN TORTE 
Z dobrim receptom, kakršni so v tej knjigi, bo priprava kolača ali torte postala nekaj preprostega in vsakdanjega. 
Preizkusite se v peki kolačev s sadjem, smetano, jogurtom, oreščki, čokolado in še številnimi drugimi dodatki ali 
uživajte v pripravi slastnih in čudovitih tort, od preprostih ajdove in korenčkove torte do večnih zvezd linške in 
Sacherjeve torte.  

7b 

 
DROBNO PECIVO 
Sestra Bernarda  
Zbirka: Kuharice 
ISBN/EAN: 9789612824143 
CZ 
 
Število strani: 64 
Mere (mm): 177 x 229 x 12 
Teža (g): 363 
Vezava: mehka 
Redna cena z DDV: 9,99 EUR 
Datum izida: 06. 02. 2020 
Prvi prodajni dan: 07. 02. 2020 

 
Ta naslov vsebuje številne recepte za piškote in rezine, brezčasne kot išler tortice ali londonske rezine in 
sodobnejše kot bučni rogljički ali ajdovi piškoti. Avtorica je tem dobrotam dodala še recepte za praktične 
slaščice, ki jih lahko pripravimo brez pečice, kot so slastne marelične kroglice in nadevani datlji.  
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SLADKE RAZVADE 
Sestra Bernarda  
Zbirka: Kuharice 
ISBN/EAN: 9789612824150 
CZ 
 
Število strani: 64 
Mere (mm): 177 x 229 x 12 
Teža (g): 363 
Vezava: mehka 
Redna cena z DDV: 9,99 EUR 
Datum izida: 06. 02. 2020 
Prvi prodajni dan: 07. 02. 2020 

 
Ta knjiga je mala zakladnica dobrot iz raznih vrst testa. Sebe in druge boste razvajali s pecivom iz: boljšega 
kvašenega testa, kot so tradicionalni buhtlji; vlečenega testa, na primer raznimi sadnimi zavitki; listnatega testa, 
ki ga boste po receptu avtorice lahko pripravili tudi sami; biskvitnega testa, kot so vsestranski francoski piškoti; 
ter bogatega biskvitnega testa, kot so kokosove kocke.  

87b 

 
ŠARKLJI IN POTICE 
Sestra Bernarda  
Zbirka: Kuharice 
ISBN/EAN: 9789612824174 
CZ 
 
Število strani: 64 
Mere (mm): 177 x 229 x 12 
Teža (g): 363 
Vezava: mehka 
Redna cena z DDV: 9,99 EUR 
Datum izida: 06. 02. 2020 
Prvi prodajni dan: 07. 02. 2020 

 
Šarkelj in potica sta čudovit okras vsake praznične mize. V tej knjigi nam sestra Bernarda najprej razloži, kako 
pripravimo dobro testo za ti tradicionalni slaščici. Tem nasvetom sledijo raznovrstni šarklji, od navadnega, 
hitrega pa brez jajc do razkošnejšega rimskega ali berlinskega šarklja. Večji del knjige pa je seveda namenjen 
številnim receptom za kraljico peke – potico. Pekli bomo vse od orehove, mandljeve, lešnikove, čokoladne, 
medene ... 

87b 

 
 
OPRANI MOŽGANI  
Robert H. Lustig 
Prevedel: Aleš Učakar   
Zbirka: Esenca 
ISBN/EAN: 9789610154969 
MKZ 
 
Število strani: 384 
Mere (mm): 158 x 230 x 23 
Teža (g): 456 
Vezava: mehka 
Redna cena z DDV: 34,99 EUR 
Datum izida: 03. 02. 2020 
Prvi prodajni dan: 07. 02. 2020 
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Kako je mogoče, da smo ljudje v 21. stoletju bolj nesrečni, osamljeni, bolni in z različnimi snovmi bolj zasvojeni 
kot kadarkoli prej? Morda zato, ker skušamo zadovoljstvo kupiti – pri tem pa tragično zamenjujemo pojma 
sreča in ugodje? Korporacije prodajajo užitek v prikritih oblikah ter si manejo roke ob dobičku.    
 
Potrošniki se ne zavedamo, da se vse skupaj začne in konča v možganih. Tam so dejavni živčni prenašalci kot 
serotonin (sreča) in dopamin (vznemirjenje) ter hormoni kot kortizol (stres), ki krojijo naše počutje, zdravje in 
samopodobo ne glede na to, kateri zunanji dejavniki jih sprožajo. Bomo životarili z opranimi možgani in se v 
pehanju za srečo tolažili z odmerki sladkorja, najbolj škodljivega belega prahu na svetu, ali poskrbeli za svoje 
telo z ustrezno prehrano, redno dejavnostjo in primernim načinom življenja? 
 
Dr. Robert H. Lustig (roj. 1957) je priznan ameriški pediater endokrinolog in profesor na Univerzi v Kaliforniji v 
San Franciscu, specialist za nevroendokrinologijo in otroško debelost. Je tudi direktor tamkajšnjega programa 
WATCH (Weight Assessment for Teen and Child Health) ter predsednik in soustanovitelj neprofitnega Inštituta 
za odgovorno prehrano. Kot zagovornik zdravega načina življenja in nasprotnik čezmerne uporabe sladkorja v 
industrijsko predelani hrani je pripravil številne strokovne članke in javna predavanja; na YouTubu objavljeni 
posnetek Sugar: The Bitter Truth (30. julija 2009) na kanalu UCTV je dosegel viralne razsežnosti. O zdravstvenih 
izzivih in ustreznih rešitvah piše v svojih prejšnjih knjigah Obesity Before Birth: Maternal and Prenatal 
Influences on the Offspring (2010), Mastna laž: grenka resnica o sladkorju (2013), Sugar Has 56 Names: A 
Shopper's Guide (2013) ter The Fat Chance Cookbook (2014). 

8b87 
b 

 
PLAVALEC 
Sergej Curanović 
Zbirka: Izvirno leposlovje 
ISBN/EAN: 9789612820145 
CZ 
 
Število strani: 264 
Mere (mm): 140 x 200 
Teža (g): 366 
Vezava: trda 
Redna cena z DDV: 29,99 EUR 
Datum izida: 06. 02. 2020 
Prvi prodajni dan: 07. 02. 2020 

 
 
 

Zgodbe PLAVALCA se izogibajo vsakršni uvrstitvi. Za razliko od trendov so večinoma dolge in razprostranjene, z 
romanesknim zamahom in pozornostjo za detajle, vendar kljub temu na-pisane v ekonomičnem slogu. V njih je 
največ prostora prepuščenega izrisu nenavadnih, posebnih likov in njihovih nazorov v nevsakdanjih, tujih ali 
zagatnih okoliščinah.  
 
V zgodbi z naslovom Nnkhovi spomini tako recimo spremljamo pleme prazgodovinskih nomadov, ki v iskanju 
boljšega življenja, pa tudi zaradi prvih klic radovednosti, zapusti svoj prvotni dom in se poda v raziskovanje 
okolja, pri čemer avtor spremlja, kako se v ljudeh rojevata prva zavest in kompleksni kulturni spomin.  
 
Sergej Curanović (1980) je diplomirani pravnik, ki dela kot prevajalec. Živi v tujini, doslej pa je izbral več objav v 
slovenskih literar-nih revijah. PLAVALEC je njegov prvenec. 
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KJE JE PREDSEDNIK? - žepnica 
Bill Clinton, James Patterson  
Prevod: Tea Mejak  
Zbirka: Žepnice  
ISBN/EAN: 9789610158769 
MKZ 
 
Število strani: 528 
Mere (mm): 125 x 188 x 32 
Teža (g): 399 
Vezava: mehka 
Redna cena z DDV: 16,99 EUR 
Datum izida: 06. 02. 2020 
Prvi prodajni dan: 07. 02. 2020 

 
 
Združenim državam Amerike grozi teroristični napad neslutenih razsežnosti. Washingtonu zavladata negotovost 
in strah. Šepeta se o kibernetskem napadu in izdajalcu v predsednikovem kabinetu. Osumljen je tudi sam 
predsednik Duncan, karizmatični vojni junak, ki je preživel ujetništvo in mučenje v Iraku. Čaka ga bitka s časom, 
zato mu ne preostane drugega, kot da se reševanja krize loti na lastno pest … s peščico ljudi, ki jim lahko zaupa. 
 
Napeto branje od prve do zadnje strani je delo enega najbolj priljubljenih piscev kriminalk in enega najbolj 
priljubljenih ameriških predsednikov, Jamesa Pattersona in Billa Clintona. 
 
»Kje je predsednik? je veličasten triler, ki prepleta suspenz s podrobnostmi iz zakulisnega dogajanja v 
Washingtonu. Prebral sem ga na dušek. Tudi vi ga boste.« 
Harlan Coben 

8b87b 

 
POKVARJENO KRALJESTVO - žepnica 
Leigh Bardugo 
Prevod: Andrej Hiti Ožinger 
Zbirka: Žepnice 
ISBN/EAN: 9789610154273 
MKZ 
 
Število strani: 544 
Mere (mm): 125 x 188 x 32 
Teža (g): 413 
Vezava: mehka 
Redna cena z DDV: 16,99 EUR 
Datum izida: 06. 02. 2020 
Prvi prodajni dan: 07. 02. 2020 

 
Kazu Brekkerju in njegovi ekipi izobčencev je uspel nemogoč podvig. Še sami ne morejo verjeti, da so preživeli. 
A za kakšno ceno? Namesto da bi dobili mastno nagrado, ogoljufani ližejo rane in se spopadajo z izgubo 
nepogrešljive Prikazni. A Kaz se ne da. Skuje nov in drzen načrt, ki naj bi Inej pripeljal nazaj …   
 
A ne samo to. Po tem načrtu bi opravil tudi z novimi in starimi sovražniki ter v svetu, ki mu grozi skrivnost jurde 
parema, utrdil svoj položaj. Zopet je na preizkušnji zvestoba šesterice, med katero pa se po nečloveških 
preizkušnjah stkejo trdnejše, a še vedno krhke vezi. Na temnih ulicah Ketterdama se začne neusmiljena bitka, ki 
bo odločala o usodi Griševskega vsemirja ... 
 
Priljubljena ameriška pisateljica Leigh Bardugo se je kmalu po izidu romana Vranja šesterica, umeščenega v 
fantazijski svet Griševskega vsemirja, znašla na vrhu lestvic najbolj prodajanih knjig časopisa New York Times. 
Brezkompromisna akcijska poslastica v dveh delih je bliskovito hitro osvojila ljubitelje fantazijske književnosti po 
vsem svetu, po njej pa na Netflixu že nastaja nadaljevanka, ki jo feni nestrpno pričakujejo. 
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NORMALNI LJUDJE 
Sally Rooney 
Prevod: Vesna Velkovrh Bukilica 
Zbirka: Kapučino 
ISBN/EAN: 9789610155928 
MKZ 
 
Število strani: 280 
Mere (mm): 151 x 208 x 23 
Teža (g): 382 
Vezava: trda 
Redna cena z DDV: 24,99 EUR 
Datum izida: 06. 02. 2020 
Prvi prodajni dan: 07. 02. 2020 

 
Mlada irska pisateljica Sally Rooney (1991) je svojevrsten fenomen. S prvencem Pogovori s prijatelji je pri 26 
letih pritegnila pozornost bralcev in literarnih kritikov. Z naslednjim romanom Normalni ljudje se je leto zatem 
proslavila kot ena najuspešnejših sodobnih pisateljic in pobrala večino pomembnejših književnih nagrad.  
 
Z intimno pripovedjo o Marianne in Connellu, ki skozi leta krmarita med družbenimi pritiski, osebnimi krizami in 
individualnimi pričakovanji in v kateri se prepozna vsakdo od nas, se je povzpela na prvo mesto prodajnih 
lestvic. Univerzalna zgodba o razmerjih moči v sodobnem partnerskem odnosu je postala irski roman leta, 
knjiga leta po izboru knjigarn Waterstones, prejela je glavno britansko književno nagrado in nominacijo za 
Bookerjevo nagrado. Revija Guardian jo je uvrstila na seznam 100 najboljših knjig 21. stoletja. 
 
 

 
O IZGUBLJENI DEKLICI  
Neapeljski cikel, četrta knjiga 
Elena Ferrante 
Prevedla: Anita Jadrič 
Zbirka: Prevodno leposlovje 
ISBN/EAN: 9789612823979 
CZ 
 
Število strani: 440 
Mere (mm): 150 x 232 x 35 
Teža (g): 593 
Vezava: trda 
Redna cena z DDV: 29,99 EUR 
Datum izida: 06. 02. 2020 
Prvi prodajni dan: 07. 11. 2020 

 

Lila in Elena sta znova skupaj v Neaplju. Elena je v postopku ločitve, njena pisateljska kariera si je opomogla, 
ravno ko pričakuje tretjega otroka. Istočasno je noseča tudi Lila, ki je zdaj direktorica manjšega računalniškega 
podjetja in odločena, da bo za vselej spremenila sosesko.  
 
»Elene Ferrante ne moreš nehati brati. Zaradi njenega načina pisanja, ker veš, da piše o tebi. Ampak to ni samo 
knjiga o pomenu in vrednosti iskrenega prijateljstva in medsebojne podpore, pa tudi nenehnega rivalstva. Zame 
je to tudi tenkočutna pripoved o veri v izobrazbo, o omejenih možnostih, ki jih imajo ljudje z obrobja, o pomenu 
ekonomske neodvisnosti žensk, o razrednih odnosih in ideološki razklanosti italijanske družbe v drugi polovici 
20. stoletja. Močne feministične poante so tako vpete v vsakdanje položaje, da govorijo same zase.«  
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Dr. Milica Antić Gaber  
 

ELENA FERRANTE je vzdevek italijanske pisateljice, ki si kljub izjemni mednarodni odmevnosti (njena dela se 
prevajajo v 40 jezikov) in pravcatemu valu ferrantemanije želi ostati neznana. Naj nam zadošča njeno pisanje. 
 

 
HARRY POTTER: DVORANA SKRIVNOSTI ─ žepnica (2. Knjiga) 
Prevod: Jakob J. Kenda  
Zbirka: Žepnice 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610118367 
Število strani: 284 
Mere (mm): 125 x 189 x 17 
Teža (g): 221 
Vezava: mehka 
Redna cena z DDV: 13,99 EUR 
Datum izida: 25. 04. 2019 

 
Harry Potter čaka, da minejo mukotrpne počitnice pri stricu in teti, ko ga preseneti drobni hišni vilinec. Ta 
Harryja posvari, naj ne hodi na Bradavičarko, saj ga tam čaka smrtna nevarnost. A deček ga ne posluša. Veselje 
ob ponovnem snidenju s prijatelji žal ne traja dolgo. Kaj se dogaja? 
 
Na čarovniški akademiji nekdo študente z uroki spreminja v kamnite kipe. Harry je vedno ob nepravem času na 
nepravem mestu in po šoli se začnejo širiti govorice, da za napadi stoji on. 
 
J. K. Rowling (1965) je uspešna in vplivna britanska pisateljica. Serijo knjig o mladem čarovniku je bolj za svojo 
dušo kot z željo po uspehu začela pisati kot brezposelna mati samohranilka v Edinburgu na Škotskem in 
obogatela. Po sedmih romanih iz serije o Harryju Potterju je posnetih osem filmov. 

7b 

 
VESOLJE, ME SLIŠIŠ?- žepnica 
Jack Cheng 
Prevod: Ana Ugrinović  
Zbirka: Žepnice 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610153399 
Število strani: 302 
Mere (mm): 125 x 190 x 18  
Teža (g): 233 
Vezava: mehka 
Redna cena z DDV: 13,99 EUR 
Datum izida: 06. 02. 2020 
Prvi prodajni dan: 07. 02. 2020 

 
Enajstletni Aleks Petroski obožuje vesolje, rakete, mamo, brata in kužka Carla Sagana, ki ga poimenuje po 
svojem vzorniku dr. Carlu Saganu, enem največjih astronomov našega časa. Nekega dne se s svojim kužkom 
odpravi na dolgo in tvegano pot iz domačega Kolorada v Novo Mehiko na Šov amaterskih raketnih modelarjev.  
O svoji pustolovščini pa ni svojim domačim črhnil niti besede in odšel, ne da bi jim povedal. S sabo ima zlat i 
ipod, na katerem zbira posnetke za na milijone svetlobnih let oddaljena inteligentna bitja, ki ga bodo nekoč 
našla in lahko spoznala, kakšna je bila Zemlja. A vse ne gre po načrtih in na svoji poti spozna mnogo prijaznih, 
zabavnih in skrbnih ljudi, ki pa ga ne morejo obvarovati pred uničujočimi skrivnostmi, ki se druga za drugo 
razkrivajo pred njim.  
 
Prvenec ameriškega avtorja Janga Chenga kitajskih korenin je poln veselja in neverjetne srčnosti. S samosvojim 
slogom pisanja in nalezljivim optimizmom osvaja bralce po vsem svetu. 
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POT – ŽEPNICA  
Nejc Zaplotnik 
Zbirka: Žepnice 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9788611174358 
Število strani: 282 
Mere (mm): 125 x 190 x 16 
Teža (g): 215 
Vezava: mehka 
Redna cena z DDV: 12,99 EUR 
Datum izida: 06. 02. 2020 
Prvi prodajni dan: 07. 02. 2020 

 
Žepna izdaja legendarne knjige z avtobiografskimi razmišljanji prezgodaj preminulega slovenskega alpinista. 
 
Nejc Zaplotnik je brez dvoma ena najbolj karizmatičnih osebnosti slovenskega alpinizma. Za tako oznako pač ni 
dovolj, da imaš za seboj kopico imenitnih vzponov v domačih in tujih gorah. Tudi ni dovolj, da so med njimi tri 
težke prvenstvene smeri na osemtisočake, kar ga je leta 1979 postavilo ob bok slovitemu Messnerju. 
Najpomembnejše je dejstvo, da je Nejc svoje življenje resnično živel tako iskreno, kot ga je opisal v Poti, zato 
temu mojstrskemu tekstu ni kaj dodati niti odvzeti. 
Viki Grošelj 

7b 

 

Revije 
 

 
CICI ZABAVNIK, FEBRUAR 2020, ŠTEVILKA 6 
 
ISSN/EAN: 9 0771855 123053 
Število strani: 52 
Cena z DDV za naročnike v šoli: 4,53 EUR 
Cena z DDV za individualne naročnike: 4,78 EUR 
Cena z DDV v prosti prodaji: 5,70 EUR 
Datum izida: 14. 2. 2020 
 
Najboljša revija za zabavo in ustvarjanje 
Mesečnik 
Odgovorna urednica: Urška Skvarča 
 
Cici zabavnik je revija za zabavo in ustvarjanje za otroke od 5. leta naprej. Prinaša zanimive ugankarske naloge 
za urjenje možgančkov in kratkočasne ustvarjalne delavnice za spretne prstke.   
 
Z igrivimi ugankarskimi nalogami otrok razvija logično mišljenje, prostorske predstave in motorične spretnosti. Z 
reševanjem krepi pozornost, spomin in vztrajnost, ki so nujni za uspešno učno delo. Z ustvarjalnimi delavnicami 
razvija spretnosti in aktivno izrablja prosti čas. Navaja se ustvarjalnega in sproščenega sprejemanja izzivov.  
 
V Cici zabavniku vas čakajo zabavne ugankarske naloge (tudi nagradne so med njimi):  izpolnjevanke, razlike, 
kvizi, logične naloge …, ustvarjalna delavnica (naredili bomo pustni obrazni maski iz papirja) in pisane naloge z 
nalepkami. V tečaju angleščine se bomo naučili besede za hrano, v tečaju risanja pa se bomo odpeljali v vesolje: 
narisali bomo raketo.  
 
16. marca 2020 izide naslednja številka Cici zabavnika. 
 
Spletna stran: www.mladinska.com/cici zabavnik       
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