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Ali boma ye! (Goga, 2013)
978-961-277-041-9
Svinjske nogice (Goga, 2019)
978-961-277-221-5

nagrada
kresnik 2010
nominacija za
nagrado kresnik 2014
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Tadej Golob (1967) je eden najbolj samosvojih slovenskih
avtorjev s tematsko raznolikim naborom del. Med pisci
se je pojavil s knjigo Z Everesta (2000), v kateri popisuje
smučanje Dava Karničarja z najvišje gore sveta, na vrh
katere se je povzpel tudi sam, nadaljeval pa z biografijami
Petra Vilfana (2004), Zorana Predina (2009) in Gorana
Dragića (2015), Milene Zupančič, Petra Čeferina, Alenke
Bratušek (2018), z romanoma za mladino Zlati zob
(2011) in Kam je izginila Brina? (2013) ter z romanoma
za odrasle Svinjske nogice (nagrada kresnik 2010) in Ali
boma ye! (nominacija za kresnik 2014). Serija kriminalk
s Tarasom Birso v glavni vlogi, ki se je začela z romanom
Jezero (nominacija za kresnik 2017), se zgleduje po
skandinavskem tipu kriminalk. Predvsem po tistih, ki jih
pišejo novinarji in med vrsticami razkrivajo manj znane
plati družbe, v kateri živimo.

Tadej Golob

Koma
Roman

Taras Birsa, višji kriminalistični inšpektor Policijske uprave Ljubljana, se
zbudi iz kome in ne ve, kaj ga je pripeljalo vanjo. Padel naj bi z grebena
Polhograjske grmade, priljubljene izletniške točke Ljubljančanov, kamor
je šel na popoldanski tek. Med okrevanjem – polomil si je dvanajst kosti,
od tega vsa vratna vretenca in utrpel krvavitve v možganih – skuša
sestaviti dogajanje zadnjega poletja in primera, za katerega je bil
zadolžen in je očitno padel na sodišču. Obenem vse bolj spoznava, da bi
ta primer in njegova nesreča lahko bila povezana. Po Sloveniji razsajata
avtoritarna oblast in koronavirus.

Jezero (Goga, 2017)
978-961-277-237-6
Leninov park (Goga, 2018)
978-961-277-209-3
Dolina rož (Goga, 2019)
978-961-277-237-6
Virus (Goga, 2020)
978-961-277-275-8

nominacija
kresnik 2017

nominacija
kresnik 2019

v izboru
za knjigo
leta 2021
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Jedrt Maležič

Zaprto
zaradi
inventure

Jedrt L. Maležič (1979) je pisateljica
in književna prevajalka iz angleščine
in francoščine. Leta 2016 je izdala
kritiško dobro sprejeti kratkoprozni
zbirki Težkomentalci (nominacija za
najboljši prvenec) in Bojne barve
(nominacija za nagrado novo mesto).
V letu 2018 je izšel roman Vija
vaja ven, sledile so Napol morilke
(Goga, 2021).

Roman

Zaprto zaradi inventure je roman o lezbični ločitvi,
o skrbništvu in zapletenem razhajanju prvoosebne
pripovedovalke in Aline. Alina jo zapusti zaradi zveze
s heteroseksualnim moškim. Zgodba se razodeva
»vzvratno«, od popolnega razpada odnosa, odvzema
skrbništva in postcovidne depresije zapuščene
partnerke, ki začenja konzumirati prevelike količine
marihuane in se druži samo s prekupčevalko, ki jo
kliče Parkeljc, do skoraj idilično nezmotljive lezbične
zaljubljenosti in idealistične bitke za enakost v svetu
heteroseksualnih staršev in parov.
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Napol morilke
(Goga, 2021)
978-961-277-281-9

Agata Tomažič

Čmrljev
žleb
Roman
Spremna beseda: Maja Novak

Agato Tomažič so bralci najprej spoznali
prek njenih novinarskih besedil, objavljenih
v edicijah časopisne hiše Delo. Izdala je
štiri leposlovne knjige – zgodbe Česar ne
moreš povedati frizerki (Goga, 2015), Zakaj
potujete v take dežele? (CZ, 2016, nagrada
krilata želva), roman Tik pod nebom (Goga,
2017) in zbirko kratke proze Nož v ustih
(Goga, 2020) ter je soavtorica Blodnika po
Istri (Društvo za dolgovezenje, 2019).

Čmrljev žleb je roman, katerega
glavni junaki so člani družine
Flajs in prebivalci vasi Strmčnik,
kjer ima omenjena družina
čudovit majhen hotel. Vsi so
zelo srečni, gostje pa izjemno
zadovoljni – vsaj na površini je
videti tako …
Ko nedeljsko kosilo prekine
novica, da so našli truplo zeta
matriarhinje Vere, ki vodi
mondeno naselje, začnejo
iz omare padati okostnjaki.
Največjega skriva Vera – saj
je menda jasno, da je lahko
uspešna gospodarica zato,
ker je pred njo pomrla vrsta
patriarhalnih moških.

Kriminalni roman
odlikujeta smisel za
humor ter vrhunski
opisi ozračja
zatohlih odnosov v
zlahka prepoznavni
vasici, ki pa nosi
čudaško ime –
Čmrljev žleb.

Česar ne moreš
povedati frizerki
(Goga, 2015)
978-961-277-095-2
Tik pod nebom
(Goga, 2017)
978-961-277-186-7
Nož v ustih
(Goga, 2020)
978-961-277-254-3
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Andraž Rožman

Titov sin
Roman
Spremna beseda: Igor Okorn

Glavni junak Frenk nagovarja Klemna, naj napiše njegovo biografijo, saj meni, da ima
izjemno atraktivno življenjsko zgodbo. In res: pripoveduje mu neverjetno zgodbo o
svojem zapletenem otroštvu, izkušnjah s psihiatričnimi ustanovami, življenju na cesti,
poslovnih podvigih, megalomanskih načrtih, sanjarijah …, medtem ko se njegovo
stanje spreminja in na trenutke precej niha. Ves čas išče dva ideala – resnico o očetu,
ki ga ni nikoli poznal, in ljubezen z žensko. Ti iskanji se prepletata skozi celoten roman,
a se mu ideala ves čas izmikata, zato si ju mora zamišljati (ali domišljati). Verjame, da
je njegov oče Tito, na koncu romana pa se razkrije presenetljiva resnica.

Klemen to zgodbo pripoveduje svojemu psihoanalitiku,
a zraven počasi odstira tudi svoje stiske, ki včasih niti
niso zelo različne od Frenkovih …

Andraž Rožman je povezan z
novinarstvom, v katerem sta ga od
nekdaj najbolj privlačila reportaža in
intervju, predvsem pa zgodbe ljudi,
katerih glas ni slišan. Avtobiografski
roman Trije spomini, njegov knjižni
prvenec, je bil nominiran za nagrado
kresnik.

Trije spomini
(Goga, 2019)
978-961-277-225-3

nominacija
kresnik 2021
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Andrej E. Skubic

Pa čeprav buldožer
Roman

Taras Kalan, pisatelj in zazdravljeni alkoholik, s katerega nekoč uspešno kariero gre navzdol, dobi
zaposlitev v podjetju nekdanjega sošolca. Sodeluje v mednarodnem projektu razvoja nove
generacije računalniških iger. Kot mojster kreativnega pisanja ima nalogo, da pomaga pri razvoju
prepričljivih umetno inteligentnih igralnih likov, s katerimi bo lahko v okolju virtualne resničnosti
vsak igralec ustvarjal lastne virtualne zgodbe ali preprosto igral kratkočasno igro vzporednega
navideznega življenja.
Kot je vajen že iz svojega pisateljskega dela, svoje umetne like utemelji na nekaterih resničnih osebah
iz lastnega življenja od mladostnih let naprej, med drugim na ženi Maji. Ko ob soočanju s temi liki
raziskuje posamične nevralgične točke iz lastne življenjske zgodbe, vse globlje tone v virtualni svet …
Roman poleg Tarasove življenjske zgodbe raziskuje tudi vprašanja vloge in prihodnjega razvoja
književnosti in človeka v času spreminjajočih se tehnologij.
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Miha Mazzini

Osebno
Roman

Prvoosebni pripovedovalec se
spomladi leta 2020 znajde v čustveni
luknji – partnerka ga je zapustila
šestkrat zapored. Mučijo ga more,
nesmiselni prizori, ki ga pričnejo
spreletavati tudi čez dan in so
nedvomno povezani z njegovim
otroštvom. Prijatelji odkimavajo nad
njegovim stanjem in vsakdo ima svoj
predlog za čudežno rešitev: od hoje po
žerjavici prek desetdnevnega klečanja
pri budistih in šamanskih ritualov do
hoje po Jakobovi poti. Pripovedovalec
s prezirom skeptika vse odklanja, a ko
zaradi covida zaprejo družbo in obtiči
doma, uvidi, da mora nekaj storiti,
drugače se mu bo zmešalo. Predloge
zapiše na list in jih sklene izvesti čisto
vse. Loti se jih kar po vrsti. Z mnogimi
zadregami se odpravi na potovanje
znotraj pandemičnih časov, hkrati pa
potuje tudi v svoje lastno otroštvo, da
bi prišel do vira čudnih spominov in
meditira o odnosih, da bi prišel do dna
skrivnosti srca.
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Če ti ni kaj prav, se pa izseli! (Goga, 2011)
978-961-277-016-7
Samo smeh nas lahko reši (Goga, 2014)
978-961-277-084-6
Skrivnost našega uspeha (Goga, 2027)
978-961-277-181-2

Miha Mazzini je pisatelj, avtor številnih leposlovnih
knjig in priročnikov, scenarist, režiser, računalniški
strokovnjak ter dobitnik številnih mednarodnih
nagrad. Končal je podiplomski študij scenaristike
na The University of Sheffield, Anglija. Je doktor
znanosti (program Antropologija vsakdanjega
življenja, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana).
Njegova literarna dela so bila prevedena v številne tuje
jezike pri največjih evropskih in ameriških založbah.

Izbrisana (Goga, 2014)
978-961-277-078-5

Pohlep (Goga, 2018)
978-961-277-203-1

Otroštvo (Goga, 2015)
978-961-277-096-9

Funny (Goga, 2019)
978-961-277-226-0

Zemljevidi tujih življenj
(Goga, 2016)
978-961-277-135-5

Kraj, kjer se izpolnijo vse vaše želje
(Goga, 2021)
978-961-277-313-7

nominacija
kresnik 2015

nominacija
kresnik 2017

nagrada
kresnik 2016
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Mirt Komel (r. 1980 v Novi Gorici)
je pisatelj in filozof, predavatelj
in raziskovalec na Fakulteti
za družbene vede in na Filozofski
fakulteti. Je avtor številnih
znanstvenih monografij (Poskus
nekega dotika, Sokratski dotiki,
Giljotina duha, Twin Peaks in
postmodernizem), njegova
literarna dela pa segajo od dram
in dramskih pesnitev
(Mes(t)ne drame,
Luciferjev padec) do potopisov
(Sarajevski dnevnik, Kahirske
kahesije). Pianistov dotik (2015)
je njegov romaneskni prvenec,
Medsočje (2018) njegov drugi
roman, Detektiv Dante (2021) pa
tretji. Pianistov dotik in Medsočje
sta bila, vsak v svojem letu izida,
nominirana za nagrado kresnik in
se tudi uvrstila v finale.

Mirt Komel

Akiles
Roman

Akiles je modernistični roman, ki se zgoščeno
odvije v štirindvajsetih urah od jutra do jutra,
umeščen je v paralelni svet Ljublabljane
(prestolnice republike Zlovenije), ki jo doleti velika
Vstaja, okoli katere se vrti celodnevno dogajanje
(kritična družbeno-politična nota). Podan je s
treh različnih perspektiv protagonistov (anarhista
Lea, njegove punce Dee in njenega profesorja
komparativistike), katerih usode se stikajo, tipajo,
križajo in trkajo druga na in ob drugo, nakazujoč
serijo skrivnostnih ugank, ki jih mora bralec
dešifrirati sam.

Pianistov dotik (Goga, 2015)
978-961-277-132-4
Medsočje (Goga, 2018)
978-961-277-225-3
Detektiv Dante (Goga, 2021)
978-961-277-291-8

finalist za nagrado
kresnik 2016
finalist za nagrado
kresnik 2019
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Mirana Likar

Osem
brontozavrovih
kosti
Zbirka kratke proze

Mirana Likar je avtorica kratkoproznih
zbirk Sobotne zgodbe (2009), Sedem
besed (2012) in Glasovi (2015),
romana Babuškin kovček (2017)
ter novele Bibavica (2019). Njen
prvenec je bil nominiran za nagrado
fabula, številne zgodbe pa so bile
nagrajene na natečajih in vključene
v mednarodne antologije, med
drugim v Best European Fiction.
Pripovedovalec (2020), njen drugi
roman, je bil nominiran za nagrado
kresnik in Cankarjevo nagrado.

Zbirka kratke proze Osem brontozavrovih kosti govori, tako
kot naslovna zgodba, o iskanju posameznikove identitete
in okoliščinah, v katerih se ta izgrajuje. V zgodbah, ki se
dogajajo v sodobni Evropi, Ameriki in na Balkanu, srečamo
brezposelne mlade ljudi, ki bi radi na zahod, take, ki
so na zahodu, pa se spotikajo ob zahteve sodobnega
velemestnega življenja, ljudi srednjih let, ki so zaradi
nekega zunanjega vzroka ali pa le kaprice prestopili meje
vsakdanjosti, starce, ki se sprašujejo, kdo so, od kod prihajajo,
zakaj se je vse zgodilo, kot se je in kaj zdaj, ko ni več časa,
otroke iz disfunkcionalnih družin, za katere se avtorica boji in
ki bodo očitno šli po poti starejših protagonistov iz zgodb v
zbirki. Vse osebe stopajo na prizorišče v usodnem trenutku,
ki jih je ali pa jih še bo zaznamoval. Zgodbe ne dajejo
odgovorov, ampak zastavljajo vprašanja, na katera bodo
morali odgovoriti bralci sami. Dogajalni čas obsega konec
20. in začetek 21. stoletja.

finalist za nagrado
kresnik 2021
nominacija za
Cankarjevo nagrado
Pripovedovalec
(Goga, 2020)
978-961-277-294-9
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Boris A. Novak

Svoboda
je glagol
Pesniška zbirka

Pesem Svoboda je glagol je v preteklem letu postala himna petkovih
protestnikov, a hkrati je še veliko več. V zbirki Svoboda je glagol
je nekaj protestnih pesmi, še več pa pesmi o smrti, o minevanju,
bolečini ob izgubah, ki smo jih številni kruto občutili v teh težkih letih.
Tu so žalostne pesmi o množičnem umiranju, tu so nekrologi, napisani
ob smrtih znancev, prijateljev, vzornikov. To je kruta, a tudi svetla,
mojstrska poezija, ki ne bo pustila nikogar hladnega.

knjiga leta 2017,
velika nagrada
Slovenskega
knjižnega sejma
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Definicije
(Goga, 2013)
978-961-277-039-6
Vrata nepovrata,
epos v treh knjigah
(Goga, 2018)

Lunin koledar
(Goga, 2020)
978-961-277-249-9

Boris A. Novak (r. 1953) je pesnik, dramaturg, urednik, esejist, prevajalec
in literarni teoretik. Velja za enega najpomembnejših slovenskih pesnikov,
mojstra pesniških oblik, ki je od svojih avantgardnih začetkov do danes
preizkusil ogromen nabor oblik iz evropske tradicije, precej pa jih je izumil
tudi sam. S svojo poezijo sledi maksimi, da »pomen zveni in zven pomeni«,
načelo, ki jo uveljavlja tudi v svoji poeziji za otroke, dramatiki in prevodih.
Izdal je že več kot petdeset knjig, številne so prevedene v tuje jezike (v
knjižni obliki objavljene v ZDA, Franciji, na Hrvaškem in v BiH).
Aprila 2017 je izšla tretja, zadnja knjiga več kot 40.000 verzov obsežnega
epa Vrata nepovrata, ki velja za Novakov opus magnum. Nedolgo zatem
je bil profesor Novak imenovan za izrednega člana Slovenske akademije
znanosti in umetnosti v razredu za umetnosti.
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Lucija Stepančič

Adolf in Eva
Operetni roman
Spremna beseda: Ana Geršak

V vzporedni resničnost Adolfa
in Eve se druga svetovna vojna
ni zgodila. Upokojeni Adolf
Hitler se počuti neizpolnjenega,
poleg putike in demence pa ga
muči tudi slaba vest: svojega
življenja ni posvetil domovini,
ampak trapasti Evi Braun. V
bifeju Lili Marlene premleva
svoje frustracije, družbo mu
delata soseda Hermann Göring
in Josef Goebbels. Medtem
pa se v prazno Hindenburgovo
stanovanje vseli skrivnostni
priseljenec, hedonistični Josip
Broz Tito. Eva Braun je kmalu
nesmrtno zaljubljena … In tako
se stari kameradi odločijo, da bo
treba napraviti red.

Operete prinašajo
tri variacije na temo
popolne zblojenosti:
v eni je Adolf zguba,
v drugi lenuh in v
tretji blefer.

Lucija Stepančič je restavratorka, literarna kritičarka,
avtorica številnih slikanic in stripovskih romanov,
njena zbirka kratke proze Prasec pa tak (2008) je bila
nominirana za nagrado fabula, zbirka Tramvajkomanda
(2016) za nagrado novo mesto, njen roman V četrtek
ob šestih (2011) za nagrado kresnik, roman Naj me kdo
zbudi (2019) pa za Cankarjevo nagrado.

nominacija za
Cankarjevo nagrado
nominacija za nagrado
kritiško sito
Naj me kdo zbudi
(Goga, 2020)
978-961-277-256-7
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0,86 cm

Ivana Djilas

Pogum(na)
Roman

Pogum ni to, da te ni strah, da zmagaš in si najboljši. Pogum je, da
vztrajaš, ostaneš, zdržiš, preživiš. Pogum utruja in postara.
Knjiga opisuje kompleksno življenje avtoričine družine, življenje njenih
»drugačnih« sinov – dečka s posebnimi potrebami in posvojenega
temnopoltega sina. Opisuje večne teme bolečine, smrti, ljubezni …
skozi prizore živahnega družinskega življenja. Napornega, a polnega
svetlobe in kreativnosti. Navdihujoče branje, ki je vsaj malo tolažilno –
perfektne družine, pa če so še tako srečne, ne obstajajo.
Knjigo spremljajo fotografije Petra Uhana.

Ivana Djilas je gledališka
režiserka, publicistka in
občasno kolumnistka
Mladine. Je ekonomska
migrantka, umetnica,
žena sa karijerom,
feministka, dolgoletna
doktorska študentka,
prekarna delavka, lastnica
magisterija in priznanih
umetniških del, romana
Hiša, stanovanja in kredita.
Še zmeraj je prvič poročena,
mama posvojenega
temnopoltega otroka
in otroka s posebnimi
potrebami, glasna, z viškom
kilogramov. Ustvarja
gledališke predstave in piše
o enakosti, stereotipih in
sprejemanju drugačnosti.
Pogumna je samo, ko je v
to prisiljena.
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Marko Sosič

Osamljene
ljubezni
Zbirka kratke proze
Spremni esej: Dušan Šarotar

Osamljene ljubezni so zadnja, nedokončana
zbirka kratke proze velikega slovenskega
prozaista Marka Sosiča, ki nas je zapustil pred
skoraj letom dni zaradi težke bolezni. Kljub
melanholičnemu naslovu so to res predvsem
zgodbe o ljubezni, naklonjenosti, svetlobi, ki
prihaja tudi iz onostranstva. V njih srečamo
tipične Sosičeve junake – tržaške Slovence,
ki nosijo rane še iz časov fašizma pa tudi
moro sodobnih nacionalizmov in zavest o
osamljenosti, čeprav je matična domovina tako
blizu. Zbirko, ki je bila delno objavljena že v
nadaljevanjih v Primorskem dnevniku, odlikujeta
prefinjen slog in čut za poetično.
Nedokončano zbirko dopolnjuje dolg poetičen
esej pisatelja Dušana Šarotarja, avtorjevega
bližnjega prijatelja, s katerim pa sta si delila tudi
podoben občutek za poezijo in presežno.

Pisanje Marka Sosiča (1958–2021) prepoznamo
po poetičnosti, topli empatiji in boleči
razprtosti za mejna stanja človekovega duha.
Svoje mesto na literarnem parnasu si je
zagotovil že z romanesknim prvencem Balerina,
Balerina (1997), sledili so še trije romani in
dve zbirki kratke proze, ki so bili nominirani
za najpomembnejše nagrade in doživeli več
prevodov v tuje jezike.
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Kruh, prah
(Goga, 2018)
978-961-277-220-8
Tito, amor mijo
(Goga, 2020)
978-961-277-251-2

Goran Vojnović

Zbiralec strahov
Zbirka esejev

Moj prijatelj Goran Vojnović se ponovno podaja na odpravo po
neraziskanih širjavah Debeljakove mitološke Atlantide. Ob sprevidu
svoje nostalgije za jugoslovanskim prostorom v nasprotju z očetovo
nostalgijo za časom se Goran tokrat raziskovanja loteva s starim
očetovim zemljevidom v žepu ter se vrača v lastne fantovske negotovosti
in strahove, k prvotnemu kriku svoje nostalgije, nepripadnosti novemu
prostoru, ki ga je izoblikoval novi čas. Vse od tam, od srednješolskega
plesa na bežigrajski gimnaziji, premore neprilagojeni in nepripadajoči
mali Goran zdaj izkušenega vodnika, ki se istoveti zgolj z lastno
neistovetnostjo – odraslega sebe, ki ga bo skozi širjave Atlantide
popeljal s spodbudnimi besedami: »Vse bo v redu.«
Boris Dežulović

»Z leti vse bolj
ugotavljam, da sem
otrok tranzicije.
Bolj kot bi si to
želel, me je namreč
zaznamovala večna
začasnost, tako tista
v našem stanovanju
kot tista zunaj njega.
Odraščal sem v
nedokončanem, večno
prenavljajočem se
svetu in nedokončanost
mi je postala domača.
Moj svet je svet, ki
se šele gradi, šele
oblikuje. Dokončnost
me, naj mi je to še tako
težko priznati, straši.
Dokončnost mi je tuja.«

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
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Giambattista Basile

Zgodba zgodb
Prevod: Ana Duša in Irena Duša Draž
Ilustracije: Damijan Stepančič

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.
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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.

Mojca Kumerdej

Gluha soba
Kratka proza

Zgodbe Mojce Kumerdej 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
ga običajno oko še ni videlo, čeprav so njegovi
obrisi in sence vedno bolj razvidni. Te zgodbe
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.

Do tistega poznega
petkovega popoldneva sem
verjela, da sem nedotakljiva.
Da so strahovi, bolezni,
tesnobe in nevarnosti za
druge in ne zame. Ko se
ozrem v preteklost, vidim
žensko poznih tridesetih
let, močno, neranljivo,
rahlo arogantno, ki v svoji
okolici ne sliši in ne opazi
sporočila: svet je lahko
nevaren, svet je poln razpok
in doslej si imela srečo, da
ni nobena zazijala v tvoji
bližini.

foto Jože Suhadolnik
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Sjón

Tvoje oči so
me videle
Roman
Prevod: Andrej Pleterski

Roman vodilnega sodobnega islandskega prozaista nosi
podnaslov Ljubezenska zgodba. Ta se začne v času druge
svetovne vojne v Nemčiji, v fiktivnem mestu Kükenstadt.
Nekega dne so lastniki gostilnice prisiljeni sprejeti pod svojo
streho pobeglega Juda, Lea Loeweja. Leo, ki je pobegnil iz
koncentracijskega taborišča, je bolj živ kot mrtev, zanj pa skrbi
mlada služabnica Marie-Sophie. Ko njen zaročenec izve, kdo je
v njeni oskrbi, jo osumi nezvestobe in jo v navalu jeze posili. Ko
se Leo prebudi, ji razkrije, da ni bil ves čas v nezavesti – da bi jo
potolažil, pokaže Marie Sophie vsebino majhne škatlice, svojega
edinega zaklada: živo glino. Skupaj iz nje oblikujeta dojenčka.
Tvoje oči so me videle je prvi roman v žanrsko raznoliki triologiji
CoDex 1962, ki spremlja zgodbo glinenega človeka Josefa
Loeweja – od spočetja do 21. stoletja. CoDex 1962 črpa iz
tradicije ustnega pripovedovanja, iz sag, pa tudi iz Biblije.
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Tana French

V gozdu
Tana French (1973) je ameriško-irska
pisateljica in gledališka igralka, ki
živi v Dublinu. Njen prvenec, roman
V gozdu, je prejel številne nagrade,
med drugimi Edgar, Anthony,
Macavity in Barry.

Kriminalni roman
Prevod: Maja Novak
Spremna beseda: Mladen Dolar

Ko se elitna preiskovalca irske kriminalistične
policije javita, da bosta preiskovala umor
dvanajstletne baletke, katere truplo so odkrili
na arheološkem najdišču, se jima še sanja
ne, v kako kislo jabolko sta ugriznila. Detektiv
Ryan se ob povratku v rodni kraj začne
čedalje bolj spominjati dogodka iz svojega
otroštva, v katerem sta nepojasnjeno izgubila
življenje njegova najboljša prijatelja, še huje
pa je, da nekatere sledi kažejo, da je umor
male Katy povezan z njunim izginotjem pred
dvajsetimi leti.

Pred nami se zvrsti četa irskih
značajev spodnjega srednjega razreda,
pospremljena z jedkimi komentarji na
račun gospodarskega obdobja »irskega
tigra«. Priče, osumljenci, predstavniki
medijev in preiskovalci so nazoren
presek razpadajoče irske družbe v
drugem desetletju tega stoletja.
Knjigo je mogoče brati kot sociološko
študijo, psihološko študijo ali – po zaslugi
avtoričinega bogatega jezika – poetično
prespraševanje o naravi ter pomenu spomina
in bolj ali manj (ne)zavednih vplivov otroštva
na družbeno in čustveno (ne)funkcionalnost
ljudi, kakršni smo mi vsi.
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Maša Kolanović

Spoštovani žužki
in druge srhljive
zgodbe
Zbirka kratke proze
Prevod: Seta Knop
Spremna beseda: Marijan Dović

Zbirka obsega 12 zgodb, ki se dotikajo številnih perečih problematik:
potrošništva, migrantske krize, tranzicije, tehnološkega napredka, uničevanja
mest zaradi množičnega turizma … pa tudi bolj splošnih, metafizičnih tem, kot
so družinska razmerja, smrt, osamljenost. Čeprav gre za težke, tudi temačne
motive, so njene zgodbe tople in globoko humanistične. Podnaslova Jezive
priče (grozljive zgodbe) ne gre jemati dobesedno – grozljivost se meša z
grotesko in črnim humorjem, rezultat je pogosto hudomušna in zabavna,
predvsem pa vrhunska proza.

Knjiga se poigrava z žanrom gotskega romana in
preigrava Kafkovo metaforo.
Maša Kolanović (1979) je hrvaška pisateljica in profesorica hrvaških
študij na Filozofski fakulteti v Zagrebu. Ob znanstvenem raziskovanju
hrvaške književnosti in popularne kulture piše prozo in poezijo. Leta
2019 je objavila zbirko kratke proze Poštovani kukci i druge jezive priče,
za katero je prejela nagrado Vladimirja Nazorja in prestižno evropsko
nagrado za književnosti (nagrada EUPL).
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Hugo Pratt

Beneška
zgodba
Prevod: Jedrt Maležič

Beneška zgodba je eden
najboljših risoromanov klasika
Huga Pratta, ki se je, rojen 1927 v
Riminiju, Benetk spominjal iz svoje
mladosti in jih takšne znova obudil
kot že izkušen stripovski mojster.
Zgodbo postavi v času med 10. in
25. 4. 2021, v čas vzpona fašizma.
Začne se z uganko, nadaljuje
s pustolovskim pohodom po
skrivnostni, manj znani strani
enigmatičnega mesta, glavni
junak, Corto Maltese, pohaja med
zdolgočasenimi bogataši, masoni,
skrivnimi združbami. Tu je vse
zaradi česar bralci častijo Huga
Pratta – poezija, melanholija,
enigma, ezoterika, erudicija.

Hugo Pratt (s pravim imenom Ugo
Eugenio Prat) je najbolj znan po
seriji stripov Corto Maltese, ki so
izhajali 1961-1991. Njegov izjemen
občutek za kontraste, predvsem
pa talent rojenega zgodbarja sta
mu prinesla slavo enega izmed
najboljših risarjev stripov vseh časov.
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Daniel Defoe

Dnevnik
kužnega leta
Prevod: Andrej E. Skubic
Spremna beseda: Alenka Zupančič

Angleški pisatelj Daniel Defoe (1660–1731, najbolj znan po
romanu Robinson Crusoe) je leta 1722 objavil knjigo s polnim
naslovom Dnevnik kužnega leta; opažanja ali spomini o
najpomembnejših dogodkih, tako javnih kot zasebnih, ki so se
pripetili v Londonu med zadnjo veliko epidemijo 1665. Avtor
je bil v času, ki ga opisuje, star pet let, torej ne gre za njegov
dejanski dnevnik iz časa epidemije kuge v Londonu; kljub
obilici faktografskih podatkov v knjigi to delo danes velja za
leposlovno, označujejo ga kot »zgodovinski roman«, verjetno
pa temelji na spominih Defoejevega strica Henryja Foeja (kot
pripovedovalec zgodbe je naveden H. F.).

Knjiga nas ponese skozi dogajanje v
velemestu v obdobju, ki ga zaznamujejo
številne podobnosti z današnjim
časom; današnjemu bralcu z iskanjem
vzporednic omogoča premislek o stanju
človeka ob spopadanju s krizami skozi
zgodovino.
24

25

Založba GOGA
Glavni trg 6
8000 Novo mesto
www.goga.si
goga@goga.si
tel: + 386 (0)7 393 08 11
+386 (0)7 393 08 02
Knjige Založbe Goga
lahko naročite
na www.goga.si
ali po telefonu 07 393 08 11
ter kupite v Knjigarni Goga
v Novem mestu in v vseh
boljših knjigarnah po Sloveniji.
prodaja, naročila
info@goga.si
knjigarna Goga
knjigarna@goga.si
splošne informacije
goga@goga.si

