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Kristina Sabaliauskaitė

Petrova
imperatorica
Prevedel Klemen Pisk
Roman, 410 strani
Literarna zbirka Goga, 2021
ISBN: 978-961-277-311-3
Cena (trda vezava): 28,90 €

Piše se leto 1727. Ura bije devet zvečer. V času,
ko dvor spi, se najvplivnejša ženska Ruskega
imperija v predsmrtni vročici prepušča
spominom, precej drugačnim od zapisov v
zgodovinskih učbenikih.
Voltaire je njeno zgodbo imenoval »najbolj
neverjeten vzpon 18. stoletja« in v njej
prepoznal uresničenje Pepelkinih sanj. A
resničnost je bila daleč od pravljice: življenje
Marte Helene Skowrońske, ženske mnogih
imen in vlog, je bilo zaznamovano z nasiljem
časa in prostora. Petrova imperatorica,
zgodovinski roman litovske pisateljice Kristine
Sabaliauskaitė, opisuje nenavadno usodo
litovsko-poljske plemkinje, ki se je v zgodovino
zapisala kot prva ruska imperatorica Katarina
I. (1684–1727). Prvoosebno zapisani biografski
roman je nastal na podlagi avtoričinih večletnih
preučevanj zgodovinskih in literarnih virov ter
ohranjene Katarinine korespondence.
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Petrova imperatorica,
zgodovinski roman
litovske pisateljice
Kristine Sabaliauskaitė,
opisuje nenavadno
usodo litovsko-poljske
plemkinje, ki se je v
zgodovino zapisala kot
prva ruska imperatorica
Katarina I. (1684–1727).
Prvoosebno zapisani
biografski roman
je nastal na podlagi
avtoričinih večletnih
preučevanj zgodovinskih
in literarnih virov ter
ohranjene Katarinine
korespondence.

Emil Hakl

O starših in otrocih
Prevedla Nives Vidrih
Roman, 159 strani
Literarna zbirka Goga, 2021
ISBN: 978-961-277-305-2
Cena (trda vezava): 24,90 €

Po praških ulicah se sprehajata dve senci,
ki poskakujeta po pločniku v rumeni
svetlobi uličnih svetilk, ena visoka in druga
kratkonoga, z večno aktovko v roki. Oče
in sin merita korake in tketa zgodbe,
medtem ko se dan počasi nagiba h koncu.
Govorita drug mimo drugega, o vsem in o
ničemer, rečeta eno, a mislita drugo, skupek
navideznih banalnosti, drobnih zaupnosti,
anekdot, spominov in gostilniških opazk
pa počasi razkriva tisto, kar je med njima
dolgo ostalo neizrečeno. Konec dneva se
sprevrača v večer življenja: navidez lahkotna
odisejada po mestnih gostilnah postane
tako meditativni proces zbliževanja in
dialoško preigravanje večnih tem odraslosti,
odgovornosti in skrbi za prihodnost, v
katero je vpisana tudi neizbežnost staranja.

Po praških ulicah se
sprehajata oče in sin,
govorita drug mimo
drugega, o vsem in o
ničemer, rečeta eno,
a mislita drugo.
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Miha Mazzini

Kraj, kjer se izpolnijo
vse vaše želje

Roman, 159 strani
Literarna zbirka Goga, 2021
ISBN: 978-961-277-300-7
Cena (trda vezava): 24,90 €
Cena (mehka vezava): 19,90 €

Prizorišče novega romana Mihe Mazzinija
je manjše slovensko mesto, ujeto med
zasnežena gorovja – prostor, ki je obenem
povsod in nikjer, tako daleč, a vendar tako
blizu. Kot marsikje je finančna kriza tudi tu
pustila vidne posledice in zaostrila odnose
med prebivalstvom. Tisti, ki so lahko, so zato
odšli iskat srečo v tujino; preostali krožijo med
domom, gostilno in delom v tovarni za šivanje
avtomobilskih prevlek, ki vse težje tekmuje s
cenejšimi tujimi izdelki. A ko se zdi, da kraj (in
z njim Kraj) ne bo dočakal boljših dni, se zgodi
nepričakovano: ideja bibličnih razsežnosti, ki bi
v zameno za (simbolično?) žrtev lahko odrešila
celotno skupnost … Mazzinijev roman opisuje
prelom med dvema generacijama: tisto, ki
je vlagala v nepremičnine, in to, ki verjame v
simbolni kapital instant slave. Obe pa sta za
doseganje lastnih ciljev pripravljeni še prehitro
zastaviti svojo človečnost.
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Obstaja Kraj, kjer se lahko
uresničijo vse skrite želje.
Toda za kakšno ceno?

Prvi integralni prevod v slovenski jezik
Vseživljenjska mojstrovina enega največjih pesnikov
in spomenik svetovne književnosti vsebuje
366 pesmi, 317 sonetov, 29 kancon, 9 sekstin, 7 balad
in 4 madrigale na 1060 straneh. Gre za prvi prevod
celotne zbirke v slovenski jezik.
Prestižna izdaja dveh knjig v lični škatli
v prevodu Srečka Fišerja.
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Francesco Petrarca

Canzoniere
Prevedel Srečko Fišer
Poezija, 1060 strani
Literarna zbirka Goga, 2021
ISBN: 978-961-277-301-4
Cena (trda vezava + škatla): 69,00 €

Zbirka Canzoniere je eden
največjih spomenikov svetovne
književnosti in osrednje – bolj
ali manj vseživljenjsko – delo
znamenitega renesančnega pesnika
Francesca Petrarca. Integralna
dvojezična slovenska izdaja v dveh
zvezkih vsebuje 366 pesmi na več
kot 1000 straneh. Opremljena je z
uvodom, prevajalčevimi pojasnili in
izčrpnimi opombami.

Canzoniere (it. »pesmarica«,
znana tudi kot »razpršene
rime«) je znamenita zbirka
pesmi, ki je postavila merila za
vso prihajajočo poezijo, saj je
Petrarca prvi s suvereno gesto
opredelil lirsko introspekcijo kot
delo nenehnega uglaševanja
v trikotniku duša – kozmos –
beseda in dal temu iskanju
sozvočij dostojanstvo
vseživljenjskega poslanstva.
Nastanek zbirke je spodbudila
prav tako znamenita – in
neuslišana – ljubezen na prvi
pogled. To je poezija, ki ne
samo da je ustoličila Petrarcovo
muzo Lauro, temveč jo je (ob
Dantejevi Beatrice) vzpostavila
tudi kot nedosegljivi ideal,
ki je odločilno zaznamoval
razumevanje ljubezni in poezije v
novem veku.
Pesmi Canzoniere se odlikujejo
po gostih in prefinjenih
spletih zvočnih ponavljanj
in predstavljajo reinvencijo
ljubezenske lirike. Nekateri
jih berejo celo kot unitaren
»roman«, ki se odvije med
mladostno zablodo in njenim
preseganjem – takšno gledanje
so povzročile preureditve
besedila, ki jih je avtor opravil v
svojih poznejših letih –, drugim
pa je bliže pristop, ki vztraja
pri dojemanju zbirke kot večno
odprte govorice.
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Boris Kolar

Potopimo Islandijo!
Roman, 224 strani
Literarna zbirka Goga, 2021
ISBN: 978-961-277-299-4
Cena (trda vezava): 24,90 €
Cena (mehka vezava): 19,90 €

»Kako lepo je v družbi prijateljev potapljati
otoke po svetu.« Zwarteburen, majhno
mesto z občinsko upravo v Groningenskem
okrožju, se je stoletja uspešno ogibalo
zgodovini, dokler prebivalcev niso preplavili
zapozneli valovi finančne krize. Vlaganje v
tvegane banke ni obrodilo želenih sadov,
nasprotno, luknje v mestni blagajni bi lahko
resno ogrozile krhko ravnovesje strnjene in
utrjene zwarteburenske skupnosti! In ker je
politično pač osebno (pa tudi obratno), je vsak
izgubljeni cent iz skupne blagajne – ne glede
na to, v čigav žep je zares odromal – kolektivna
katastrofa. Zwarteburenčani se zatorej odločijo
»spremeniti zgodovino, taisto zgodovino, ki
bi jih povsem upravičeno prezrla«, pri čemer
pa bodo mimogrede preobrazili še geološko
podobo planeta. Odboru za izgubljene
priložnosti tako ne preostane drugega, kot
da napne jadra in krene maščevalni poti
naproti. Medtem pa ognjenik Eyjafjallajökull že
živahno brbota …

10

Prebivalci majhnega
mesta se odločijo
spremeniti zgodovino in
mimogrede preobraziti
še geološko podobo
planeta.

Fernando Pessoa

Sporočilo
Prevod, opombe in
spremna beseda Miklavž Komelj
Edina knjiga pesmi v
portugalščini, ki jo je
Pessoa objavil v svojem
življenju, je magična
konstelacija simbolov,
ki hoče premakniti
obstoječo realnost.

Poezija, 159 strani
Literarna zbirka Goga, 2021
ISBN: 978-961-277-305-2
Cena (trda vezava): 24,90 €

Sporočilo (1934) je »knjiga kristal«, tako
v svojih delih kot v celoti je mojstrovina
strukturacije in arhitektonike. Sporočilo je
tudi edina knjiga pesmi v portugalščini, ki
jo je Fernando Pessoa (1888–1935) objavil
v svojem življenju. V njej je portugalska
zgodovina uzrta kot zgodovina prihodnosti
v luči prerokb o duhovnem Petem imperiju
in vrnitvi izginulega kralja Sebastijana. Kako
da je pesnik, ki je nekoč napisal, da ima raje
vrtnice kot domovino, napisal tako knjigo?
Sam je začudenemu bralcu odgovoril:
»Sovpadla je, ne da bi to načrtoval ali o tem
vnaprej premišljeval […], z enim od kritičnih
momentov […] preoblikovanja nacionalne
podzavesti. Kar sem storil po naključju […], je
bilo začrtano z Ravnilom in Šestilom Velikega
Arhitekta.« Ko te pesmi upesnjujejo mit o
ponovnem prihodu Kralja, ta prihod same
priklicujejo; delujejo kot magična konstelacija
simbolov, ki hoče premakniti obstoječo
realnost, ko jo pesnik ravno v trenutku njene
največje negotovosti in kaotičnosti identificira
kot prerokovano Uro, iz katere prihaja
Zakriti – in tako ustvarja tudi mit o svojem
lastnem prihodu.
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Tanja Stupar Trifunović

Ure v materini sobi
Prevedel Dušan Šarotar
Poezija, 218 strani
Literarna zbirka Goga, 2021
ISBN: 978-961-277-295-6
Nagrada EU za književnost
Cena (trda vezava): 24,90 €

Preteklost je mogoče razumeti šele, ko
jo je mogoče tudi doživeti. Tako vsaj misli
pripovedovalka, ki se v želji, da bi za trenutek
ušla težavni sedanjosti in lažje napisala
svojo zgodbo, vrne v materino hišo. Ure v
materini sobi odštevajo čas med sedanjostjo
in preteklostjo, da hči spregovori z glasom
matere ter v njeni zgodbi prepoznava odsev
svoje. Meja med njima se zabriše, pripovedni
glas pa po koščkih sestavlja zgodbo o ženskah,
soočenih s težkimi življenjskimi odločitvami
v družbi in prostoru, kjer preživetje ni bilo
vedno lahko. Pripovedovalka se zatakne med
dvema življenjema in dvema državama, med
spominom in zgodovino ter med dvema
nedokončanima knjigama. Dvojnost, ki jo trga
narazen, skriva pod družbeno sprejemljivo
masko. Pisanje in literatura postaneta
edino pribežališče, kjer lahko razdvojeni jaz
postane eno.
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Ure v materini sobi
odštevajo čas med
sedanjostjo in
preteklostjo, da hči
spregovori z glasom
matere ter v njeni
zgodbi prepoznava
odsev svoje.

Andrej Blatnik

Trg osvoboditve
Roman, 286 strani
Literarna zbirka Goga, 2021
ISBN: 978-961-277-293-2
Cena (trda vezava): 24,90 €

Zgodba mladega para je le delček v mozaiku
tistih razburljivih časov, ko se je vsaj za
trenutek zdelo, da je mogoče čisto vse.
Tankočuten opazovalec je priča vrvenju
desetletij, v katerih se zvrstijo desetdnevna
vojna, spremembe političnega sistema in
etičnih norm, pa tudi preobrazbe nekoč
visokih idealov v njihova nasprotja.

21. junija 1988 se na
Trgu osvoboditve zgodi
protest proti političnim
aretacijam. In zgodi
se še veliko drugega:
mlad fant po nesreči
pohodi vrstnico, s čimer
sproži vez, ki bo – prek
vzponov in padcev –
trajala vse življenje.

Andrej Blatnik v romanu o slovenski
osamosvojitvi s prodornimi opazkami in
anekdotami razkriva zapletenost prehajanja
v čase, ko sanje sestopajo na trda tla
prostega trga dobrin in vrednot. Družinske
in družbene vezi pokajo pod pritiski, isti
ljudje se srečujejo v novih razvrstitvah
in vsak obraz zastavlja isto, neizrečeno
vprašanje: je po toliko preobrazbah, tudi
družbenih, ostalo še dovolj skupnega, ki bi
ohranjalo upanje na srečen konec zgodbe?
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Mirt Komel

Detektiv Dante

Kriminalni roman, 334 strani
Literarna zbirka Goga, 2021
ISBN: 978-961-277-291-8
Cena (trda vezava): 27,90 €

Detektiv Dante je predzgodba k Medsočju,
avtorjevemu detektivskem romanu, ki je požel
dobre kritike in navdušil zahtevnejše bralce
žanra, leta 2018 pa je bil tudi nominiran za
kresnika. Detektiv Dante, ki se odvija v Novi
Gorici in okolici, prikaže Erika Tlomma pred
njegovim zlomom in dogodki, ki so se odvili
v Medsočju, vendar ne več skozi njegove oči,
pač pa iz perspektive prvoosebne pripovedi
njegovega sodelavca Harisa Izmaila.
Če se je Medsočje zgledovalo po postmodernih
detektivkah, še zlasti pa tv-seriji Twin Peaks,
dobimo z Detektivom Dantejem, v katerem
se izvršijo trije umori zaporedoma, vpogled
v razvoj detektivskega žanra v malem, od
klasične angleške prek ameriške »trdokuhane«
detektivke vse do psihološko-detektivske
drame, kakršno utelešajo Komelu ljube avtorice,
kot so Patricia Highsmith, Donna Tartt, Gillian
Flynch in Tana French.
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Kdo je zagrešil kar tri
zaporedne umore na
Goriškem?

Jedrt L. Maležič

Napol morilke
Roman, 233 strani
Literarna zbirka Goga, 2021
ISBN:978-961-277-281-9

Roman opisuje usodo
treh generacij tržaških
Slovenk, ki zbežijo pred
fašizmom – najprej k
sorodnikom v Istro,
nato k neznanim
dobrotnikom v Maribor,
a pravega doma ne
najdejo več nikjer.

Cena (trda vezava): 24,90 €

Napol morilke je roman o treh generacijah
tržaških Slovenk. Zgodba spremlja njihov
nenadni pobeg pred fašizmom iz Trsta,
bivanje na odmaknjenem podeželju
v skupnem gospodinjstvu v Istri, ki
terja medosebne zaplete in naposled z
uničenjem oljčnega nasada sproži nadaljnji
beg v Maribor, kjer tri Zanutove sprejme
družina Gruden in jih nastani v lastnem
stanovanju. Najmlajša, Zorka, odrašča ob
zbadljivkah vrstnikov in postaja politično
vse zavednejša, medtem ko njena mama
Marina dočaka epilog z obiskom izginulega
moža Antona, končno zaživi na svojem
in sreča tržaškega begunca Gvida, ki ji
šele zares odstre grozote Slovencev pod
fašističnim režimom. V kontekstu današnjih
migracijskih zgodb roman kaže na precej
drugačen, morda strpnejši odnos Slovencev
do begunstva in domoljubja.
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Brina Svit

Ne želi si lahke poti
Roman, 113 strani
Literarna zbirka Goga, 2021
ISBN: 978-961-277-296-3
Cena (trda vezava): 24,90 €
Cena (mehka vezava): 19,90 €

Ko Brina Svit sredi noči pristane v
Thiruvanathapuramu, glavnem mestu Kerale na
skrajnem jugu Indije – Ne želi si lahke poti je
namreč resnična pripoved – in jo indijski šofer
pripelje skozi redke vasi in temačen gozd do
ajurdvedskega centra, kjer bo sledila zdravilni
kuri za bolečine v hrbtu, si ne predstavlja
najbolje, kaj jo čaka za velikimi železnimi vrati.
Modrost tisočletne medicine s svojimi
natančnimi zdravilnimi metodami in
obredi? Divja, tropska narava s stoletnimi
drevesi in obveznimi krokarji, ki se začnejo
glasno prerekati že ob zori? Kozmopolitska
druščina gostov, ki se prihajajo zdravit v
Keralo z vseh koncev sveta? In predvsem, po
nekaj brezskrbnih in idiličnih dnevih, še en,
nepovabljen gost: virus, ki v tistem času – v
začetku marca 2020 – še nima imena.
Kaj se zgodi, ko se nebo grozeče zatemni, ko
se zaprejo železna vrata zdravilnega centra
in njegovi gostje postanejo ujetniki in hkrati
osebe zgodbe, ki se odvija pred našimi očmi?
Ko se zdravljenje spremeni v grožnjo bolezni
in meditacijo o svetu, ki nikoli več ne bo tak,
kot je bil.
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Ko se Brina Svit znajde
na jugu Indije, ne more
vedeti, kaj jo tam čaka
in kaj se bo zgodilo, ko
bo z nekaj tujci zaradi
pandemije postala
ujetnica zdravilnega
centra sredi tropskega
gozda.

Nora Verde

O ljubezni, batinah
in revoluciji

Kratka proza, 117 strani
Literarna zbirka Goga, 2021
ISBN:978-961-277-292-5
Cena (trda vezava): 24,90 €

V kratkoprozni zbirki O ljubezni, batinah in
revoluciji (Sandorf, Zagreb 2016) se avtorica
ukvarja z drobnimi zgodbami, večinoma
iz sodobnega hrvaškega vsakdana, v
katerih obravnava teme prikrite revščine,
norosti, uličnega boja mlade aktivistke
proti desnim skrajnežem. Vse zgodbe
so izpisane s pozicije tistih, ki se upirajo
samoumevnosti patriarhalnega nasilja in
družbeni neobčutljivosti. Vendar junakinje
ne ostajajo na obrobju, saj jih avtorica
vrže v samo središče boja. One so tiste, ki
dobivajo udarce, a hkrati sprožajo revolucije,
četudi na videz majhne in neopazne. Nora
Verde precizno, humorno in pretresljivo
oriše pristne portrete mlade anarhistke,
aktivistke, upokojene pomožne kuharice,
trmoglave deklice, učiteljice, ki izgublja
razum, lezbijke, utrujene od vsakodnevnega
boja in desetletij trajajočega razkrivanja.

Drobne zgodbe junakinj
iz sodobnega hrvaškega
vsakdana, ki se upirajo
samoumevnosti
patriarhalnega nasilja in
družbeni neobčutljivosti.
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Dušan Šarotar

Zvezdna karta
Roman, 168 strani
Literarna zbirka Goga, 2021
ISBN: 978-961-277-312-0
Cena (trda vezava): 24,90 €

Ko so leta 1944 iz Sobote deportirali vse
Jude, so bili med njimi tudi Roža, Evgen in
Franjo, ki se je edini vrnil. Zgodbo njihovega
trpkega, nikoli uresničenega življenja
pripoveduje služkinja Žalna, Dušan Šarotar
pa jo zapisuje z izbranimi, natančnimi, iz
spomina izklesanimi besedami in jo bolj kot v
zgodovinsko fresko uokvirja v liso, ki nastane,
ko dlan obriše roso z mrzlega stekla. To je
povest o dobrih ljudeh, ki jih ni več, zato
lahko živijo samo še v besedah in predmetih,
a tudi zgodba o večno melanholični panonski
pokrajini, v katero sta zgodovina in njen
zločin zarezala strašno rano.
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Ko so leta 1944 iz Sobote
deportirali vse Jude, so bili
med njimi tudi Roža, Evgen
in Franjo, ki se je edini vrnil.
Njihovo zgodbo – zgodbo o
dobrih ljudeh, melanholični
pokrajini in zločinu, ki jo
je zaznamoval za vedno –
pripoveduje služkinja Žalna.

Giambattista Basile

Zgodba zgodb
Prevod: Ana Duša in Irena Duša Draž
Ilustracije: Damijan Stepančič
ISBN: 978-961-277-331-1
Cena (trda vezava): 28,90 €
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Prva evropska zbirka
pravljic, jezikovno
bohotna, mesena, a
tudi grenko začinjena
z zavedanjem,
da ljudje raje
verjamemo v obstoj
govorečih grmov
kot v smiselnost
učenjakovih besed.

Zgodba zgodb je duhovita in ostra kritika družbe 17. stoletja, ki jo je
Neapeljčan Giambattista Basile (1566–1632) skozi lastno življenjsko
izkušnjo poznal od »ljudske baze« do dvorskih višav. V združitvi teh
dveh svetov je nastala prva evropska zbirka pravljic, jezikovno bohotna,
mesena, a tudi grenko začinjena z zavedanjem, da ljudje raje verjamemo
v obstoj govorečih grmov kot v smiselnost učenjakovih besed.
Brata Grimm sta v njem videla ideal; B. Croce zadnjega vélikega
renesančnega novelista in velikana italijanskega baroka; I. Calvino
čudaškega sredozemskega Shakespearja. Basile ni avtor za otroško
publiko, bo pa zbirka bolj zabavala tiste, ki se strinjajo z njegovo
trditvijo, da ima človek v tej greznici od sveta toliko, kolikor mu uspe
prigristi z lastnimi zobmi.

Mojca Kumerdej

Gluha soba

foto Jože Suhadolnik

Zbirka esejev, 173 strani
Literarna zbirka Goga, 2022
ISBN: 978-961-277-330-4
Cena (trda vezava): 24,90 €

Gluha soba je, kot beremo v slovarju, izoliran in
zaščiten prostor, ki se v bolnišnicah uporablja
za osamitev okuženih bolnikov in za intenzivno
terapijo, najpogosteje pa je to prostor, namenjen
snemanju, s posebno oblogo, ki ščiti pred hrupom
in duši neželeno odmevanje. Tako zgodbe,
zbrane v tej knjigi, prisluškujejo neslišnemu glasu,
fantomskemu odmevu, šumenju v ušesu, kot bi
zares odmevalo samo v nas. Gluha soba je veselo
oznanilo iz krasnega novega sveta, ki nam ga je
predstavil Huxley, pa vendar povsem drugačnega,
ki ga običajno oko še ni videlo, čeprav so
njegovi obrisi in sence vedno bolj razvidni;
pripovedovalsko očišče je zamaknjeno, a skrajno
izostreno, in natančno ter dosledno popisuje
notranji svet junakov tukaj in zdaj. To so veličastne
podobe iz sanj, o katerih nam je nekoč že poročal
Cankar. Še več, pripovedi, ki nam jih mojstrsko
ubeseduje Mojca Kumerdej, niso zgolj pisateljsko
dovršene, ampak so s svojim sporočilom, uvidom
in korenitostjo tudi preroške. Pisateljica nam v
svojem brezkompromisnem pisanju, ki razkriva
grozo in sanje, podaja kodiran ključ do nebes in
pekla, če se pri tem spomnimo samo velikega
Emanuela Swedenborga. Mojca Kumerdej je
izpisala pretresljivo, tudi srhljivo in strašno knjigo,
a nenavadno globoko in lepo, kot bi nas vabila in
opogumljala, naj nas ne bo strah vsega novega,
hkrati pa pred nas postavlja najvišjo zahtevo, kako
ohraniti lepo in dobro v človeku. Lov na duše se je
zares začel. Prvo poročilo je že tu.
Dušan Šarotar
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Zgodbe Mojce
Kumerdej izostreno in
dosledno popisujejo
notranji svet junakov,
obenem pa s svojimi
brezkompromisnimi
uvidi preroško
razkrivajo tudi srhljive
skrite sanje in grozo
sveta, v katerem je
najteže – a tudi najbolj
pomembno – ohraniti
lepo in dobro v človeku.

foto Jože Suhadolnik

Goran Vojnović

Zbiralec strahov
Zbirka esejev, 173 strani
Literarna zbirka Goga, 2022
ISBN: 978-961-277-330-4
Cena (trda vezava): 24,90 €

Vojnovićeve zgodbe o otroštvu, družini,
preteklosti, nostalgiji in svetu kratkega
spomina in dolgih zablod močno
presegajo format esejev, zapisov in
avtobiografij: te zgodbe sledijo toku
spomina, njegovi razdrobljenosti in
dvoumnosti. V interpretaciji Gorana
Vojnovića spomin resnično postane
simfonični orkester, tako spomin sicer
določa njegov prvi veliki teoretik Maurice
Halbwachs. Bralec sedi na obali zgodbe,
začaran nad tokom, igro svetlobe, zvoki,
trajanjem in spremembami. Knjiga za
dolgo in ponovno branje.
Svetlana Slapšak

V svojih mojstrskih
in iskrenih esejih se
Goran Vojnović z eno
nogo vrača v otroštvo
in izgubljeno domovino,
kjer spozna, da lahko
svoje strahove in
občutke nepripadnosti
preseže, če najde
možnost za sobivanje.
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nominacija
kresnik 2017
nominacija
kresnik 2019

v izboru za
knjigo leta 2021

Tadej Golob

Virus
Kriminalni roman, 500 strani
Literarna zbirka Goga, 2020
ISBN: 978-961-277-275-8
Cena (trda vezava): 37,90 €
Cena (mehka vezava): 22,90 €

»Ko pride virus, začnejo Slovenci
tekmovati z njim. Lahko potegneš virus iz
Slovenca, ne moreš pa potegniti Slovenca
iz Virusa.«
Marcel Štefančič, jr.
»Kot verjetno še marsikateremu zvestemu
bralcu Goloba mi bo ob natisu romana
Virus vseeno, ali pandemija razsaja še
naprej. Ob takšnih knjigah se vsi z lahkoto
samoizoliramo.«
Sebastian Cavazza

Ali ni vsako naše
dejanje, tudi kriminalno,
samo sledenje osnovni
življenjski matrici?
Vsako zlo posledica
nekega prejšnjega zla,
okužbe z njim?

»Tako pri zahtevnih vzponih v slovenskih
gorah kot v najtrših razmerah himalajskih
osemtisočakov je Tadej zanesljiv soplezalec
in tovariš. Skratka, Tadej Golob je človek,
na katerega se lahko zaneseš. In na
njegovo zgodbo tudi.«
Viki Grošelj
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Mirana Likar

Pripovedovalec
Roman, 287 strani
Literarna zbirka Goga, 2020
ISBN: 978-961-277-294-9
Cena (trda vezava): 24,90 €
Cena (mehka vezava): 19,90 €

Junak romana, ki ob koncu življenja
svojo zgodbo pripoveduje zvesti
poslušalki, je zamenjal več imen,
uniform in položajev, znašel se je na
frontah in v taboriščih, bil je ujetnik,
ljubimec in zasliševalec. V vrtincu
zgodovine je tako rekoč nehote
prevzemal različne identitete, ki
so ga v vojni s prisegami vezale na
nasprotujoče si strani in s tem krojile
razburkano usodo posameznika, ki
se je želel samo živ in zdrav vrniti
domov. Ki tako kot drugi noče biti
pozabljen. Pripovedovalec je zato tudi
roman o iskanju svobode in o intimni
zavezanosti življenju, ki je nenehno
na preizkušnji. Kot pa protagonistova
neverjetna, ganljiva pripoved jasno
pokaže, je preživetje včasih odvisno
tudi od prave (ali predvsem dobro
povedane) zgodbe in pripravljenosti,
da ji nekdo prisluhne.

finalist nagrade
kresnik 2021
nominacija za
Cankarjevo nagrado
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Junak romana, ki je
v vrtincu zgodovine
zamenjal več identitet
in vlog – bil je
vojak na različnih
straneh, ujetnik,
ljubimec, zasliševalec –
pripoveduje svojo
neverjetno zgodbo o
preživetju.
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