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Cena zbirke: 69 EUR.  
Skupna vrednost  
posameznih izdaj: 124 EUR.
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Giovannino Guareschi: 
DON CAMILLO IN PEPPONE 8  
(SLOvENSkE vEčERNICE 170) 

Giovannino Guareschi v že 
osmi knjigi po vrsti, vse so 
pri Celjski Mohorjevi družbi 
izšle med 2013 in 2020, na 
šaljiv način opisuje dogo-
divščine duhovnika in ko-
munističnega župana, ki 
se soočata s političnimi, 
življenjskimi in – zlasti v 
pričujočem delu – družin-
skimi težavami. Zgodbe nam 
na sočen in berljiv način 
pokažejo, da se tudi med 
nasprotnimi bregovi lahko 
stkejo nenavadne prijateljske 
vezi. Prevedel Dean Rajčić. 
508 strani 
135 mm x 210 mm 
mehka vezava 
28,50 EUR

Julien Ries:   
k IZvIROM vERSTEv 

Vse odkar se je človek dvignil 
na dve nogi, se je spraševal 
o tem ali onem čudežu, ki 
je poganjal življenjski tok. 
Ko je pojave pripisal real-
nosti onkraj dosegljivega 
z običajnimi čutili, se je ro-
dila religija. Slikovna mono-
grafija še vedno aktualnih 
spoznanj kardinala Juliena 
Riesa razkrije kompleksen, 
a hkrati intimen pogled na 
človeško bitje, ki je inhe-
rentno povezano s pojmi 
religioznega. Z več kot tristo 
fotografijami, ki podkrepijo 
religiozno izkustvo zgodnjega 
človeka. S predgovorom  
dr. Roberta Petkovška. 
Prevedel Gregor Lavrinec.
240 strani 
210 mm x 270 mm 
trda vezava 
33,00 EUR

Vinko Vasle:
ARHIvAR 

Napeta kriminalna zgodba se 
tematsko napaja v resničnih 
dogodkih naše polpretekle 
zgodovine. V prepovedanem 
delu arhiva je arhivar Simon 
Razinger naletel na skriv-
nost, zaradi katere je moral 
umreti. Policijski inšpektor 
Mitja Rebolj po skoraj treh 
desetletjih poskuša ugoto-
viti, kakšna je ta skrivnost 
in kdo jo hoče na vsak način 
za vedno pokopati. 
224 strani 
135 mm x 210 mm 
mehka vezava 
23 EUR

Tončka Stanonik:   
čASARNICA PRI GOSPE AŽBETI 

Tecidol je simbol za mesto 
sicer senzibilnih slehernikov, 
a povsem ujetih v svet vsak-
danjosti. Priseljenka Ažbeta 
v tem tujem mestu nima ni-
kogar in ničesar razen obilja 
vsega svojega časa. In edino, 
kar ima, z veseljem deli z dru-
gimi. Očarljiva fantazijska, a 
hkrati tenkočutna pripoved o  
dragocenosti časa in krhko-
sti zdravja, o hvaležnosti in 
razdajanju, iz katerih se rodi 
neuničljiva ljubezen. 
Ilustrirala Dunja Kofler.
24 strani 
210 mm x 270 mm 
trda vezava 
19,50 EUR

Več avtorjev: 
MOHORJEv kOLEDAR 2021 
Tradicionalni, že 163. koledar najstarejše slovenske 
založbe za leto 2021 poleg kalendarijskih podatkov 
prinaša poučne, zgodovinske in portretne prispevke, 
širi domača in tuja obzorja ter se ozira po naravni in 
kulturni dediščini naše domovine.
208 strani; 210 mm x 270 mm; mehka vezava, 20 EUR


