Uspešnica leta je Ljubezen skozi želodec 2 Pri knjigah za odrasle
le tri slovenska dela, pri branju za otroke in mladino ni nobenega
Dvojno zmagoslaven konec
leta za Valentino Smej Novak
in Luka Novaka: druga kuharica založniško-TV-kuharskega
para Ljubezen skozi želodec 2
je na celoletni neodvisni lestvici slovenskih knjižnih uspešnic
Naj 10 Zbornice založništva,
knjigotrštva, grafične dejavnosti in radiofuznih medijev pri
GZS pristala na prvem mestu.
IGOR BRATOŽ

je slavje ob prodajni uspešnici
številka ena še slajše, je poskrbela
predpraznična prodaja njune novitete Preprosto slovensko: Ljubezen
skozi želodec 3, ki je že na decembrski lestvici Naj 10 pristala na prvem
mestu. Na lestvici sta poleg njiju še
dva slovenska avtorja, zgodovinar
Jože Pirjevec z odmevnim delom
Tito in tovariši in Alojz Ihan s Hvalnico rešnjemu telesu. Na decembrski lestvici sta se visoko uvrstili še
noviteti Vesne Milek Cavazza (na
drugo mesto) in drugi roman Gorana Vojnoviča Jugoslavija, moja
dežela (na četrto mesto), katerega
prva naklada je na slovenskem knjižnem sejmu na začetku prejšnjega
meseca pošla v nekaj dnevih. Na
tretjem mestu branja za odrasle je
pristalo delo avtorice niza priročnikov za osebno rast Louise L. Hay
Življenje je tvoje, na četrtem globalna uspešnica »ogorčenega triindevetdesetletnika« Stephana Hessela
Dvignite sel, na petem pa knjiga Johna C. Parkina JC**c gleda duhovna
pot najvišje modrosti, priročnik, ki
moč sodobne neotesanosti svetuje
kot idealno zdravilo proti stresu in
tesnobi. Da je tudi slovenska lestvica knjižnih uspešnic podobna drugim po svetu, »skrbi« delo Stiega
Larssona Dekle, kije dregnilo v osje
Da

-

gnezdo, na desetem mestu pa lestvico sklepa knjiga enega od stotih
najbolj vplivnih Zemljanov v predprejšnjem letu po izboru revije Tirne
in vodilnega pisatelja fantazijske
literature in znanstvene fantastike
Georgea R. R. Martina Igra prestolov in dokazuje, kako odlično se je
obrestoval njegov obisk Ljubljane
in Kopra.

Na decembrski lestvici za otroke
in mladino na prvem mestu kraljuje
»prava« darilna knjiga, Guinessova
knjiga rekordov 2012, zmagovalka
celoletne lestvice pa je knjiga srbske leksikografinje, lektorice in
zdaj veleuspešne mladinske avtorice Violete Babic Dnevnik za vsako
punco; na drugem mestu je njen
Stilski vodnik za vsako punco.

