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SKRIVNOST TREH ČETRTIN 
Sophie Hannah 
Prevod: Jerca Kos 
Zbirka: Žepnice 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610154631 
Število strani: 366 
Mere (mm): 125 x 190 x 23 
Teža (g): 281 
Vezava: broširana 
Redna cena z DDV: 14,99 EUR 
Datum izida: 05. 03. 2020 
Prvi prodajni dan: 06. 03. 2020 

 
V novem primeru znamenitega detektiva Hercula Poirota pred domačimi vrati pričaka jezna ženska. Od njega 
zahteva pojasnilo, zakaj jo je v pismu obtožil umora Barnabasa Pandyja, moškega, ki ga sploh ne pozna. Enako 
pretresen je Poirot, saj tudi on za možaka še ni slišal niti ni napisal obremenilnega pisma. Toda obtožb s tem še 
ni konec.  
 
Poirota obišče John Mc-Crodden, ki prav tako trdi, da mu je detektiv poslal pismo, v katerem ga obtožuje 
umora Barnabasa Pandyja. Hercule Poirot se vpraša, koliko podobnih pisem je še, kdo jih je poslal in zakaj. Še 
pomembnejše pa je vprašanje: kdo je Barnabas Pandy, je mrtev, in če je, kdo ga je umoril? 
 
Angleška pesnica in pisateljica Sophie Hannah je doslej napisala že devet kriminalnih romanov in izdala vrsto 
pesniških zbirk. Z romanom Umori z monogramom je postala prva avtorica, ki so ji skrbniki intelektualne 
zapuščine Agathe Christie dovolili, da nadaljuje pisateljsko delo Agathe Christie. 
 

 

Ponatisb87b 
 
MODROST VOLKOV 
Eli H. Radinger 
Prevod: Maruša Murko Keber 
Predgovor k slovenski izdaji: dr. Miha Krofel 
Zbirka: / 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610153610 
Število strani: 296 
Mere (mm): 150 x 207 x 21 
Teža (g): 517 
Vezava: trda 
Redna cena z DDV: 24,99 EUR 
Datum izida: 03. 03. 2020 
 

Ponatis uspešnice o tem, kako volkovi razmišljajo, načrtujejo in skrbijo drug za drugega – presenetljivi podatki o 
človeku najbolj podobni živali. Ljubi svojo družino, skrbi za tiste, ki so ti zaupani, nikoli ne obupaj in nikoli se ne 
prenehaj igrati – to so načela volkov. 
Volkovi empatično skrbijo za svoje stare in poškodovane volkove, z vso ljubeznijo skrbijo za podmladek, v igri pa 
so zmožni pozabiti na vse. Razmišljajo, sanjajo, imajo načrte, med seboj inteligentno komunicirajo – od vseh 
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živih bitij so nam najbolj podobni. Avtorica pripoveduje napete zgodbe o čutu za družino, zaupanju, potrpljenju, 
zmožnosti vodenja, pazljivosti, pozornosti, soočanju z neuspehi ali smrtjo. 
 

 
MODROST STARIH PSOV 
Eli H. Radinger 
Prevod: Petra Piber 
Zbirka: / 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610156215 
Število strani: 320 
Mere (mm): 150 x 207 x 24 
Teža (g): 549 
Vezava: trda 
Redna cena z DDV: 24,99 EUR 
Datum izida: 03. 03. 2020 

 
Knjiga Modrost starih psov Elli H. Radinger, avtorice uspešnice Modrost volkov, je iskrena in ganljiva zgodba o 
tem, kaj je pomembno v življenju ─ česar se lahko naučimo od starih psov. Ker je želela svojo psičko spremljati v 
zadnjih letih njenega življenja, je prekinila raziskovanje volkov in se vrnila k njej. 
Staranja svojih psov se zavemo prej kot lastnega. Ne vemo, kdaj bo prišla smrt, in nimamo vpliva na to. Lahko 
pa kljub temu polno uživamo življenje, iz vsake sekunde naredimo najdragocenejši trenutek našega življenja. 
Kajti ta trenutek je vse, kar šteje. Življenje s starim psom in sreča, da ga lahko spremljamo v zadnjih letih 
njegovega življenja, nam odpreta oči in srce. Psi živijo za danes. Od njih se lahko naučimo, da ne obžalujemo 
preteklosti, da je treba skrbeti za svoje bližnje, sprejeti tisto, česar ne moremo spremeniti, in odpuščati, dokler 
smo živi, da nikoli nismo prestari za učenje. 
Elli H. Radinger, avtorica, novinarka in strokovnjakinja za volkove in pse, pripoveduje zanimive zgodbe, ki so 
zgled zaupanja, potrpežljivosti, pozornosti, hvaležnosti, notranjega glasu, ljubezni, odpuščanja in smeha, a tudi 
spopadanja z žalostjo in izgubo. Ganljiv in osupljiv slavospev najboljšemu človekovemu prijatelju. 
 

 
HARRY POTTER IN OTROK PREKLETSTVA  
J. K. Rowling 
Prevod: Jakob J. Kenda 
Zbirka: Žepnice 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610150046 
Število strani: 432 
Mere (mm): 188 x 122 x 15 
Teža (g):  
Vezava: mehka 
Redna cena z DDV: 14,99 EUR 
Datum izida: 26. 02. 2020 
 
 

19 let kasneje je Harry Potter zaposlen na Ministrstvu za  čaranje, poročen z Ginny in oče treh šoloobveznih 
otrok. Dogajanje v knjigi se tokrat ne odvija okoli njega, temveč okoli njegovega  najmlajšega sina Albusa, ki se 
mora spopasti s težo očetove zapuščine. Lahko stopi v njegove čevlje? 
  
Besedilo temelji na novi izvirni zgodbi J. K. Rowling, Johna Tiffanyja in Jacka Thorna. Harry Potter in otrok 
prekletstva je gledališka predstava Jacka Thorna. Je osma knjiga v seriji Harryja Potterja in prva zgodba, ki je 
zaživela na gledaliških odrih. Posebna izdaja delovne verzije scenarija, takoj po svetovni premieri igre na West 
Endu julija 2016 vsem bralcem prinaša nadaljevanje zgodbe o Harry Potterju, njegovih prijateljih in družini. 
 
Razburljivo branje za vse oboževalce serije Harry Potter in tiste, ki boste to šele postali! 
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HARRY POTTER – SVETINJE SMRTI 
J. K. Rowling 
Prevod: Jakob J. Kenda 
Zbirka: Žepnice 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610118404 
Število strani: 628 
Mere (mm): 125 x 187 x 38 
Teža (g): 660 
Vezava: broširana 
Redna cena z DDV: 16,99 EUR 
Datum izida: 03. 03. 2020 

 
Ponatis zadnje, sedme knjige o mladem čarovniku, v kateri  J. K. Rowling razkrije presenetljive odgovore na 
vprašanja, ki so si jih nestrpno zastavljali bralci širom po svetu. Bogata pripoved, polna dih jemajočih 
preobratov, vas bo začarala, da je ne boste mogli odložiti do zaključne pike. 
Harry Potter je pred nevarno, skoraj nemogočo nalogo. Poiskati in uničiti mora preostale Skrižvne, ki jih je 
naredil Mrlakenstein. Še nikdar se ni počutil tako samega in prihodnost še nikoli ni bila tako temačna. V sebi 
mora najti moč, da bo izpolnil nalogo, ki mu jo je zaupal pokojni ravnatelj Dumbledore. Bo Harryju in prijateljem 
letos sploh uspelo prestopiti prag Bradavičarke?  
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. 
 

 

Revije 
 

 
PIL 7 
Odgovorna urednica: Jana Zirkelbach 
MKZ 
 
EAN: 9770353762009 
ISSN: 0353-7625 
Število strani: 92 
Mere (mm): 190 x 260  
Redna cena z DDV: 4,70 EUR za naročnike v šoli; 4,98 EUR za individualne naročnike; 5,90 EUR v prosti prodaji  
Datum izida: 6. 3. 2020 
 

 
V marčnem Pilu pišemo o težavah s šolo. Temu je namenjen tudi test. V Odraščanju se glavna junakinja bori  s 
podlo sošolko, v pesniškem kotičku pa nas grejejo ljubezenske pesmi. Pesem meseca je South Of The Border, 
pevka meseca pa je Billie Eilish. Testirate lahko tudi, kako dobro poznate Avo Max in si ogledate najbolj slavne 
filmske pesmi. V intervjujih si lahko preberete o Peru Martiču, Zali in Gašperju ter treh glavnih igralcih iz filmov 
o Harryju Potterju. V Športu pišemo o stopničkah pri skakalcih in smučarkah ter o spektaklu z Luko Dončićem. V 
Ekranu smo se posvetili seriji Veliki pokovci, na filmska platna pa prihaja film o devetletni deklici z naslovom 
Razkrila sem vohuna. In živali? Tokrat pišemo o surikatih. Skrivnosti zgodovine govorijo o junaku revnih, Robinu 
Hoodu. Moda je pomladna in pisana. V reportaži si lahko preberemo dve pismi najstnikov iz Tibeta, ki sta jih 
napisala prav za Pil. V stripu si ogledujemo, kako sta Čopka in Pepca iz ujetništva skoraj rešili Pilka in Šnofija. 
Seveda ne manjka nasvetov tete Justi, zdravnice in veterinarke, pa za razvedrilo in križanko je tudi poskrbljeno.  
 
Vesela šola:  Kaj skriva bombaž? 
Na karticah: Billie Eilish, Cardi B., Ariana Grande 
Na posterjih: severni medvedek, Billie Eilish, Cardi B., Harry Potter 
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Obiščite www.pil.si! 
 
Naslednja številka izide  3. 4. 2020 
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