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OČE NAŠ
avtor Bruno Ferrero 
ilustracije Marinella Cesale
27 strani, 22 x 20 cm, zvezek
cena 5,00 EUR  akcijska cena 3,85 EUR

OTROCI

DESET ZAPOVEDI, RAZLOŽENIH OTROKOM
avtor Bruno Ferrero 
ilustracije Antonio Lapone, Cristina Stella
32 strani, 22 x 20 cm, zvezek
cena 5,00 EUR  akcijska cena 3,85 EUR

ZDRAVA, MARIJA
avtor Bruno Ferrero 
ilustracije Marinella Cesale
28 strani, 20 x 22 cm, zvezek
cena 5,00 EUR  akcijska cena 3,85 EUR

SVETI ANGEL, RAZLOŽEN OTROKOM
avtor Bruno Ferrero 
ilustracije Vittorio Pavesio
40 strani, 22 x 20 cm, zvezek
cena 6,00 EUR  akcijska cena 4,60 EUR

EVHARISTIJA, RAZLOŽENA OTROKOM
avtorja Anna Peiretti, Bruno Ferrero 
ilustracije Fabrizio Zubani
44 strani, 22 x 20 cm, trda vezava
cena 10,00 EUR  akcijska cena 8,00 EUR

SMRT, RAZLOŽENA OTROKOM
avtorja Anna Peiretti, Bruno Ferrero 
ilustracije Antonio Lapone, Cristina Stella
24 strani, 22 x 20 cm, trda vezava
cena 9,00 EUR  akcijska cena 7,20 EUR

Bogato 
ilustrirane 
knjižice 
znanega pisca 
Bruna Ferrera 
prinašajo izvirne 
zgodbe, preko 
katerih lahko 
najmlajšim 
približamo 
osnove 
krščanske vere 
in etosa.
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DRUŠČINA ŠTIRIH M-JEV 
avtor Juan Ramón Santos 
ilustracije Paula Blumen

Madam Golosín ima to grdo navado, da rada 
zagreni dan otrokom, ki obiskujejo njeno 
trgovino s sladkarijami. 

Matilde, Manuel in dve Maríi se odločijo, da 
se ji bodo maščevali, zato ustanovijo skrivno 
društvo, Druščina štirih M-jev. Medtem ko 
načrtujejo svoj povratni udarec, odkrijejo, da 
ima Madam Golosín doma kar hude težave. 
Otroci se v svoji dobroti odločijo, da ji bodo 
pomagali, kar sproži avanturo, v kateri jim 
bo pomagala tudi psička Lulú. Odkrili bodo, 
da stvari niso vedno takšne, kot se zdi, in da 
obstajajo igre, ki jih ni dobro igrati.

144 strani, 13 x 19.5 cm, mehka vezava z zavihki

cena 16,00 EUR

DOBITNICA NAGRADE 
ŠPANSKE ZALOŽBE EDEBÉ  

ZA OTROŠKO LITERATURO 2021

OTROCI

NOVO

OTROČIČI IN KRALJESTVO

avtor Jakob Biffi

Avtor kardinal Giacomo Biffi (1928-2015) je 
v preprostih in kratkih pesmicah, ki jih krasijo 
čudovite ilustracije, otrokom predstavil Jezusovo 
življenjsko zgodbo in njegov nauk. 
24 strani, 16.5 x 16.5 cm, zvezek

cena 3,50 EUR  akcijska cena 1,75 EUR

IME MI JE LUCIJA

avtor Gianni Toni 
ilustracije Veronica Lamacchia

Kratka in bogato ilustrirana pripoved fatimskih 
dogodkov presega okvirje klasičnih pripovedi. 
Sestra Lucija nas osebno nagovori z zgodbo, ki 
jo je svet pogosto odrinil na rob, toda z leti se je 
po njej razodela prava Božja prerokba. Marija je 
svetu spregovorila po treh majhnih in preprostih 
otrocih, v katerih očeh se je zrcalila neskončna 
lepota Gospe v belem iz Irijske globeli. 
36 strani, 18 x 18 cm, zvezek

cena 4,20 EUR  akcijska cena 2,30 EUR
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OTROCI

SVETI JOŽEF 
avtor Francesca Fabris 
ilustracije Silvia Fabris

Papež Frančišek je 8. decembra 2020 
razglasil posebno leto sv. Jožefa, saj mineva 
150 let, odkar je sv. Jožef zavetnik vesoljne 
Cerkve. Slikanica v sliki in besedi prinaša 
Jožefove življenjske dogodke, ki so opisani v 
Svetem pismu in izročilih. V njej spoznamo 
”moža, ki je ostal neopažen, moža vsakdanje 
obzirne in skrite prisotnosti. In vendar 
je njegova vodilna vloga brez primere v 
zgodovini zveličanja.”

Jožef je bil poseben očka. Tako poseben, 
da bi ga za očeta želel imeti vsak otrok. 
Živel je v mali vasici Nazaret, kjer so ga vsi 
poznali in ga imeli radi. Bil je mizar. Spretno 
je znal uporabljati žago, žeblje in kladivo 
ter vse drugo orodje, ki je bilo potrebno za 
postavljanje hiš, izdelovanje pohištva, vrat in 
oken. Bil je potomec kralja Davida, slavnega 
kralja, o katerem je bilo zapisano v Pismih: 
preroki so oznanjali, da se bo iz njegovega 
potomca rodil odrešenik, Božji Sin.

24 strani, 20 x 22 cm, trda vezava

cena 12,50 EUR  akcijska cena 8,20 EUR

NOVO

DON BOSKO PRIJATELJ OTROK

avtor Vit Dlapka 
ilustracije Alena Urbankova

V slikanici češkega pisatelja in ilustratorke je don 
Bosko predstavljen v preprosti obliki, prilagojeni 
otrokom, s prijaznimi slikami in kratkim 
besedilom.
32 strani, 19 x 25.5 cm, zvezek

cena 2,00 EUR  akcijska cena 1,00 EUR

MAIN

avtor Luca Desserafino 
ilustracije Teresa Alberini

Zgodba o Mariji Dominiki Mazzarello, ustanoviteljici 
salezijank, njenem lepem in blagoslovljenem 
življenju v besedah, ki “pobožajo” preprosta in 
radovedna otroška ušesa.
39 strani, 17 x 24 cm, zvezek

cena 4,50 EUR  akcijska cena 2,50 EUR
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ROŽNI VENEC Z NAJMLAJŠIMI 

uredil Marko Suhoveršnik 
ilustracije Juan Juvančič

Papež prosi vsakega izmed nas, da se vsak 
dan povežemo z Jezusom in njegovim Očetom 
v molitvi rožnega venca. To je tako, kot da bi 
poklicali Jezusa in Marijo po telefonu in jima 
sporočili, kako radi ju imamo. Z molitvijo rožnega 
venca sporočamo, da v svojem srcu nosimo 
Jezusovo življenje in njegovo veselo novico. 
Knjižica vsebuje vse štiri dele rožnega venca in 
Litanije k mami Mariji (kratka in spremenjena 
oblika Litanij Matere Božje).
28 strani, 8 x 11.5 cm, zvezek

redna cena 2,00 EUR  akcijska cena 1,20 EUR

OTROCI

NAŠ PRIJATELJ JURIJ

avtorica Jeanne Perego 
ilustracije Giovanni Manna

Kratka predstavitev sedanjega papeža Frančiška 
s čudovitimi ilustracijami, namenjena otrokom.
45 strani, 22 x 32.5 cm, trda vezava

cena 9,50 EUR  akcijska cena 6,00 EUR

ANDREJ MAJCEN,  
ODSEV VZHODNEGA NEBA

avtor Juan Juvančič

Priznan ilustrator je v stripovske okvire ujel 
zanimive in za marsikoga neznane pripetljaje 
salezijanskega misijonarja na Kitajskem in v 
Vietnamu, Božjega služabnika Andreja Majcna.

32 strani, 19 x 29 cm, zvezek

cena 12,00 EUR  akcijska cena 8,50 EUR

ČRNA SUKNJA

avtorica Berta Golob 
ilustracije Peter Škerl

Življenje slovenskega misijonarja in svetniškega 
kandidata Friderika Ireneja Baraga v stripu.
45 strani, 17 x 23.5 cm, zvezek

redna cena 2,50 EUR  akcijska cena 1,50 EUR
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SPOZNAJ JEZUSOVO ŽIVLJENJE

avtor Adalberto Mainardi 
ilustracije Ilaria Pigaglio

Jezusovo življenje je polno neverjetnih 
dogodivščin, potovanj in srečevanj s tolikimi 
ljudmi, ki so ga potrebovali. Tu lahko prebereš 
in odkriješ pomembne dogodke iz njegovega 
življenja, od tedaj, ko je spal v jaslih pa do dneva, 
ko se je vrnil k svojim prijateljem na velikonočno 
jutro. A njegove zgodbe še ni konec: manjkajo 
barve in domišljija. To je naloga zate, da jo 
dopolniš. 
48 strani, 19 x 26.5 cm, zvezek

cena 8,50 EUR  akcijska cena 5,45 EUR

OTROCI

BERNARDKA

avtor Lore Dürr-Freckmann

Brezčasna pripoved o sv. Bernardki Lurški, ki 
se ji je v votlini prikazala Božja mati Marija in ji 
naročila, naj spodbudi molitev rožnega venca. 
Razodela ji je svoje ime, ki si ga nepismena 
Bernardka ne bi mogla izmisliti: “Jaz sem 
Brezmadežno spočetje.” 
32 strani, 21.5 x 25.5 cm, trda vezava

cena 6,00 EUR  akcijska cena 3,80 EUR

NAVIHANČEK S ČRNIMI LASMI

avtor Jože Brojan 
ilustracije Erna Kovač

Zgodba Navihanček s črnimi lasmi je sveža, 
polna topline in hrepenenja po lepih starih časih, 
kar morajo poznati tudi mlade generacije, če 
hočemo ohraniti Slovenijo takšno, kot jo imajo 
tuji turisti najraje: kot raj pod Triglavom!
34 strani, 16.5 x 23.5 cm, zvezek

cena 4,40 EUR  akcijska cena 2,70 EUR

BARVAM JEZUSA

ilustracije Silvia Allocco

Otroci, ki radi barvajo, bodo lahko dodobra 
spoznali dogodke Jezusovega življenja. Tudi 
tisti, ki ne barvajo, bodo ob zanimivih ilustracija 
poglobili svoje znanje o Jezusovem življenju. 

64 strani, 30 x 21 cm, mehka vezava

cena 8,50 EUR  akcijska cena 6,25 EUR
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OTROCI

POBARVANKE BOG JE DOBER

Serija devetih svetopisemskih pobarvank o Jezusovem življenju in življenju nekaterih drugih 
pomembnih svetopisemskih oseb.
18 ali 32 strani, 19.5 x 26.5 cm, zvezek

cena posamezne pobarvanke 2,50 EUR  akcijska cena posamezne pobarvanke 1,45 EUR

SVETOST V SALEZIJANSKI DRUŽINI

10 stripov o don Bosku in njegovih pomembnih somišljenikih: Dominiku Saviu, Zeferinu Namuncuráju, 
Artemiju Zattiju, Tereziji Valsé, mami Marjeti, Magdaleni Morano, Mihaelu Rui, Mariji Dominiki 
Mazzarello in Lavri Vikunja.
13,5 x 20,5 cm, zvezek

cena posameznega stripa (28 strani) 2,00 EUR, (32 strani) 3,00 EUR akcijska cena 1,10 oz. 1,70 EUR
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ČOKOLADNE SANJE MALEGA JAKOBA

avtor Jože Brojan 
ilustracije Erna Kovač

Otroci veliko sanjajo. Njihov svet je poln 
fantazije in določeni dogodki, ki se med 
letom vrstijo v natančno določenem 
kronološkem zaporedju, se najprej uresničijo 
v sanjah. Pričakovanje Miklavža, tega velikega 
dobrotnika otrok, ki ga obdajajo angeli in 
parklji, je za večino otrok nepozabno doživetje, 
ki ga je težko primerjati s kakšnim drugim.
24 strani, 23.5 x 16.5 cm, zvezek

cena 4,00 EUR  akcijska cena 2,20 EUR

POLHEK IN MIKLAVŽEVI OREHI

avtorica Stanka Devjak 
ilustracije Nina Šulin

Kratka ilustrirana zgodba o Miklavžu, ki so 
mu angelci zaspali in ga je mali polhek rešil 
zagate.
32 strani, 21 x 15 cm, zvezek

cena 4,50 EUR  akcijska cena 2,85 EUR

ANGEL  
PRIPOVEDUJE BOŽIČNE ZGODBE

avtorica Stanka Devjak 
ilustracije Nina Šulin

Štiri ilustrirane božične zgodbe v eni knjigi 
(Kakšen je Marijin obraz, Mali svetilkar, Marijina 
culica in Simeonova svetilka) so lepe na 
pogled in prijetne za branje ali poslušanje.
56 strani, 24 x 17 cm, zvezek

cena 6,50 EUR  akcijska cena 3,50 EUR

ANGEL BERAČEK IN MIKLAVŽEVA 
POPRAVLJALNICA IGRAČ

avtorica Stanka Devjak 
ilustracije Nina Šulin

Zgodba o najbolj revnem angelu Beračku, 
ki ga nadangel Gabrijel pošlje na zemljo, da 
ljudem ponese betlehemsko luč. Ljudje ga ne 
sprejmejo, zaposleni so vsak s svojimi skrbmi. 
Ko potrka na vrata zadnje hiše v mestu mu 
odpre preprosta vdova in ga povabi za mizo. 
Angelček otrokoma, ki sta ostala brez očeta, 
pripoveduje zgodbo o Miklavževi popravljalnici 
igrač. Nato zapusti mesto in se poda v manjši 
kraj kjer tolaži in pomaga različnim ljudem.
64 strani, 23.5 x 16.5 cm, zvezek

cena 6,50 EUR  akcijska cena 3,50 EUR

OTROCI
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OTROCI

PETROV PETELINČEK

avtor Stanka Devjak 
ilustracije Nina Šulin

Bogato ilustrirana pripoved o Jezusovem 
trpljenju, smrti in vstajenju skozi oči Petrovega 
petelinčka. Njegova radovednost ga vodi 
po poti, ki jo je prehodil Jezus. S svojim 
kikirikanjem opozarja apostole in žene, da so 
končno uvideli, da Jezus ni umrl, ampak živi.

24 strani, 28 x 18.5 cm, trda vezava

cena 16,00 EUR  akcijska cena 10,00 EUR

NOVO

NA POTI Z MARIJO, JEZUSOVO MATERJO 
Družabna igra

Družabna igra za družine, odrasle in otroke. Igra 
s figurami in kocko ni samo igra, ampak je tudi 
spoznavanje Marijine vloge v odrešenju in tudi 
spoznavanje Svetega pisma. Z zbiranjem talentov 
si lahko pridobimo zmago, na poti pa si moramo 
med seboj pomagati. Tako je igra zanimivejša.
Primerna je za dva do sedem igralcev, ki vsaj 
malo poznajo sveto pismo. Prav gotovo je 
primerna ob raznih druženjih (oratorij, otroška in 
mladinska srečanja …). Ob igri se lahko naučimo 
veliko stvari iz naše zgodovine odrešenja.
Igra vsebuje: 140 kartic, 7 igralnih figuric, igralno 
ploščo, kocko za metanje, navodila za igro.

cena 29,90 EUR  akcijska cena 17,00 EUR

Igrača  
MEDŽUGORSKA MARIJA

Prikupna igrača medžugorske Marije za 
okrasitev (otroške) sobe ali domačih prostorov.
Igrača je izdelana iz finega in kakovostnega 
pliša. Je pralna v pralnem stroju in varna za 
uporabo pri otrocih.
Primerno za otroke od 3. leta starosti.
30 cm

cena 19,50 EUR  akcijska cena 14,95 EUR
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SPREHOD PO CERKVI 
Kratek vodnik po cerkvi za otroke (DVD)

Knjigo lahko beremo tudi drugače, na 
zaslonu, ko zgodbe, ki jih gledamo pred 
seboj, pripovedujejo igralci v različnih jezikih. 
Vsak se sam odloči, v katerem od devetih 
jezikov bo sledil zgodbi. Slovenskim bralcem 
zgodbe pripoveduje najboljši med slovenskimi 
radijskimi napovedovalci Jure Sešek.
Dolžina: 20 min

cena 12,50 EUR 
akcijska cena 6,25 EUR

ZALIN SPOMIN 
Družabna igra

ilustracije Anja in Zala Podobnik

Igra spomin s 24 pari slikic iz Svetega pisma 
in cerkvene zgodovine. Iskanje parov je malo 
zahtevnejše, ker sličici nista enaki, ampak 
vsebinsko povezani, a prav zaradi tega 
zanimivejše (sicer imajo pari enako obrobo). 
Priložena je še knjižica z razlago parov, kar 
pomeni, da se med igro lahko tudi učimo.
Igra vsebuje: kartice 6 x 7,8 cm;  
knjižico 15 x 12 cm

cena 6,50 EUR  akcijska cena 3,60 EUR

KROG ŽIVLJENJA (CD)

avtorici Urša Remic in Ajda Račič 
zajem in oblikovanje zvoka Jure Mihevec

CD z 12 avtorskimi duhovnimi pesmimi, ki so jih zapeli otroci, stari od 6 
do 12 let, iz župnije Ljubljana Rakovnik. Pesmi so namenjene otroškim 
in mladinskim pevskim zborom ter drugim glasbenim zasedbam.
cena 12,00 EUR  akcijska cena 5,50 EUR

10

OTROCI

KO VSTAJA SONCE (CD)

NJEGOV DOTIK (CD)

avtor Pevska skupina sončni žarek

CD-ja z 12 oz. 13 duhovnimi pesmimi, ki so jih zapeli 
otroci na pevskih koncih tedna pod vodstvom 
salezijanskega duhovnika Petra Pučnika.
cena posamezne zgoščenke 11,00 EUR   
akcijska cena posamezne zgoščenke 5,00 EUR
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TRAIN KIDS 
Mladinski roman

avtor Dirk Reinhardt

Roman združuje čustveni ton fikcije z dejstvi in resničnimi dogodki, pridobljenimi s pričevanji. 
Zdi se, da beremo poročilo preiskovalnega novinarja v živo, ki odhaja na prizorišče, sodeluje 
v dogajanju in bralcu prenaša resnico: kruto in nevarno potovanje skupine mladih iz različnih 
držav Latinske Amerike do meje med Mehiko in ZDA, dolgo več kot 2.500 km. Pet mladih s 
svojimi sanjami in strahovi knjigi daje glas, da prisluhnemo njihovim pogovorom in trepetamo 
pred nasiljem nad njimi.
245 strani, 14 x 23 cm, mehka vezava z zavihki

cena 22,50 EUR akcijska cena 20,00 EUR

MLADI

NOVO 
ČEZ GORE IN ČEZ MORJE 
Mladinski roman

avtor Dirk Reinhardt

Pisatelj pravi: “Ob pisanju romana sem se pogovarjal z 
mladimi begunci iz Afganistana, ki jim je uspelo priti v 
Nemčijo in so večinoma še v azilnem postopku. Številni 
so bili pripravljeni govoriti z menoj o svojih izkušnjah le 
anonimno, iz razumljivih razlogov. Njihove zgodbe so v tej 
ali oni obliki vtkane v roman, kot liki in prizorišča, vtisi in deli 
dogajanja.
In predvsem pripovedi, ki jasno kažejo naslednje: Pogosto 
prav v najtežjih razmerah uspevajo posebno dragocene 
stvari. Silovita volja do preživetja. Samodejna pripravljenost 
pomagati. Pristno prijateljstvo. Lepota.
In: poezija.”
221 strani, 14 x 23 cm, mehka vezava z zavihki

cena 22,50 EUR

DOBITNICA  
ZNAKA KAKOVOSTI  

ZLATA HRUŠKA
ZA MLADINSKO KNJIŽEVNOST

DIRK REINHARDT, letnik 
1963, je študiral zgodovino 
in germanistiko, potem pa 
najprej delal kot svobodni 
novinar. Od leta 2009 
piše otroške in mladinske 
knjige ter se preživlja s 
pisateljevanjem.  
Živi in dela v Münstru.
www.autor-dirk-reinhardt.de
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7x2=LJUBEZEN 
Matematika  
14 del usmiljenja

avtor Diego Goso 
ilustracije Christian De Marco

Dela usmiljenja so izjemen in konkreten 
evangeljski program: živeti, kot je živel Jezus, in 
kazati usmiljeno obličje Očeta. 
Pred vami je torej 14 jasnih pravil. Vsako izmed 
njih je predstavljeno z bogatim naborom 
anekdot, sporočil papeža Frančiška, zgodb iz 
vsakdanjega življenja v župniji.
96 strani, 14 x 21 cm, mehka vezava

cena 9,90 EUR  akcijska cena 7,70 EUR

KLICALI SO ME ŠTEVILKA 3142

avtor Aco Jerant

Zgodba o Alessandru, morilcu sv. Marije Goretti. 
Pečat morilca ga spremlja vsa leta in nobene 
možnosti ne bo imel, da bi se lahko normalno 
vključil v družbo.
140 strani z ilustracijami, 13.5 x 21 cm, mehka vezava

cena 15,00 EUR  akcijska cena 13,00 EUR

MLADI

130 TVITOV SVETEGA DUHA 
Kako sem hčerki razložil  
vprašanja in odgovore za birmo

avtor Leon Marc  
v sodelovanju s p. Primožem Jakopom

Avtor Leon Marc je v uvodniku zapisal:  
»Nastanek te knjige je spodbudila hčerkina 
priprava na birmo. Ugotovil sem namreč, da 
so vprašanja (in odgovori), ki se jih je morala 
pred birmo naučiti (ali pa bi se jih vsaj morala 
naučiti), popolnoma enaka tistim, ki sem se jih 
pred desetletji učil sam. Že res, da so teološko 
neoporečna, a so otrokom najverjetneje tudi 
težko razumljiva. Ko sva se torej odgovore s 
hčerko učila na pamet, se – na njeno veliko 
žalost – nisem mogel izogniti ‘predavanjem’, to je 
bolj ali manj dolgim razlagam težko razumljivih 
vprašanj in celo enako nelahkih odgovorov. 
In nisem si mogel kaj, da ne bi teh svojih 
‘predavanj’ zapisal: iz želje, da bi hčerki zapustil 
moje razlage tudi na papirju, malce pa tudi iz 
prepričanja, da mora uvajanje v zrelo vero slediti 
času (ne pa vedno tudi njegovemu duhu!).«
88 strani, 12,5 x 20 cm, mehka vezava

cena 8,50 EUR  akcijska cena 7,00 EUR
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NA DVORIŠČU DOMIŠLJIJE 
Gradivo za pripravo krajših oratorijev  
in duhovnih vaj za otroke

V knjigi najdete 6 sklopov, ki so tematsko vezani 
na risane filme. Ob njih so pripravljene kateheze, 
molitve in nekatere velike igre. Zanimiva je 
predvsem zato, ker so tematike poznane in 
sodobne, hkrati pa lahko iz njih potegnemo 
veliko poučnega za otroke.
176 strani, 16,5 x 23,5 cm, mehka vezava

cena 12,00 EUR  akcijska cena 7,60 EUR

NOVO 

REŠENA IZ PEKLA 
Kako sem iskala  
izgubljeno nedolžnost

avtor Ania Golędzinowska

Življenjska pot, zaznamovana s težko družinsko 
izkušnjo, mnogimi ponižanji, zablodami, 
stranpotmi in predvsem z odkritjem vere, ki je 
dalo njenemu življenju novo vrednost, je v navdih 
mnogim mladim in mnogim ženskam po svetu.

224 strani, 15.5 x 23 cm, mehka vezava

cena 14,90 EUR  akcijska cena 9,00 EUR

MLADI

ZGODI SE TVOJA VOLJA 
avtorica Vanesa Lozano 

Želela si je z njim ponovno poseliti svet 
po apokalipsi, končala pa je ugrabljena v 
perujskem pragozdu. Leto in pol potem ko 
je prečkala ocean, da bi tam našla svojo 
»rešitev«, je Patricio Aguilar, osemnajstletno 
dekle iz Španije, perujska policija našla v 
zapuščeni kolibi. Tam je skrbela za štiri tuje 
otroke in svojo novorojeno deklico, katere oče 
je njen ugrabitelj, guru Félix Steven Manrique.

Zgodi se tvoja volja ponuja napeto potovanje, 
ki osvetli našo ranljivost, a nam hkrati pokaže 
tudi pot upanja. Vse to doseže pisateljica s 
spretnim jezikom, ki je poln dialogov, brez 
odvečnih pridevnikov ali drugih jezikovnih 
trikov. Knjiga ima zapleteno sestavo, ki pa 
branja ne naredi nedoumljivega, temveč 
vzbudi zanimanje..

242 strani + 8 strani barvne priloge  
14 x 23 cm, mehka vezava z zavihki

cena 23,00 EUR
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MLADI

O DON BOSKU 
PRIPOVEDUJEJO ...

avtor José J. Gómez Palacios

Pred nami je vrsta izpričanih zgodb iz don 
Boskovega življenja, ki jih pripovedujejo »reči«, 
ki so imele opravka z don Boskom – najprej 
malim in živahnim Janezkom, potem z velikim 
prijateljem mladih don Boskom. Tako don 
Boska spoznavamo z druge strani. Oziroma: ob 
teh zgodbah se učimo, kako pomembne so v 
našem življenju drobne stvari. Kako močno lahko 
zaznamuje naše življenje zelo droben spominek, 
bežno srečanje, prava beseda ob pravem času.

128 strani, 12 x 19.5 cm, mehka vezava z zavihki

cena 8,00 EUR  akcijska cena 4,95 EUR

I LOVE FRANČIŠEK avtor Roberto Benotti 

Kot je znal Robin Hood, legendarni in skoraj istoimenski angleški heroj 
iz Sherwoodskega gozda, spretno uporabljati puščice, da bi dal zaklade 
revnim, se RobiHood, moderni “vitez brez madeža (glede na to, da uporablja 
flomaster!) in brez strahu” zabava, ko zbira misli in izvirna dejanja cenjenega 
glavnega junaka, da bi podaril žarek veselja njegovim oboževalcem.
168 strani, 14 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 9,50 EUR  akcijska cena 4,00 EUR

BOŽJI SMEHLJAJI avtor Roberto Benotti 

“Bog nas je ustvaril, da bi bili srečni! Problem 
pa je takšen postati v svetu, v katerem tudi humoriste, sicer malo preveč 
predrzne, ubijajo. Karikature, ki jih predstavljam, nas skušajo skozi smeh 
vedno bolj približati tistemu Bogu, ki se je v Izakovem imenu opredelil kot 
»nasmejan« in ki nam pravi: »Zmeraj se veselite.”
168 strani, 14 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 9,50 EUR  akcijska cena 4,00 EUR

O DON BOSKU  
JE MOGOČE REČI  
TOLIKO STVARI

avtor Giancarlo Isoardi

Ko je don Bosko prišel v Turin, »je gledal okoli 
sebe« in je odkril »bivanjska obrobja« mesta, ki je 
bilo v polnem industrijskem razmahu. Ob bivanju 
s fanti in z ubogo mladino je uvedel vzgojno 
metodo, ki temelji na preventivi in reševanju 
najbolj izobčenih in obupanih. S skupino mladih 
duhovnikov in laikov je gradil delavnice, šole 
in oratorije, ki so se iz takratnega glavnega 
mesta Italije širili v daljne dežele, kjer se je 
uveljavil njegov »preventivni sistem«, ki temelji na 
»razumu, veri in ljubeznivosti«.

144 strani, 12 x 19.5 cm, mehka vezava z zavihki

cena 9,90 EUR  akcijska cena 4,40 EUR
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VEČ KOT IGRIŠČE

avtor Claudio Belfiore 
ilustracije Federico Milone

Priročnik za vse tiste, ki želite preko športa 
vzgajati mlade. Preprosti, a praktični napotki, 
nekaj teorije in konkretne izkušnje bodo 
koristno vodilo vsakemu trenerju ali voditelju 
športne skupine.
99 strani, 14 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 10,00 EUR  akcijska cena 5,50 EUR

»POGLEJ ME!« 
Cirkuški pristop: delo z otroki in mladostniki 
preko cirkuške umetnosti

avtor Steven Desanghere

Knjižica prinaša preudaren uvid v odnos med 
učenjem v klasičnem pomenu besede in 
učenjem, ki vključuje fizične umetnosti, ki jih v 
našem primeru predstavlja cirkus.
»Ne gre samo za trike in material, ampak za 
pristop, od katerega bi se lahko pedagogi, 
mladinski delavci, kulturni delavci in pedagogi 
športne vzgoje česa naučili, ne da bi jim bilo 
treba izvesti en sam samcat cirkuški trik.«
63 barvnih strani, 16 x 23 cm, spiralna vezava

cena 15,00 EUR  akcijska cena 8,25 EUR

KAKO ZABIJATI GOLE HUDIČU?

avtor Enrique Jimenez 
ilustracije Maribel Lechuga

Pridruži se Jezusovi ekipi, tako bomo lahko 
premagali hudiča v tekmi življenja. Pogum! 
Z Jezusom bomo dosegli zmago nad 
skušnjavami in bomo zabijali gole vseh vrst. 
V tej tekmi sta samo dve ekipi: Nebeška 
selekcija in Uporniška banda. In tu igramo vsi, 
ni rezerve in ne klopi.
63 barvnih strani, 15 x 21 cm, mehka vezava

cena 14,99 EUR  akcijska cena 11,50 EUR

MLADI

NAPOTKI ZA DUHOVNO ŽIVLJENJE

avtori Janez Bosko 

V knjigi so zbrani spisi, ki posebej opredeljujejo 
duhovnost sv. Janeza Boska, njegov duhovni 
nauk. Lahko bi jih vzeli kot “šolo svetosti, veljavno 
za vse stanove”. 

284 strani, 15 x 22 cm, trda vezava

cena 13,00 EUR  akcijska cena 7,20 EUR
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MLADI

ZMIGAJMO 
MINISTRANTE 2

avtorji Andreas 
Schöllmann, Patrik C. 
Hörnig, Thomas Arzner

Mnogi izmed vas ste že 
izkusili, da so ministranti 
od 11. do 14. leta starosti 
zelo težavna skupina. Po 
eni strani se jim zdi, da že 
vse vedo (kar ni res), po 
drugi strani pa imajo na 
voljo celo kopico drugih 
interesnih dejavnosti, 
tako da mnogi bojkotirajo 
ali pa celo zapustijo 
ministrantsko skupino.
Splača se vztrajati in 
delati naprej.
137 strani, 15 x 21 cm, 
spiralna vezava

cena 11,00 EUR   
akcijska cena 7,00 EUR

KER SEM MINISTRANT

avtorica Simone Hohnecker

Poučna knjiga za ministrantke 
in ministrante, ki hočejo odriniti 
bolj na globoko in kaj več 
zvedeti o svoji službi.
86 strani, 13.5 x 19.5 cm,  
mehka vezava

cena 4,00 EUR   
akcijska cena 1,50 EUR

MINISTRANTSKI  
ŽEPNI LEKSIKON

avtor Marko Suhoveršnik

300 razloženih pojmov iz 
bogoslužnih služb, drž, časov, 
predmetov, vzklikov, oblačil, 
praznikov in prostorov.
90 strani, 11 x 16.5 cm,  
mehka vezava

cena 5,00 EUR   
akcijska cena 3,50 EUR

PSIHOSOCIALNO-
INTERAKTIVNE IGRE  
ZA OTROKE IN MLADE

avtoriji Gašper M. Otrin, Matjaž 
Veber, Mojca Hojnik, Sanja  
O. Brodnjak

Psihosocialno-interaktivne 
dinamike se zaradi svoje 
specifike razlikujejo od vseh 
drugih iger. Pri takih dinamikah 
nosita pomembno vlogo tako 
posameznik kot skupina, saj 
preko vzajemne interakcije 
ustvarjata proces, ki omogoča 
želene spremembe, predvsem 
na kvalitativni ravni.
112 strani, 15 x 21 cm, mehka 
vezava z zavihki

cena 12,90 EUR   
akcijska cena 8,30 EUR
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MLADI

IGNACIJ LOJOLSKI (DVD)

produkcija Goya Producciones

Zgodovinska drama temelji na spominih sv. 
Ignacija Lojolskega, ustanovitelja jezuitskega 
reda. To je zgodba o vojaku, človeku pregreh 
in nasilja, ki se je v svojem poskusu, da se 
obrne k svetlobi, prisilil, da se bo boril s svojimi 
notranjimi demoni do samega roba smrti.

Filipinska produkcija, posneta v Španiji in na 
Filipinih, začne s prikazom njegove hvalevredne, 
vendar brezupne obrambe v bitki pri Pamploni, 
prikaže njegove težave z depresijo in skorajšnjim 
samomorom, sojenje pred inkvizicijo in končno 
njegovo slavo.

120 min, video DVD

cena 13,50 EUR

NE JEZITE PETRE 
avtor Riccardo C. Mauri 

Petra je »nepomembna« gimnazijka – tako 
se vsaj počuti. Živi sama z očetom, odkar ju 
je pred desetimi leti zapustila mama in žena. 
Na domači zabavi ob njenem šestnajstem 
rojstnem dnevu se je sošolec Tommaso, 
v katerega je zaljubljena, iz nje grobo 
ponorčeval. Zaradi tega ji je bilo naslednji 
dan pred sošolci tako nerodno, da je pouk 
»špricala« in namesto v šolo »po naključju« 
zavila v boksarsko vadbišče. In to je njeno 
življenje korenito spremenilo!

Petra se je znašla v novem svetu – svetu 
boksa, ki ji je pomagal priti do novih spoznanj 
in se svojih težav lotevati s pestmi – a ne 
fizično! Vas zanima, kaj se je zgodilo s 
tem ustrahovanim dekletom in z njenimi 
ustrahovalci? Preberite knjigo! Pa še 
prijateljski nasvet vsem, zlasti fantom: »Za vas 
je bolje, da Petre ne jezite!«.

140 strani 
14 x 23 cm, mehka vezava z zavihki

cena 16,00 EUR

NOVO 

Sv. Ignacij Lojolski  

bo tudi tema  

Oratorija 2022!
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NOVO 

ODRASLI

PRAVO PRIJATELJSTVO

avtor Bruno Ferrero

Bruno Ferrero z zgodbami, ki jih piše, želi 
posnemati Jezusov način razlaganja: »Brez prilike 
pa jim ni govoril; a svojim učencem je posebej 
vse razlagal« (Mr 4,34). Njegove zgodbe so neke 
vrste preproste prilike s kratim naukom, ki bralca 
usmerjajo na pot za Gospodom. Knjižica kot 
cvetober najlepših Ferrerovih zgodb bo zagotovo 
nagovorila in navdušila tudi slovenskega bralca. 
126 barvnih strani, 13.5 x 21 cm, trda vezava

cena 9,90 EUR

Zmenek
—
»Hočeš iti z mano v kino?«
»Kaj hočeš gledati?«

»Tebe.«

… Moja najmlajša hčerka je hotela, da ji vsak 
večer pred spanjem preberem eno pravljico. 
Nekega dne sem prišla na idejo in kupila 
zgoščenke s posnetimi pravljicami za otroke. 
Deklica se je naučila ravnati z njimi in nekaj 
dni je bilo vse v redu, dokler mi ni nekega 
večera v roke porinila knjigo pravljic.

 »Ljuba moja,« sem rekla, »saj znaš vključiti 
predvajalnik.«

 »Znam. Ne morem pa mu sesti v naročje,« je 
odvrnila deklica.

NA KAVI S PRIJATELJI

avtor Giancarlo Isoardi

Zdijo se samo zgodbice, a lahko postanejo pravi 
življenjski nauki. Zaradi interneta je izmenjava 
novic, dogodkov in dnevnega dogajanja zelo 
hitra. Tudi pripovedi, pravljice in zgodbice, ki so 
bile nekoč last začaranega kraljestva in večini 
prepovedane, so postale javna lastnina in 
predmet izmenjave, ki si ga delijo mnogi jeziki  
in narodi …  
126 barvnih strani, 13.5 x 21 cm, trda vezava

cena 9,90 EUR

BOŽIČNE 
ZGODBE

avtor  
Bruno Ferrero

Božične zgodbe v tej knjigi razlage 
ne potrebujejo, pač pa zbranost in 
spoštovanje do skrivnosti, ki jo je 
prenekateri poslušalec občutil in jo 
še vedno čuti. Nekatere je mogoče 
pripovedovati s tiho glasbeno 
spremljavo ob praznovanju ali bedenju, 
druge oživiti v skromni predstavi ali 
majhnem gledališču.
232 strani, 12 x 19.5 cm, mehka vezava

cena 14,50 EUR  akcijska cena 7,50 EUR
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ODRASLI

DOVOLJ, AMEN, 
KONEC?

avtor Thomas Frings

Ko se je Thomas Frings spomladi 2016 
odpovedal službi župnika, odšel v samostan in 
pojasnil ta svoj korak, je to precej odmevalo. 
Ne samo v medijih, temveč tudi med njegovimi 
sobrati in verniki. V knjigi govori brez dlake na 
jeziku, omenja nepravilnosti in ponuja vpogled v 
življenje nemškega župnika.
Kritizira, vendar kaže tudi nove poti ter ponuja 
razlage in zametke rešitev.
148 strani, 13.5 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 19,80 EUR  akcijska cena 13,90 EUR

POKLICANA

avtorica Paula Faris

Ali se zavedam svoje verske poklicanosti – kdo 
sem in k čemu sem poklican? Ali lahko to 
svojo poklicanost jasno opredelim? Ali so moje 
poklicno delo, moja služba, moje starševstvo, 
moji hobiji in moji velikopotezni življenjski načrti 
v skladu s to poklicanostjo ali pa jih usmerja kaj 
drugega?
148 strani, 13.5 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 21,50 EUR  akcijska cena 15,00 EUR

NEVARNOSTI IN STRANPOTA  
V POSVEČENEM ŽIVLJENJU

avtor Dysmas De Lassus 
prevod v slovenščino dr. Janez Ferkolj

»Ta knjiga bo lahko zelo koristna za različne 
skupine. Predvsem se obrača k žrtvam 
raznovrstnih zlorab, da bi jim omogočila 
odpreti oči nad svojim položajem in 
poimenovati motnje, v primežu katerih so.«

Msgr. José Rodriguez Carballo, 
tajnik Kongregacije za ustanove posvečenega 

življenja in družbe apostolskega življenja

Br. Dysmas de Lassus, prior v Veliki Kartuziji, avtor 
knjige Nevarnosti in stranpota v posvečenem 
življenju, v trinajstih poglavjih pokaže na ideal 
Bogu posvečenega življenja. Ob modrosti 
svetnikov redovnih ustanoviteljev stvarno oriše 
lepoto poklicanosti in tudi človekovo krhkost, ker 
nosimo zaklad v prstenih posodah. Knjiga se je 
porodila iz srečanja z več žrtvami raznovrstnih 
odklonov. Avtor obravnava nevarnosti in 
stranpota v posvečenem življenju ter zlorabe, ki 
se pri tem dogajajo. Knjiga odpira nova obzorja 
posvečenim osebam – a morda ne le njim. 
362 strani, 13.5 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 29,50 EUR

NOVO 
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SOL, NE MED 
Za vero, ki žge

avtor Luigi Maria Epicoco

»Vera ni kaj sladkega, kot žlica medu, ki jo 
vzamemo, da lažje pogoltnemo grenka zdravila. 
Pogosto nas žge tako kot sol na rani. A prav s 
tem preprečuje njeno zagnojitev. Poklicani smo 
biti sol, ne med.« 
151 strani, 13.5 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 20,00 EUR  akcijska cena 15,45 EUR

ODRASLI

SVETI JANEZ PAVEL VELIKI

avtor Luigi Maria Epicoco

18. maja 2020 je minilo sto let od rojstva 
Karola Wojtyłe, papeža Janeza Pavla 
II. Mladi, a že priznani duhovni pisatelj, 
duhovnik Luigi Maria Epicoco, je v zaupnih 
pogovorih s papežem Frančiškom med 
junijem 2019 in januarjam 2020 zbral 
kratek in preprost, a vsebinsko izredno 
bogat duhovni spomin na tega velikega 
slovanskega papeža, ki je postal »takoj 
svetnik«. 
96 strani, 13.5 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 19,00 EUR  akcijska cena 12,00 EUR

LUIGI MARIA 
EPICOCO (1980) 
je duhovnik  
škofije Aquila 
(Italija). Na 
papeški lateranski 
univerzi v Rimu 
in na Inštitutu za verske študije »Fides 
et ratio« v Aquili poučuje filozofijo. 
Posveča se predavanjem ter formaciji 
laikov in redovnikov s konferencami, 
duhovnimi obnovami in duhovnimi 
vajami. Znan je tudi po znanstvenih 
člankih in spisih s filozofskimi, 
teološkimi in duhovnimi temami.

STANOVITNI IN VERODOSTOJNI 
Urjenje v vsakdanji zvestobi

avtor Luigi Maria Epicoco

Zvestobo bi lahko opredelili kot zaupanja vreden 
odnos. Kaj je zvestoba, razumemo samo v zanesljivih 
odnosih. Toda komu lahko zaupamo? Na koga se 
lahko zanesemo? Kaj je v mojem življenju zanesljivo 
in verodostojno? Odgovoriti si na ta vprašanja je zelo 
pomembno za duhovno življenje. Šele ko odkrijemo, 
kaj, ali bolje Kdo, je zanesljiv, si lahko gradimo trdno 
in verodostojno življenje. 
151 strani, 13.5 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 15,50 EUR  

NOVO 
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MOJE ŽIVLJENJE JE V TVOJIH ROKAH

avtor Wilfrid Stinissen

Tudi če smo popolnoma »samooskrbni« in 
»samozadostni«, se lahko še vedno prepustimo 
Božjim rokam. Ob prebiranju knjige se človek 
hitro zave, da nismo mi gospodarji svojega 
življenja, kraja, družine. 
103 strani, 13.5 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 9,50 EUR  

ODRASLI

BOŽJA MATI V ŽIVLJENJU PATRA PIJA

avtor Marcellino Iasenzaniro

Lahko zatrdimo, da so duhovni sinovi, 
četudi niso poznali toliko podrobnosti pri 
ravnanju Jezusove Matere, ob tem izrednem 
Gospodovem služabniku vendarle iz tisoče 
znamenj uganili njeno dejavno in materinsko 
navzočnost.
266 strani, 13.5 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 15,00 EUR

VESELJE EVANGELIJA Z DON BOSKOM

uredil Antonio Carriero

Salezijanska družina je v Cerkvi poklicana 
evangelizirati v slogu don Boska, ki si je drznil 
tvegati! Temeljna naloga je ljudem »govoriti 
o grdobiji greha in o dragocenosti kreposti«, 
kot je devetletnemu Janezu v sanjah naročil 
Gospod. Največja krepost pa je občestvo s 
samim Jezusom, ki prebiva v nas.
135 strani, 13.5 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 20,00 EUR  akcijska cena 15,45 EUR

UČITELJ, NAUČI NAS MOLITI

avtor Andrea Gasparino

Molitev je velik in zahteven dar. Ni v tem, da 
se naučimo nekaterih pojmov, ampak je način 
življenja. In vendar lahko v enem mesecu 
postavimo temelje resnemu uvajanju v molitev.
144 strani, 13.5 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 17,50 EUR  akcijska cena 14,50 EUR

NOVO 

NOVO 
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ODRASLI

HREPENENJE PO SEBI

avtor Alfons Žibert

Knjiga zbranih zgodb, ki so se dotaknile avtorja 
in postale del njega. Preko njih je hrepenel in 
še vedno hrepeni po sebi, po svojih resničnih 
občutkih. Tako, kot so hrepeneli junaki teh zgodb.
138 strani, 13 x 20 cm, mehka vezava z zavihki

cena 12,00 EUR  akcijska cena 9,30 EUR

SEZUJ SI ČEVLJE Z NOG

avtor Nicola Bux

Sociologija namesto teologije, svet, ki zastira 
nebesa, vodoravno brez navpičnega, posvetnost, 
ki izganja sakralnost. 
Avtor z vso resnostjo spregovori o zakramentih.
223 strani, 13.5 x 20.5 cm, mehka vezava z zavihki

cena 26,90 EUR  akcijska cena 16,99 EUR

ČASTNI DRŽAVLJAN

avtor Franc Maršič

Naši predniki so vedno račuali predvsem na svojo 
poštenost in pridnost, obenem pa so zaupali 
v Božjo pravičnost in Marijino varstvo. Častna 
beseda in stisk roke sta v preteklosti držala bolj 
kakor danes vsi zakoni in predpisi.
65 strani, 12.5 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 8,00 EUR  akcijska cena 4,10 EUR

VELIKI ZDRAVNIK FAN FENGLONG 
dr. Janez Janež

Nova knjiga o slovenskem misijonarju in 
zdravniku dr. Janezu Janežu prihaja s Tajvana, 
kjer je deloval. Pripravila jo je Enota za ustno 
zgodovino Bolnišnice sv. Marije na Tajvanu, 
za slovenski prevod pa je poskrbelo Društvo 
misijonarja dr. Janeza Janeža.
224 strani, 15 x 21 cm, mehka vezava z zavihki

cena 15,00 EUR  akcijska cena 10,00 EUR
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MARIJANSKI KOLEDAR 2022 
Stenski Marijanski koledar in žepni koledarček

ilustracije Juan Juvančič
Umetnik in ilustrator Juan Juvančič, argentinski 
Slovenec, je v Marijanskem koledarju poustvaril 
Marijine podobe znanih romarskih svetišč v 
Sloveniji, zamejstvu in izseljenstvu, ki v srcih 
vernih Slovencev ostajajo temelji izražanja vere.
Znanim Marijinim podobam in kipom je 
Juvančič vdihnil še več topline, miline, blagosti 
in življenja preko barv in omehčanih izrazov. 
Naj poustvarjene podobe nebeške Matere in 
njenega sina Jezusa ogrejejo in razveseljujejo 
slovenske domove pri nas in preko meja širom 
sveta..
Stenski koledar: 6 listov, 22 x 45 cm 
Žepni koledarček: 7 x 11 cm

cena (stenski + žepni) 2,50 EUR 
cena (žepni) 0,10 EUR

NOVO 

ODRASLI

PREŽIVEL PO ČUDEŽU

avtor Tom Uzhunnalil

Avtobiografija Toma Uzhunnalil-a, kjer avtor 
spregovori o svojem otroštvu in salezijanskem 
poklicu vse do strašnih dni, ki jih je preživel 
kot talec islamskih skrajnežev v Jemnu. To je 
zgodba upanja, molitve in rešitve.
144 strani, 13.5 x 20.5 cm, mehka vezava z zavihki

cena 14,50 EUR  akcijska cena 7,95 EUR

NA POTI S TEREZIJO

avtor Conrad De Meester

Sveta Terezija iz Lisieuxa je med kristjani zelo 
navzoča in priljubljena, skoraj kot starejša 
sestra. Mlada kontemplativna redovnica je 
združevala tri darove: bistro razumnost, ki je 
sposobna postavljati temeljna vprašanja in 
nanje dajati odgovore, globoko domačnost z 
evangeljskim sporočilom in ljubeče poznavanje 
Jezusa, ki živi v njenem srcu in razsvetljuje 
njenega duha.
56 strani, 11.5 x 16.5 cm, vzezek

cena 2,50 EUR  akcijska cena 2,00 EUR

Popravljena  

in dopolnjena 

izdaja 



Popusti se ne seštevajo. Ponudba velja za vse izdelke, kakor je označeno, oziroma do raz-
prodaje zalog. Cene vključujejo DDV. Pri cenah si pridržujemo pravico popravka. V primeru 
odstopanja cen vas bomo ob vašem povpraševanju ter naročilu o tem obvestili. 

Za vse artikle, vključene v Miklavževem košu 2021, razen novosti, veljajo dodatni ko-
ličninski popusti pri nakupu enakih artiklov: nad 10 izvodov 5 %, nad 20 izvodov 10 %,  
nad 30 izvodov 15 %, nad 50 izvodov 20 %, nad 100 izvodov 25 % in nad 200 izvodov 
30 %. Akcija velja od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2021 oziroma do prodaje zalog.

Več ponudb na www.salve.si in v Knjigvarni DON BOSKO pod rakovniškimi arkadami 
(Rakovniška 6, Ljubljana).

Izdala založba Salve d. o. o., Ljubljana. Oblikovanje . 
November 2021. Digitalna izdaja.

stopite v stik z nami

059 339 400
narocila@salve.si

www.salve.si

obiščite nas

Knjigvarna DON BOSKO
Rakovniška 6

1000 Ljubljana
Pon – pet: 8.00 – 17.00
Sobota: 8.00 – 12.00

Nedelje, prazniki in dela prosti dnevi: zaprto

DODATNI 

POPUSTI NA 

KOLIČINSKE 

NAKUPE!


